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Předmluva 

 

Unijní Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost se stala odrazovým můstkem 

projektu realizovaného v rámci programu MŠMT OPVK, jehož základním cílem bylo 

vytvoření nového výukového multidisciplinárního předmětu s ryze podnikatelskou 

obsahovou náplní. 

     Za tímto záměrem stála snaha udělat první krok k založení a rozvoji vzdělávací  

strategie zaměřené na podporu profesionálních  i osobních ambicí jednotlivce ke 

kariérnímu růstu prostřednictvím vlastní podnikatelské  dráhy a na ni navazujícího 

rozvoje flexibilních vzdělávacích aktivit, které by umožňovaly co nejširší mobilitu 

studentů. Jedním z podnětů pro tvorbu specializovaného podnikatelského předmětu 

byl nárůst nezaměstnanosti absolventů některých oborů. Všichni frekventanti 

jednotlivých fakult jsou sice v rámci studia vybavováni celou řadou odborných 

teoretických kompetencí zhusta ve vysoké kvalitě, s jejich využitím však nastanou 

potíže v okamžiku, kdy o absolventa s daným profilem nejeví praxe přílišný zájem a 

jeho uplatnitelnost na trhu práce se rapidně snižuje, nebo dokonce úplně mizí. 

Jako náhradní či nouzové přechodné východisko by se v takovém případě logicky 

nabízelo sebezaměstnání.  

Start vlastního podnikání je však podstatně ztížen velkou ekonomickoprávní a 

administrativní zátěží tohoto postupu. V současné často nepřehledné právní džungli 

se mnohdy obtížně orientují jurističtí odborníci, natož pak absolventi různých oborů. 

Obdobná situace nastává v oblasti věd ekonomických, nebo v oblasti řízení včetně 

lidských zdrojů. 

Jednou z možných cest je najmout si vždy příslušného specialistu, který začínajícího 

podnikatele (podnikatelského nováčka) úskalími a obtížemi spojenými 

s odstartováním samostatné výdělečné kariéry provede. Stinnou stránkou tohoto 

způsobu podnikatelského startu je obvykle nedostatek potřebného finančního krytí 

specializovaných  služeb nebo, jsou-li nabízeny bezplatně, jejich obecně velmi nízká 

kvalita. 

Druhou možností je získávání praktických  dovedností přímo zaměřených na 

podnikání právě v rámci standardního studia bez ohledu na obor. 

Jde o cestu jistě méně pohodlnou, ovšem plnohodnotně kompenzovanou trvale 

zafixovanými podnikatelskými návyky. A právě tímto směrem se vydává řešitelský 
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tým projektu při koncipování předmětu, který by měl být základním stavebním 

kamenem pro získání nutných teoretických znalostí v oblasti podnikání a v úzké 

návaznosti pak jejich převedení do nácviku nezbytných praktických dovedností. 

Důraz je přitom kladen nikoli na vyprofilování  absolventa specialisty v tom kterém 

oboru, nýbrž o nárůst vzdělanostní hladiny absolventa, který tak bude vybaven 

dostatečným bazálním přehledem podepřeným schopností v zásadě 

bezproblémového zahájení samostatného podnikání, a to včetně bezpečného 

rozpoznání hranic vlastních dovedností s potřebou opatřit si odborné služby. Jedná 

se o cíl nepochybně ambiciózní, jehož úspěch  bude záviset nejen na kvalifikovaném 

sdílení informací v rámci kontaktní výuky, ale především na zájmu a odvaze studentů 

vyzkoušet si netradiční způsob získání znalostí a dovedností  převážně praktickým 

výcvikem. 

 Netřeba spekulovat o tom, že při takové metodě výuky půjde o mnohem náročnější 

způsob vzájemné školní komunikace založený na flexibilní interaktivní spolupráci 

posluchače s učitelem po celou dobu vyučování. Z obou stran bude takováto aktivita 

vyžadovat ochotu vybočit ze zavedených mantinelů vysokoškolského studia směrem 

k dosud příliš neprobádané hlubině ostrého ověřování naučených teoretických 

pouček v konfrontaci se skutečnými úskalími podnikatelského prostředí. 

Předkládaná publikace by měla být prvním pomocníkem. Stručným, přehledným, 

dostatečně věcným, ale přitom zjednodušeným návodem pro orientaci v oblastech, 

bez nichž se žádný z těch, kteří mají snahu a zejména vůli po podnikatelské 

seberealizaci, neobejde. 

Měla by doprovázet zájemce o vlastní podnikání po sice místy nepohodlné, ale o to 

více tvůrčí pěšince vedoucí nakonec k podnikatelskému úspěchu korunovanému 

osobním uspokojením. 

Převážná většina autorského týmu má za sebou dostatečné množství vlastních, 

mnohdy i poměrně bolestivým způsobem získaných, podnikatelských zkušeností, o 

něž je připravena se se svými následovníky nezištně podělit. Ideovým nábojem 

celého projektu je věky prověřená moudrost starých Římanů vtělená do úvodního 

motta a lapidárně převedená ze vznešeného odkazu do dnešního vcelku banálního 

výroku, že skutečného mistra dělá praxe. Jen ona je v postudijní fázi života každého 

jedince prubířským kamenem kvality vysokoškolského studia a jejím  neúprosným a 

neúplatným soudcem. 
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I. Ústavní a evropská dimenze 

podnikatelského práva 

 

„Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i 

právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.“ 

Článek 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod 

 

Samotná existence soukromého, nezávislého, svobodného podnikání je dnes brána 

jako samozřejmost. Nicméně nejsou daleko doby, kdy v naší zemi nezávislá 

podnikatelská dráha byla prakticky všem uzavřena, a pokusy o podobné aktivity byly 

dokonce represivně stíhány a trestány. Podnikatelé proto snad ještě více, než ostatní 

osoby, by si měli být vědomi toho, že mohou své aktivity vykonávat právě na základě 

nezadatelných a nezcizitelných ústavních práv, která jim jsou garantována ústavním 

pořádkem ČR.  

 

Dříve, než se však budeme věnovat samotnému ústavnímu rámci podnikatelské 

činnosti, nejprve začneme obecnějším úvodem do systematiky právního řádu ČR. 

 

1. Členění systému práva 

1.1. Právo veřejné a soukromé  

Právo je v dnešní době komplexní mechanismus s poměrně komplikovanou 

strukturou. Není proto vždy jednoduché se dobře v právním systému orientovat, a to 

ani pro kvalifikované právníky. Existuje však několik tradičních metodických přístupů 

k dělení právního systému z vícera hledisek, což nám umožňuje získat základní 

přehled o základních pravidlech a principech vztahujících se vždy na tu kterou část 

právního systému. Toto tradiční členění práva však rozhodně není rigidně dáno 

jednou pro vždy, s vývojem nových právních úprav a s příchodem nových, do té doby 

neznámých, typů právních sporů, vznikají i nové přístupy k dělení právního systému. 

Předkládané dělení právního systému tedy nelze v žádném případě brát jako fixní a 

neměnné.  
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Základní dělení práva, vycházející původně již z římského práva, je členění na právo 

soukromé a veřejné. Soukromým právem se rozumí zejména úprava statusu 

soukromých osob a vztahů mezi nimi. Zásadním pojmovým znakem 

soukromoprávních vztahů je přitom rovnost všech účastníků. Současně se s oblastí 

soukromého práva, resp. se soukromoprávními osobami, pojí tzv. zásada legální 

licence, tedy princip co není zakázáno, je dovoleno („každý může činit vše, co zákon 

nezakazuje a naopak není povinen činit nic, co mu zákon neukládá“). Tato zásada 

vyjadřuje svrchovanost občana a jeho nadřazenost nad státem. Typickým příklad 

soukromoprávní úpravy je např. celá oblast upravujících smluvní vztahy podle 

občanského i obchodního zákoníku.  

 

Oproti tomu veřejné zejména reguluje veřejné osoby, jejich vzájemné vztahy, příp. 

vztah veřejných osob k osobám soukromým. Pro veřejné právo je přitom typické 

nerovné postavení osob, kdy veřejná osoba má postavení vrchnostenské, nadřazené 

osobám soukromým. Typickým příkladem veřejnoprávního odvětví je např. celé 

trestní právo, kdy orgány veřejné moci kontrolují dodržování platných trestních norem 

a jejich porušení mohou sankcionovat. Obdobným příkladem může být celá oblast 

správního práva, opět příznačná existencí dozorujícího, vrchnostenského orgánu, 

kontrolujícího a sankcionujícího příp. porušení platných právních norem. Zcela 

esenciálním příkladem veřejného práva je pak samozřejmě právo ústavní. Pro 

veřejné právo, resp. pro veřejnoprávní subjekty, je přitom klíčová tzv. zásada 

enumerativnosti, tedy princip, že veřejnoprávní orgány smí činit pouze a jen to a do 

té míry, co jim zákon výslovně umožňuje („veřejnou moc lze uplatňovat jen v 

případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon“). 

 

Soukromá a veřejné právo se mohou všelijak prolínat, např. pracovní právo je oblastí 

založenou principálně na soukromoprávních principech, ponechávající v mnoha 

oblastech svobodu účastníkům pracovněprávních vztahů, současně však obsahuje i 

prvky veřejnoprávní regulace, např. dozor ze strany Úřadu práce apod. Stejně tak je 

nutné počítat se situacemi, že i veřejnoprávní subjekt, např. Finanční úřad v Plzni, 

v případě, kdy bude vystupovat v ryze soukromoprávním vztahu, např. coby 

prodávající pozemku v kupní smlouvě, nebude v tomto vztahu figurovat v žádném 

nadřazeném, vrchnostenském postavení, ale bude zde mít ryze soukromoprávní 

postavení, tj. rovnocenné s kupujícím, kterým může být třeba fyzická osoba. Ani stát 
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či jiný veřejnoprávní subjekt tedy nevystupuje za všech okolností v nadřazeném 

postavení, ale záleží vždy na příslušných okolnostech. Naopak v řízení o doměření 

daně z příjmu Finanční úřad v Plzni pochopitelně vystupuje v nadřazeném postavení 

vůči daňovému subjektu, jejich vzájemné postavení proto rozhodně nebude 

rovnocenné, ale bude to Finanční úřad, který jednostranně může rozhodovat o 

právech a povinnostech jiného účastníka. I v takovém případě je samozřejmě ovšem 

striktně vázán zákonem. 

 

1.2. Právní odvětví  

Systém práva se dále dělí podle jednotlivých specializací, ať už na základě 

kompaktní úpravy dané oblasti jedním široce koncipovaným zákonem (tedy hovoříme 

o právu občanském, rodinném, pracovním, trestním, ústavním, živnostenském, 

apod.), nebo na základě věcně související právní úpravy, byť vyjádřené ve více 

pramenech práva (tedy např. právo smluvním, soutěžní, stavební apod.). Existují 

právní odvětví tradiční, datující se stovky let do minulosti, ale objevují se průběžně 

také právní odvětví zcela nová, reagující na vývoj společnosti (např. právo IT či 

počítačové, apod.). Neexistuje však žádné dané, fixní rozdělení práva do jednotlivých 

právních odvětví, a záleží tedy zejména rozvoji spíše na tradici, invenci, či 

převládajícím trendu v právnické veřejnosti, zdali jsou formulována odvětví nová a 

zdali tradiční odvětví zůstávají či jsou nově strukturována a pojmenovávána. 

 

1.3. Hierarchie právních norem  

V tzv. kontinentálním systému práva platném v celé kontinentální Evropě se tradičně 

jednotlivé právní normy, bez ohledu na to, zda jde o právo soukromé či veřejné, a 

rovněž bez zřetele k tomu, zda se jedná o občanskoprávní či trestněprávní nebo 

autorskoprávní normu, dělí ještě hierarchicky podle jejich tzv. právní síly. Hovoříme 

pak o pyramidě právních norem, na jejichž vrcholku stojí právní normy nejvyšší 

právní síly a v dalších nižších vrstvách jsou vždy právní normy s menší právní silou, 

které z podstaty nesmí být v rozporu s žádnou právní normou vyššího stupně. Po 

vstupu ČR do EU dne 1. května 2004 navíc do klasické pyramidy právních norem je 

nutné zahrnout také právní normy EU, které jsou dle ústavního pořádku ČR i dle 

samotného práva EU nadřazené vnitrostátnímu právu.  
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Hierarchické zobrazení pyramidy právní norem pak vypadá takto: 

 

 

 

 

 

Evropské právo 

Ústava ČR  

Listina základních práv a svobod   

Ústavní zákony  

Mezinárodní smlouvy (ratifikované a vyhlášené) 

 

Zákony 

Zákonná opatření Senátu  

 

Nařízení vlády, vyhlášky a nařízení správních úřadů 

Vyhlášky obcí a vyhlášky krajů, vydávané v rámci samostatné působnosti obce a 

kraje 

Nařízení obcí a nařízení krajů, vydávané v rámci přenesené působnosti obce a kraje 

 

 

Hierarchie českých právních norem vyplývá ze samotného ústavního pořádku, jenž 

garantuje výsadní postavení ústavních norem a vymezuje i účinky podzákonných 

norem. Složitější je situace s evropským právem, které do českého prostředí vniká 

zejména od roku 2004. Ze strany Soudního dvoru EU (nejvyšší soudní orgán EU, 

dále jen „ESD“) bylo v minulosti opakovaně judikováno, že evropské právo je 

vnitrostátnímu právu členských států (tedy včetně ČR) nadřazeno, byť taková zásada 

nebyla členskými státy v žádné ze zakládajících Smluv EU, ani pozdějších změnách 

těchto Smluv nikdy explicitně stanovena. ESD však při svém rozhodování nevychází 

pouze z gramatického výkladu Smluv, nýbrž často využívá tzv. teleologickou 

interpretaci, která se zejména pídí po smyslu a účelu dané úpravy a odmítá 

vysvětlovat příslušné ustanovení právní normy jen doslovně gramaticky bez ohledu 

na širší kontext. Tímto způsobem ESD došel k závěru, že pokud by právo EU nebylo 

nadřazeno národnímu právu, znamenalo by to, že by si jednotlivé členské státy 
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mohly příslušné evropské právní akty libovolně vykládat, měnit, rušit. Konkrétní 

nařízení EU by mohlo mít zcela jiný význam v ČR, jiný v Německu, jiný v Polsku a ve 

Velké Británii by jej pro jistotu třeba hned zrušili vlastním britským zákonem. 

Vytvoření Unie členských států, která je sama nadána pravomocemi přijímat vlastní 

závazné právní akty, aniž by pak tyto právní akty byly nadřazeny legislativní svévoli 

těchto států, se ESD jevilo jako absurdní nesmysl.  

 

Právě proto rozhodl tak, že ze smyslu Smluv jednoznačně plyne, že pokud se 

členské státy dobrovolně sdružily do EU, dobrovolně vytvořili unijní orgány, které 

mohou přijímat vlastní právní akty, pak také je nutné tyto právní akty respektovat jako 

nadřazené, bez možnosti je vnitrostátním právem jakkoli omezovat či rušit1. Tato 

nadřazenost přitom platí ve vztahu mezi jakýmkoli závazným aktem evropského 

práva a jakoukoli vnitrostátní právní normou, a to včetně ústavní normy, pokud 

upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob. Je tedy nutné konstatovat, 

že např. nařízení EU za těchto okolností podle ESD má mít v případě rozporu 

přednost před ústavním pravidlem daného státu. 

 

Postoj členských států je odrážen zejména judikaturou nejvyšších, často ústavních 

soudů těchto zemí. Původní spor mezi ústavními soudy zejména Německa, Itálie, 

Francie, či Dánska, které v podobném duchu odmítali jednoznačně a bezvýjimečně 

se podvolit nadřazenosti evropského práva, aniž by ovšem na druhou stranu takový 

vztah nadřazenosti zcela smetly ze stolu. Postupem času vykrystalizoval mezi 

ústavními soudy a ESD takový vztah, že princip nadřazenosti respektují, nicméně 

vyhrazují si právo kontrolovat úroveň ochrany lidských práv na úrovni EU, a pokud by 

došlo k rozporu mezi právem EU a vnitrostátním právem v tom smyslu, že by 

evropské úprava snižovala standard ochrany lidských práv, vyhrazujíc si členské 

státy ústy svých ústavních soudů právo v takovém případě nadřazenost evropského 

práva odmítnout.  

 

                                            
1 Případy 6/64 Flaminio Costa v E.N.E.L., 26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming 
van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue Administration 
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2. Dopady ústavních norem na podnikatele 

Přestože denní provozování podnikatelská praxe s sebou nese zejména povinnost 

vyhovět mnoha podmínkám a požadavkům stanoveným „jednoduchým právem“, tj. 

zejména platnými zákony, je nutné respektovat shora vysvětlenou hierarchii prvních 

norem, podle níž ústavní normy jsou nadřazené veškerému jinému vnitrostátnímu 

právu a jakékoli jiné vnitrostátní prameny práva nesmí být s ústavními normami 

v rozporu.  

 

Tento princip je zásadně důležitý zejména z pohledu možností ochrany podnikatele 

před nepříjemnými povinnostmi plynoucími z jednotlivých zákonů, resp. i v případech 

sporu o správný výklad konkrétní zákonné povinnosti či práva. Veškeré vnitrostátní 

právo musí tedy vždy respektovat celý tzv. ústavní pořádek2. V případě rozporu mezi 

„jednoduchým“ právem a ústavním pořádkem platí, že argumentace ústavní normou 

by měla být vždy trumfem, který ostatní argumenty přebije.  

 

Je skutečností, že orgány veřejné moci se poměrně často drží otrocky obsahu 

jednotlivých zákonných norem, a leckdy je uplatňují způsobem, který může postrádat 

logiku, který může být chápán jako šikanózní, a který může být také v rozporu 

s ústavním pořádkem. V tomto ohledu je nutné zejména poukázat na českou Listinu 

základních práv a svobod, která stanoví jednotlivá práva, jichž se může každá 

fyzická/právnická osoba dovolávat v jakémkoli řízení a orgány veřejné moci jsou 

povinny tato práva a svobody ctít.  

 

Jako příklad lze uvést ústavní právo činit cokoli, co není zákonem zakázáno (čl.2/3 

LZPS) nebo právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na 

ochranu svého jména, ale také právo na rovnost/nediskriminaci. Ve vztahu k 

dennímu styku podnikatele s orgány veřejné moci je dále nutné zdůraznit právo na 

soudní a jinou ochranu podle hlavy páté LZPS, která stanoví např. právo na 

                                            
2 Ústavním pořádkem se přitom rozumí souhrn ústavních zákonů a dalších ústavních pramenů, podle 
článku 112 Ústavy ČR je za součást ústavního pořádku považována Ústava ČR, Listiny základních 
práv a svobod, ústavní zákony přijaté Českou národní radou po 6.6.1992(před vznikem ČR), ústavní 
zákony přijaté podle této Ústavy, a také ústavní zákony Národního shromáždění Československé 
republiky, Federálního shromáždění ČSSR a České národní rady upravující státní hranice České 
republiky. 
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spravedlivý proces, právo odepřít svědectví proti osobě blízké, pokud bych jí mohl 

způsobit trestní stíhání, apod.  

 

Poměrně zásadní je již výše zmíněná zásada enumerativnosti, tj. že orgány veřejné 

moci mohou činit pouze tolik, kolik jim přímo povoluje a nařizuje zákon. V případě 

nejasnosti či mezeře v právu není možné, aby veřejnoprávní orgány takovou 

nejasnost či mezeru překonávaly např. analogií, tj. použitím obdobného pravidla na 

obdobnou situaci, pokud takový postup přímo nepovoluje zákon. Kdykoli tedy orgán 

veřejné moci (finanční úřad, živnostenský úřad, policejní orgán, soud, apod.) jedná 

nikoli na základě zákonného oprávnění, ale nad rámec takového zmocnění, byť to 

bylo v dobré víře, jedná se o překročení pravomoci a o postup protiústavní a 

protiprávní. Není tedy možné souhlasit s praxí některých veřejnoprávních orgánů, 

které slepě aplikují zákonné normy, aniž by zkoumali jejich soulad s ústavním 

pořádkem. Je nutné konstatovat, že samotný fakt, že je určitý postup či určitá 

povinnost zakotvena v řádně přijatém zákonu ještě neznamená, že by taková 

povinnost byla nutně legální a v souladu s ústavními normami.  

 

V případě, že podnikatel zjistí, že je proti němu postupováno způsobem, který podle 

jeho názoru není v souladu s jeho ústavními právy, je možné takovou námitku 

uplatnit přímo v řízení před příslušným veřejnoprávním orgánem, který je povinen 

k ní přihlížet. Pokud ani na námitku protiústavního postupu daný orgán svoje jednání 

nezmění a např. rozhodne v duchu svého předchozí ho postupu o uložení sankce 

podnikateli, lze námitku protiústavnosti pochopitelně použít i v rámci opravných 

prostředků proti prvoinstančnímu rozhodnutí daného orgánu. Pokud již všechny 

opravné prostředky byly vyčerpány a věc byla pravomocně skončena a rozhodnuta 

v neprospěch podnikatele, je možné využít možnosti podat tzv. ústavní stížnost 

k Ústavnímu soud ČR. Takovouto ústavní stížností lze napadnout prakticky jakékoli 

rozhodnutí orgánu veřejné moci, tj. nikoli pouze klasické soudní či správní 

rozhodnutí, ale také např. i samotné zveřejnění některých citlivých údajů o 

podnikateli nebo postup policejního orgánu při vyšetřování trestní věci nebo třeba 

porušení rovnosti účastníků v rámci přestupkového řízení řešeného obecním 

úřadem. Podmínky řízení před ústavním soudem jsou stanoveny v zákonu o 
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Ústavním soudu3 a jejich podrobný rozbor přesahuje možnosti této publikace. Za 

zmínku však i na tomto místě stojí alespoň připomenout principální zásadu, že 

ústavní stížnost může být podána jen v prekluzivní lhůtě 60 dnů od vydání 

napadaného rozhodnutí, uskutečnění napadeného aktu/postupu. Po marném 

uplynutí této lhůty se již ústavní stížností nelze domáhat nápravy, lhůta propadá a 

není možné její promeškání prominout. 

 

                                            
3 § 27 a násl. Zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění. 
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3. Dopady evropského práva na podnikatele 

Po vstup ČR do EU v roce 2004 platí, že součástí českého právního řádu se stalo i 

právo evropské. Právě Smlouvou o přistoupení se ČR zavázala přejmout veškeré do 

té doby platné evropské právo s určitými časově omezenými výjimkami (např. 

omezená možnost cizinců z jiných států EU nabývat zemědělskou půdu v ČR, 

výjimka skončila v roce 2011). Ačkoli ČR má od svého vstupu do EU vliv na vytváření 

nových evropských norem, její moc je poměrně omezená a závisí zejména hledání 

konsenzu s ostatními členskými státy. Evropské právo má podobný dopad na 

každodenní podnikatelskou praxi, jako ústavní pořádek ČR. Obecně lze totiž 

konstatovat, že evropské právo je (podobně jako ústavní právo) nadřazeno 

vnitrostátnímu právu a obranný argument odkazem na právo EU tedy může 

podnikateli sloužit k obraně proti příliš přísné či neférové aplikaci zákonných norem 

v konkrétní situaci. Abychom dokázali účinně využívat možností, které nám evropské 

právo poskytuje, je nutné si nejprve vysvětlit, jaké právní prameny v rámci práva EU 

vůbec existují a jakou jsou platné zásady ve vztahu evropského a vnitrostátního 

práva. 

 

3.4. Prameny práva EU 

Za prameny práva označujeme ty zdroje, v nichž lze nalézt odpověď na otázku „co je 

legální“ a „co je nelegální“. Nejedná se výhradně o klasické psané právní předpisy, 

tyto odpovědi lze totiž získat i z různých jiných zdrojů. Znalost pramenů práva EU 

nám tedy poslouží k orientaci při hledání limitů právem povoleného chování. 

 

3.4.1. Primární právo 

Za primární právo EU se považují mezinárodní smlouvy, kterými si členské státy 

upravují základní zásady vztahů v rámci Unie. Jedná se jak o zakladatelské smlouvy 

z 50. let, tak i o veškeré pozdější novelizace těchto smluv, které pokračují až dodnes. 

Primární právo bývá někdy označováno za „ústavní právo EU“, neboť podobně jako 

ústavy v národních státech upravuje pouze základní principy vzájemných vztahů, 

které jsou dále rozvíjeny v dalších předpisech nižší právní síly. Primární právo má 

nadřazené postavení v rámci pramenů práva EU a ostatní prameny nesmí být v 

rozporu s primárním právem, jinak jim hrozí, že budou zrušeny jako protiprávní 

(podobně jako je v ČR vyžadován soulad všech právních předpisů s ústavním 
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pořádkem). Klíčové je, že primární právo je přijímáno právě členskými státy. Za 

Českou republiku podepisuje primární právní dokumenty zpravidla prezident a 

předseda vlády, který je vedoucím představitelem exekutivy, příp. ještě i ministr 

zahraničí. Posledním pramenem primárního práva EU je tzv. Lisabonská smlouva, 

platná od 1.12.2009. 

 

3.4.2. Sekundární právo 

Sekundární právo EU tvoří právní akty, přijímané v rámci vnitřního legislativního 

procesu EU jednotlivými unijními institucemi. Pravomoc k vydávání takovýchto 

právních aktů čerpají instituce EU právě od členských států, které jim je dobrovolně 

předaly v zakladatelských smlouvách. Klíčovou roli při přijímání sekundárního práva 

hrají Komise, Rada EU a Evropský parlament. Smlouva o fungování EU ve svém 

článku 289 rozlišuje následujících pět sekundárních právních aktů: 

 

3.4.2.1. Nařízení 

Nařízení je obecně závazný předpis, který zavazuje každého v celé EU včetně 

členských států, fyzických osob i všech typů právnických osob, obcí i krajů. Nařízení 

je bezprostředně použitelné v každém členském státu, to znamená, že nevyžaduje 

žádnou dodatečnou implementaci do vnitrostátních právních řádů. Výsledkem přijetí 

nařízení je dokonalé sjednocení stavu ve všech členských státech, neboť všichni se 

musí podřídit stejných pravidlům. Všechna nařízení jsou povinně publikována v 

Úředním věstníku EU (obdoba české Sbírky zákonů).  

 

3.4.2.2. Směrnice 

Směrnice je právním předpisem, který v českém právním řádu nemá obdoby. Přitom 

se však jedná o nejčastější formu evropského právního předpisu. Směrnice je 

závazná pouze pro členské státy a pouze pokud jde o výsledek, jehož má být 

dosaženo. Způsob, jakým bude stanoveného jednotného cíle dosaženo, ponechává 

směrnice zásadně na každém z členských států. K tomu je státům poskytnuta lhůta, 

aby mohly přijmout příslušné vnitrostátní zákony k naplnění cíle směrnice. Tato doba 

se označuje jako implementační lhůta, a jedná se většinou řádově o několik let. 

Podstatné je, že směrnice nikdy nemůže zavazovat jednotlivce – fyzické či právnické 
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osoby. Naopak jednotlivci se ale mohou za určitých podmínek dovolávat u 

vnitrostátních orgánů svých práv, která jim ze směrnice plynou.  

 

3.4.2.3. Rozhodnutí  

Rozhodnutí je ve všech svých částech závazné, ovšem pouze pro své adresáty. 

Klíčovým rozdílem mezi rozhodnutím a nařízením je tedy právě rozsah množiny 

subjektů, které zavazují. Zatímco nařízení zavazuje každého v rámci EU, rozhodnutí 

musí být určeno konkrétně vymezitelným adresátům (např. rozhodnutí určené všem 

dovozcům mléka ze třetích zemí do EU). 

 

3.4.2.4. Doporučení a stanoviska 

Tyto dvě formy sekundárních právních aktů jsou charakteristické tím, že nejsou 

právně závazné. Jejich dodržování tak není možné právními prostředky vynucovat a 

jejich porušení tak není přímo spojeno s jakoukoli sankcí. Přesto jejich efekt na 

chování subjektů v EU není zanedbatelný. Doporučení a stanoviska orgánů EU totiž 

vyjadřují jejich představu o správném a žádoucím jednání v dané oblasti, a proto 

působí vahou autority vydávajícího orgánu. Řada subjektů z tohoto důvodu 

dobrovolně respektuje i doporučení a stanoviska. 

 

3.4.2.5. Soudní rozhodnutí  

Přestože EU není založena na precedenčním právním systému, který platí např. ve 

Velké Británii či USA, hrají rozhodnutí soudů EU zásadní roli při interpretaci právních 

předpisů. Jejich aktivita jde však mnohdy ještě dále, a ve skutečnosti tak evropské 

soudy výrazně ovlivňují výslednou podobu práva EU v tom, jak je skutečně 

aplikováno. Právě rozhodnutí soudů EU S přinesla některé z klíčových principů a 

zásad, na nichž dnes EU stojí, a bez nichž by současná tvář Unie nepochybně byla 

velmi odlišná. Soudní rozhodnutí jsou formálně závazná pouze pro účastníky daného 

sporu, nikoli pro všechny subjekty v EU, nicméně skutečností je, že rozhodnutí 

působí silou své přesvědčivosti a v reálném životě jsou veškerými subjekty 

respektována. 

 

3.4.2.6. Obecné právní zásady 

Dalším pramenem práva EU jsou obecné právní zásady, k nimž Soudní dvůr přihlíží 

zejména v situaci, kdy při řešení sporu narazí na problém, který není žádným 
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psaným pramenem vyřešen, a přesto se jedná o věc, která evidentně spadá do jeho 

pravomoci a nesmí být ponechána nerozhodnutá. Obecné právní zásady soud 

nalézá buď ve smyslu primárního práva („duchu zákona“), nebo v právních řádech 

členských států. Pokud při řešení sporu soud dospěje k závěru, že určitá zásada není 

v textu primárního práva výslovně upravena, nicméně je podle něj nepochybné, že 

úmyslem tvůrců nebylo tuto zásadu porušit, může za podmínky důkladné 

argumentace rozhodnout spor na základě existence obecné právní zásady. Druhým 

zdrojem obecných právních zásad jsou právní řády členských států. Soud si tak 

opakovaně v některých sporech pomohl odkazem na ústavní principy platné ve 

všech členských státech. Takto soud rozhodl např. některé spory, týkající se 

některých ze základních lidských práv, jako např. ochrany vlastnického práva (tato 

zásada nikde v textu primárního práva není přímo vyslovena, přesto byla soudem 

potvrzena s odkazem na ústavní právo členských států) nebo zákazu diskriminace 

(přestože všechny formy diskriminace nebyly v době rozhodování výslovně uvedeny 

v textu primárního práva, soud rozhodl, že z výslovného zákazu některých typů 

diskriminace plyne úmysl tvůrců postihovat jako takovou obecně.  

 

3.4.2.7. Terciální právo 

V případě nedostatku shody mezi všemi členskými státy nebo mezi institucemi EU na 

přijetí určitých opatření se může stát, že si několik členských států mezi sebou 

uzavřou mezinárodní smlouvy, k usnadnění fungování EU či k plnění cílů 

stanovených primárním právem. V takovém případě hovoříme o tzv. terciálním právu, 

které představují např. smlouvy o zamezení dvojího zdanění, vzájemném uznávání 

společností a soudních rozhodnutí, apod.4 Terciálním právem byly i Schengenské 

dohody o vytvoření prostoru bez hraničních kontrol, které byly původně uzavřeny jen 

mezi šesti státy, a teprve posléze byly přejaty většinou členských států EU přímo do 

evropského práva.  

 

3.4.2.8. Mezinárodní smlouvy 

Vedle mezinárodních smluv uzavřených k plnění cílů EU mohou Unie i členské státy 

samozřejmě uzavírat i jiné mezinárodní dohody se třetími státy prakticky k jakémukoli 

účelu. Pokud jde o mezinárodní smlouvy uzavřené členskými státy v oblastech 

                                            
4 Outlá V. a kol. Právo EU. str. 108 
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nesouvisejících s cíli a pravomocemi EU, takové smlouvy nejsou pramenem práva 

EU. Pokud tedy např. ČR uzavře mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění 

s Kazachstánem, nebude se jednat o pramen evropského práva. 

 

3.4.2.9. Vnější smlouvy 

Vedle toho však existují oblasti, v nichž má EU právo uzavírat samostatně 

mezinárodní smlouvy, jimiž zavazuje i všechny členské státy. Jedná se např. o 

smlouvy o přidružení, dohody o spolupráci nebo obchodní dohody uzavírané s 

nečlenskými státy. Takovéto dohody označujeme jako tzv. vnější smlouvy a EU 

čerpá pravomoc k podobným dohodám z ustanovení článku 300 Smlouvy o EU.  

Vnější smlouvy pochopitelně jsou pramenem práva EU. 

 

3.4.2.10. Smíšené smlouvy 

V jiných oblastech však členské státy na EU nepřenesly absolutní pravomoc k 

uzavírání mezinárodních smluv jejich jménem, a proto k uzavření takových smluv je 

zapotřebí vedle podpisu EU také podpis všech členských států. V těchto případech 

hovoříme o tzv. smíšených smlouvách jako je např. smlouva se Světovou obchodní 

organizací (WTO) ohledně mezinárodních pravidel dovozních cel.5 

 

3.5. Zásadní vlastnosti práva EU  

Unijní právo má určité vlastnosti, které vyplývají částečně z textu zakládacích smluv, 

ale zejména byly deklarovány až pozdějšími soudními rozhodnutími soudů EU. Často 

se přitom jednalo o zcela průlomová rozhodnutí, která svojí kreativitou při interpretaci 

jednotlivých článků smlouvy mnoho států překvapovala. Dnešní stav EU tak, jak ji 

známe, je přitom zásadně ovlivněn právě „vytvořením“ těchto vlastností či principů 

evropského práva Soudním dvorem EU. 

 

Zásadní charakteristikou evropského práva je, že představuje svébytný právní 

systém, který má zcela jedinečné účinky v rámci právních řádů členských států. Na 

rozdíl od mezinárodního právě veřejného, jehož účinky uvnitř svého právního řádu si 

každý stát stanovuje v souladu se svojí ústavněprávní doktrínou, evropské právo bez 

ohledu na ústavněprávní stanovisko daného státu jednoznačně zasahuje i občany 

                                            
5 Outlá V. a kol. Právoe EU. Str. 110. 
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tohoto členského státu. Není tedy možné, aby členský stát podmiňoval účinnost 

evropských právních aktů dalším schválením, přejímáním či potvrzováním orgány 

státní moci.  

 

Evropské právní akty jsou při splnění předem stanovených obecných podmínek vždy 

schopné delegovat práva na subjekty v rámci členských států a tito jednotlivci 

(fyzické i právnické osoby) jsou pak oprávněni se těchto svých práv domáhat. 

Členské státy proto nemohou v prostředí evropského práva požívat stejně 

neomezené suverenity, jako v právu mezinárodním veřejném. Podpisem 

zakládajících smluv (či pozdějším vstupem do EU) se státy dobrovolně vzdaly této 

neomezené suverenity a částečně ji omezily ve prospěch EU. Jistě není překvapující, 

že jednou z prvních otázek, kterou musel v 60. letech minulého století ESD řešit, byla 

právě problematika omezení státní suverenity členských států EU. 

 

3.5.1. Princip přednosti (nadřazenosti) 

Klasická ústavněprávní doktrína rozlišuje dva přístupy, kterými státy nahlížejí otázku 

závaznosti a účinnosti mezinárodních právních aktů pro své vlastní občany. Státy, 

které zastávají koncepci monistickou (například Nizozemí), veškeré své mezinárodní 

závazky, které byly řádně ratifikovány (parlamentem či v referendu), považují bez 

dalšího za součást svého vlastního právního řádu, navíc tyto mezinárodní závazky 

mají přednost před jejich vnitrostátními zákony6. Naproti tomu státy, zastávající 

dualistickou doktrínu (typickým představitelem je Francie), považují za nutné, aby 

mezinárodní závazek byl do vnitrostátního právního řádu vtělen prostřednictvím jejich 

vlastního právního aktu. Dokud tedy Francie nepřijme vlastní zákon, kterým odkáže 

na přijatý mezinárodní závazek, takový závazek je ve francouzském právním řádu 

právně nezávazný a nevymahatelný. Zakládací smlouvy, vytvářející tři původní 

společenství, byly klasickými mezinárodními smlouvami, uzavřenými suverénními 

státy. Proto i jejich závaznost uvnitř právních řádů prvních 6 členských států byly 

nahlíženy optikou těchto dvou možných koncepcí. Soudní dvůr EU však k otázce 

závaznosti a účinnosti těchto smluv přistoupil zcela novým, překvapivým způsobem. 

 

                                            
6 Outlá V. a kol. Právo EU. Str. 119 
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V rozhodnutí van Costa v. ENEL7  Soudní dvůr řešil předběžnou otázku položenou 

italským soudem, zda postup Itálie, která zákonem znárodnila veškeré podniky 

vyrábějící a distribuující elektrickou energii a převedla jejich majetek na státní podnik 

ENEL, odporuje evropskému právu. Smlouva o ES totiž již v této době zakazovala 

vytváření státních monopolů, a státní podnik ENEL takovýmto monopolem evidentně 

byl. Milánský advokát pan Costa, který byl akcionářem jedné ze znárodněných 

elektrárenských společností a nebyl spokojen se službami poskytovanými novým 

monopolním podnikem ENEL, odmítl zaplatit účty za elektřinu a celý znárodňovací 

zákon napadl před italským soudem. Tento soud následně po zjištění rozporu mezi 

evropským a italským právem, odkázal Soudnímu dvoru EU předběžnou otázku 

týkající se tohoto nesouladu.   

 

Soudní dvůr EU v rozhodnutí deklaroval radikální novinku, totiž že evropské právo je 

odlišné od mezinárodního práva veřejného, že se jedná se zcela specifický právní 

řád, jenž je charakteristický svojí nadstátní povahou a svojí nadřazeností nad 

právními řády členských států. Taková vlastnost evropského práva nebyla nikde v 

textu zakládacích smluv uvedena (státy si ji výslovně nedohodly), a proto se jednalo 

o velmi překvapivé rozhodnutí. Soudní dvůr však při rozhodování sporu zajímavým a 

poměrně logickým způsobem argumentačně odůvodnil tento svůj postoj.  

 

Soud vyšel z textu Smlouvy o ES, která v článku 10 stanovila8, že členské státy jsou 

povinny učinit veškerá opatření k plnění závazků plynoucích z této smlouvy a 

současně se zdržet jakékoli aktivity, jež by mohla ohrozit uskutečnění cílů této 

smlouvy. Členské státy při vstupu do EU podle soudu dále dobrovolně omezily svoji 

suverenitu, neboť na evropské instituce přenesly část svých pravomocí (např. 

částečnou pravomoc vydávat právní předpisy v některých oblastech). Postup 

členského státu, který by přijal odlišný vlastní zákon, jenž by pak soudy tohoto 

členského státu přednostně aplikovaly v jimi řešených kauzách, by vedl ke 

zpochybnění základu EU a samotné existence evropského práva. Pokud by každý 

členský stát mohl libovolně přijetím vlastního zákona účinně sabotovat evropské 

normy, existence Společenství a jeho vlastního právního řádu by byla nesmyslná. 

Důsledkem takového postupu by navíc byla odlišná právní ochrana v jednotlivých 

                                            
7 6/64 Flaminio Costa v E.N.E.L. 
8 Dnes článek 4 SFEU 
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členských státech. Zatímco některé státy by konkrétní evropské předpis 

respektovaly, jiné nikoli. Stejný případ by tak v každém členském státu byl rozhodnut 

soudem jinak, což opět potvrzuje nesmyslnost takového náhledu. Soud tímto 

obráceným argumentem došel k závěru, že členské státy svým vstupem do EU, 

kterému daly do vínku určité pravomoci, jasně deklarovaly svoji ochotu se 

evropskému právu podřídit a respektovat jej. Proto v případě střetu dvou konfliktních 

právních norem, kdy jedna je vnitrostátního původu a druhá pochází z evropského 

zdroje, musí logicky podle soudu mít přednost právě norma evropské. Uvedený 

princip dodnes není v primárním právu nikde deklarován, jedná se o zásadu 

definovanou pouze Soudním dvorem, přesto jde o klíčový princip, který zásadně 

ovlivnil fungování evropského práva. 

 

V rozsudku Internationale Handelsgesselschaft9 Soudní dvůr dále svoji doktrínu 

rozšířil i na oblast ústavního práva, neboť prohlásil, že princip přednosti evropského 

práva platí i vůči ústavním předpisům členských států, pokud tyto upravují práva a 

povinnosti fyzických a právnických osob. Přestože takové rozhodnutí se setkalo s 

velkým odporem ústavních soudů členských států, které jej zpočátku povětšinou 

odmítali a stavěli proti němu vlastní doktríny, postupem času převládl mezi ústavními 

soudy názor, že za podmínky, že EU bude dodržovat standard lidských práv obvyklý 

v daném členském státu, jsou ochotny přednost evropského práva respektovat. 

Ústavní soudy si jako krizovou pojistku ponechaly povětšinou výjimku, podle níž v 

případě, že by ochrana lidských práv v rámci EU nebyl dostatečná, vyhrazují si právo 

odmítnout přednostně aplikovat příslušný evropské akt. Ve skutečnosti však dosud k 

žádnému reálnému případu, kdy by ústavní (či nejvyšší) soud členského státu 

výslovně odmítl přednostně aplikovat evropské právo z důvodu nedostatečné úrovně 

ochrany lidských práv, nikdy nedošlo. Platí tedy, že zatímco ustanovení ústavy 

ohledně státních hranic rozhodně nebudou podřízena evropskému právu, ustanovení 

upravující např. právo na vlastnictví či právo na životní prostředí naopak jednoznačně 

budou aplikována, pouze pokud evropské právo neobsahuje odlišnou úpravu. 

 

Co však aplikační přednost evropského práva znamená pro konfliktní vnitrostátní 

předpis? Příslušný předpis se nestává automaticky neplatným, není zrušen, pouze se 

                                            
9 C 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und 
Futtermittel 
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v daném případě považuje za neaplikovatelný, nepoužitelný10. Je však zřejmé, že 

dlouhodobá existence nekompatibilního vnitrostátního předpisu v právním řádu není 

žádoucí skutečností, a proto ESD doporučuje takovou normu příslušným způsobem 

změnit tak, aby existující rozpor byl odstraněn. 

 

3.5.2. Princip přímého účinku 

Druhým z fundamentálních zásad ovládajících evropské právo je princip přímého 

účinku, který byl ESD poprvé judikován v rozhodnutí van Gend en Loos11. V tomto 

případě šlo o rozhodnutí nizozemské vlády, která přeřadila formaldehyd do jiné celní 

skupiny, čímž fakticky došlo ke zvýšení cla na tento produkt. Uvedený postup 

Nizozemska napadla společnost van Gen den Loos, která formaldehyd dovážela do 

Nizozemí z Německa, a svoji žalobu opřela o ustanovení článku 25 Smlouvy o ES12, 

podle něhož takový postup uvedený článek neumožňuje. Nizozemský soud se poté 

obrátil na ESD s předběžnou otázkou, zda se vůbec může jednotlivec (zde právnická 

osoba) dovolávat ustanovení primárního práva přímo u národního soudu, a zda tento 

soud musí taková práva chránit. Soudní dvůr reagoval rozhodnutím, které bylo opět 

poměrně překvapivé a zásadně ovlivnilo další vývoj evropského práva. Soud 

prohlásil, že evropské právní řád je specifickým právním řádem, jehož subjekty jsou 

nejen členské státy, ale také jednotlivci. V případě článku 25 Smlouvy o ES se podle 

soudu jedná o jasný zákaz cel, z něhož plyne jednotlivcům právo na dodržování 

uvedeného zákazu členskými státy. Podle ESD tedy článek 25 Smlouvy o ES má 

přímý účinek, zakládá jednotlivcům konkrétní práva a ty musí národní soudy chránit. 

 

Princip přímého účinku lze tak shrnout do konstatování, že jednotlivci se mohou 

svých evropských práv dovolávat přímo před národními orgány členských států 

(většinou před soudy). Přímý účinek mohou nabývat v podstatě všechny evropské 

normy, pokud splňují několik podmínek, jež ESD postupem času precizoval. Přímo 

účinná norma tak musí vždy být jasná a jednoznačná, nepodmíněná a neponechávat 

státu žádný prostor pro vlastní uvážení. Dále se rozlišuje přímý účinek totální 

(horizontální) a částečný (vertikální) Horizontální přímý účinek znamená, že se lze 

evropských práv dovolovat ve sporu proti komukoli (jak státu, tak právnickým či 

                                            
10 Outlá V. a kol. Právo EU. Str. 122 
11 Případ 26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v Netherlands 
Inland Revenue Administration 
12 Dnes článek 30 SFEU 
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fyzických osobám). Vertikální přímý účinek naopak znamená, že se lze evropských 

práv dovolat pouze ve sporu proti státu (a veškerým státem řízeným subjektům), 

nikoli proti jednotlivcům. Vertikální přímý účinek je typický pro směrnice, které 

úplného přímého účinku podle soudu nikdy nemohou dosáhnout. Je tomu tak proto, 

že za implementaci směrnice do národního právního řádu je odpovědný právě stát, 

pokud toto provede perfektně, pak existuje vnitrostátní zákon, který plně odpovídá 

cílům směrnice a který samozřejmě zavazuje každého. Pokud stát implementaci 

směrnice provede nekvalitně, pozdě či vůbec, pak se lze odvolávat na přímý účinek 

směrnice, ovšem pouze ve sporu proti státu (vertikálně), který je za tento stav 

zodpovědný, nikoli proti jednotlivcům, kteří za vadnou implementaci nemohou. 

 

3.5.3. Princip nepřímého účinku 

Princip nepřímého účinku bývá někdy označován také jako pravidlo eurokonformního 

výkladu. Tato zásada navazuje na princip přímého účinku a zasahuje oblasti, kam 

přímý účinek již nedosáhne. Například směrnice, u níž dosud běží implementační 

lhůta, nemůže nabýt přímého účinku, jelikož není nepodmíněná (je zde podmínka 

uplynutí dané lhůty). I v tomto období neukončené implementační doby však mohou 

nastat spory, které by soudy v každém členském státu mohly posuzovat jinak, čímž 

by došlo k odlišné úrovni právní ochrany. Zatímco v Německu by Vám určité právo 

bylo přiznáno, ve Francii nikoli.  

 

Proto se ESD rozhodl bránit jednotlivce i v zónách, které přímý účinek nezasáhne. 

Vyšel opět z článku 10 Smlouvy o EU, který zakazuje členským státům jakkoli bránit 

dosažení cílů EU. Za příklad takového bránění soud prohlásil i postup národního 

soudu, který při rozhodování vnitrostátního sporu vůbec nerespektuje existenci 

relevantní směrnice, a případ rozhodne podle vnitrostátního předpisu bez ohledu na 

cíle stanovené v takové směrnici. V případě, že by se jednalo o směrnici s 

ukončenou implementační lhůtou, měla by na základě přímého účinku přednost před 

vnitrostátním právem. U směrnice, kde však implementační lhůta stále ještě běží, by 

jednotlivec přímého účinku využít nemohl. ESD proto v rozhodnutí Grimaldi13 

prohlásil, že národní soudy musí vnitrostátní právo vždy vykládat způsobem, který je 

souladný s existujícími evropskými předpisy, včetně směrnice s neuplynutou 

                                            
13 C-322/88 Salvatore Grimaldi v Fonds des maladies professionnelles 
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implementační lhůtou. Pokud by tak národní soud neučinil, porušil by podle ESD 

článek 10 Smlouvy o EU, neboť by narušoval dosažení cílů EU (těch obsažených v 

předmětné směrnici). Uvedený princip se však vztahuje nejen na směrnice, ale na 

veškeré evropské právo, tj. státní orgány nikdy nemohou vykládat jakýkoli předpis 

rozporně s jakoukoli existující evropské úpravou. 

 

3.5.4. Odpovědnost členského státu za škodu způsobenou 

jednotlivci porušením evropského práva  

Konečně třetí zásadou sloužící ochraně jednotlivců před zneužíváním moci státními 

orgány, které jsou často v pokušení bránit svým občanům využívat svých evropských 

práv v plném rozsahu, je princip odpovědnosti členského státu za škodu způsobenou 

jednotlivci porušením evropského práva. Pokud se tedy členský stát dopustí 

zjevného a flagrantního porušení evropského práva, v jehož důsledku vznikne 

jednotlivci škoda, má tento jednotlivec možnost požadovat na státu náhradu vzniklé 

škody, jak ESD poprvé deklaroval v rozhodnutí Francovich14. 

 

Podmínky pro vznik odpovědnosti státu za škodu jsou následující: 

- evropský předpis musí stanovit jednotlivcům určitá práva, 

- existuje příčinná souvislost mezi porušením evropského práva členským 

státem a vznikem škody na straně jednotlivce (první událost zavinila druhou), 

- porušení evropského práva členským státem je v daném případě dostatečně 

závažné, tj. zjevné a těžké (např. absolutní odmítnutí implementovat směrnici, 

tedy nikoli jen chybná implementace směrnice). 

 

V případě, že jsou uvedené podmínky splněny, je členský stát za vzniklou škodu 

odpovědný. Žalobcem je poškozený jednotlivec (fyzická či právnická osoba), která 

musí splnění těchto podmínek dokázat a musí jednoznačně vyčíslit vzniklou škodu. 

Žalobu řeší vnitrostátní soudy daného státu podle příslušných vnitrostátních 

předpisů. Může se tedy stát, že česká firma žaluje Českou republiku u českého 

soudu. 

 

                                            
14 C-6/90 a C-9/90 Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v Italian Republic 
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Princip odpovědnosti členského státu za škodu způsobenou jednotlivci porušením 

evropského práva je nutno zásadně odlišovat od žaloby na náhradu škody dle článku 

268 a 340 SFEU. Zatímco při odpovědnosti členského státu jde o žalobu podávanou 

proti členskému státu k určitému vnitrostátnímu soudu, náhrada škody dle článku 268 

a 340 SFEU řeší odpovědnost Společenství za způsobenou škodu a takový spor je 

rozhodován ESD. 

 

3.6.  Listina základních práv EU 

Od 1.12.2009 se spolu se vstupem v platnost Lisabonské smlouvy stala součástí 

závazného práva EU také Listina základních práv EU. Tento dokument byl vytvořen 

již v roce 2000, nicméně v rámci mezivládního summitu v Nice se nepodařilo 

dohodnout jeho zakotvení v systému evropského práva a do roku 2009 tak tato 

Listina byla pouze deklaratorním dokumentem bez jakékoli právní závaznosti či 

vynutitelnosti. Lisabonská smlouva však Listinu činí právně závaznou a zařazuje ji 

mezi primární prameny EU, tj. akty s nejvyšší právní silou.  

 

Stejně jako jiné právní akty EU, je i Listina nadřazená vnitrostátnímu právu členských 

států a v případě rozporu mezi ní a národním právem by měla převládnout právě 

Listina. Je ovšem podstatné podotknout, že unijní Listina se vztahuje výhradně na 

situace, v nichž je aplikováno právo EU. Nelze se tedy dovolávat jakéhokoli práva 

z evropské Listiny v případech, které jsou řešeny výhradně na národní úrovni a 

výlučně vnitrostátním právem. Nicméně i tak je možné si představit konflikt mezi 

českou Listinou základních práv a svobod a evropskou Listinou, např. v situaci sporu 

o spravedlivý proces před ESD či zákaz diskriminace při podávání žádostí o dotace 

z fondů EU. V takovém případě by dle ESD měla mít jednoznačně přednost unijní 

Listina před národním katalogem ústavních práv. Předpokládá se přitom, že by tato 

unijní ochrana měla být širší, lepší, než ochrana vnitrostátní. Pokud by tomu tak bylo, 

ani ústavní soudy členských států by proti takovému postupu pravděpodobně nic 

nenamítaly. Pokud by však došlo k tomu, že by unijní ochrana konkrétního práva 

měla být oproti národní úpravě limitovaná a měl vést ke zhoršení postavení občana, 

lze předpokládat, že by ústavní soudy členských států přednost evropské Listiny 

v takové situaci odmítly a použili vlastní národní Listinu jako ochranný deštník pro 
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vlastní osoby. Konečnou odpověď by však přinesl až první reálný spor, který dosud 

nenastal. 
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II. Občanské právo jako základní pilíř práva 

soukromého 

1. Obecný úvod 

Objektivní právo se tradičně dělí na právo soukromé a na právo veřejné, přičemž 

teorií vztahujících se k tomuto dělení je vícero. Z praktického pohledu 

podnikatelských dovedností však není třeba jednotlivé teorie blíže analyzovat. Proto 

se pro naše potřeby můžeme omezit pouze na konstatování, že soukromoprávní 

vztahy jsou takové vztahy, do kterých účastníci vstupují bez ohledu na jejich 

specifickou povahu z hlediska jejich role při výkonu veřejné moci (v tomto smyslu má 

v právu soukromém stát stejné postavení jako kterákoli jiná právnická či fyzická 

osoba), a veřejnoprávní vztahy jsou takové vztahy, které jsou charakterizovány tím, 

že v daném právním vztahu je alespoň jeden z jeho subjektů vykonavatelem veřejné 

moci. Pro právo veřejné je charakteristická nerovnost subjektů, což se projevuje tím, 

že jeden účastník může druhému jednostranně uložit povinnost či založit jeho právo. 

Naproti tomu pro soukromé právo je příznačná rovnost subjektů15. Proklamovaná 

rovnost se projevuje tím, že žádný z účastníků nemůže druhému účastníkovi 

jednostranně uložit povinnost či založit právo, a také tím, že vzniklé spory mezi 

účastníky musí řešit nezávislý orgán, především soud. 

 

Právo veřejné a právo soukromé se dále třídí na jednotlivá právní odvětví. Klíčovými 

odvětvími práva veřejného jsou právo ústavní, a dále právo správní, finanční a 

trestní, kterým budou věnovány jiné kapitoly této publikace. Základními pilíři práva 

soukromého jsou právo občanské a právo obchodní. S ohledem na vztah 

občanského a obchodního práva, kdy právo občanské je ve vztahu k právu 

obchodnímu právem obecným, a právo obchodní je ve vztahu k právu občanskému 

právem speciálním, lze konstatovat, že občanské právo je základním pilířem 

soukromého práva. Občanské právo hmotné je tedy obecným soukromým právem.  

 

Celé soukromé právo spočívá na určitých zásadách, které sice nejsou vždy výslovně 

vyjádřeny, ale jsou obecně přijímány. Některé z těchto zásad mají spíše teoretický 

                                            
15 Konkrétně pro obor práva občanského je tato rovnost výslovně vyjádřena v ustanovení § 2 odst. 2 
občanského zákoníku, které stanoví, že v občanskoprávních vztazích mají účastníci rovné postavení. 
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význam, jiné jsou z hlediska prakticky orientovaných podnikatelských dovedností 

klíčové. 

 

Krom již zmíněné zásady rovnosti stran je třeba vyzdvihnout zásadu pacta sunt 

servanda (již uzavřené smlouvy mají být dodržovány). Tato zásady vyjadřuje, že již 

uzavřená smlouva je pro její účastníky závazná a porušení takové smlouvy je 

porušením práva, které s sebou nese negativní následek v podobě odpovědnosti. 

Pro podnikatele to znamená, že by měl vždy a s dostatečným předstihem pečlivě 

zvažovat, zda určitou smlouvu uzavře či nikoli, protože pokud už je smlouva platně 

uzavřena, nelze se z ní zásadně jednostranně vyvázat. Je bohužel pravdou, že 

v dnešní české realitě je nepochybně spousta smluv uzavírána s tím, že podle ní ta 

která smluvní strana plnit nebude. To je ale krajně nežádoucí stav, který úzce souvisí 

s aktuální morálkou společnosti, nepříliš velkou rychlostí a autoritou justice a dalšími 

závažnými společenskými problémy. Lze jen věřit, že význam zásady pacta sunt 

servanda poroste a excesy z této zásady se podaří minimalizovat. Pro potřeby 

našeho výkladu je možno považovat za zcela stěžejní zásadu vigilantibus iura, podle 

které je každý povinen dbát o svá práva, a zásadu ignorantia legis non excusat, že 

neznalost zákona neomlouvá. Pokud už se někdo rozhodne, že bude podnikat, musí 

si být těchto zásad bezvýjimečně vědom. Je totiž na každém, aby se o své právní 

záležitosti staral pečlivě a s náležitou mírou předvídavosti a opatrnosti, aby 

nepodstupoval nepřiměřená rizika, nespoléhal na náhodu apod. V českém právním 

prostředí je bohužel dlouhodobě hluboce zakořeněno, že neřešením problému se 

problém vyřeší sám, že povinnosti se nemusí plnit, že drobná protiprávní jednání 

nebudou sankcionována apod. Opak je ale pravdou. Jen ten, kdo se o své záležitosti 

náležitě stará, a kdo dlouhodobě plní své povinnosti, může úspěšně čelit nástrahám, 

které v dnešní době podnikání přináší, a to jak ve vztahu k podnikatelským 

partnerům, tak ve vztahu ke státní moci. Nejen začínající podnikatelé si musejí být 

vědomi toho, že když nebudou určitou právní záležitost řešit, je velice 

pravděpodobné, že tato záležitost nebude vyřízena k jejich prospěchu. V dnešní 

době číhají v podnikatelské praxi rizika na každém kroku. Protistrany zařazují do 

smluv problematické rozhodčí doložky, inkasní agentury vymáhají neexistující dluhy, 

autorské svazy žádají poplatky, na které nemají nárok, neplatí se za dodané zboží či 

poskytnuté služby, dlužníci končí v insolvenčních řízeních, soudy fungují pomalu a 

jejich rozhodnutí jsou mnohdy nepřesvědčivá, a právní řád je natolik chaotický a 
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komplikovaný, že spoustu otázek spíše zamlžuje, než aby poskytl jasnou odpověď. 

Po podnikateli nelze spravedlivě požadovat, aby si on sám odpovědně vyhodnotil 

všechna rizika a vyřešil veškeré problémy, které dnešní doba pro jeho podnikání 

přináší. A toho by si měl být vědom právě především sám podnikatel. On by si měl 

být vědom toho, že každá dílčí chyba může mít pro jeho podnikatelskou budoucnost 

fatální následky. Podnikatel by měl být schopen zodpovědně vyhodnotit, kterou 

právní věc si je schopen ještě vyřídit sám, a pro kterou raději angažovat odborníka, 

obvykle advokáta.  

 

S uvedeným blízce souvisí uznávaná zásada prevence. Ta má dvě roviny. Jednak by 

měl každý předcházet ohrožování či porušování práv jiných, dále, a to zejména, by 

měl pečlivě zvažovat, zda v konkrétním právním vztahu nebudou ohrožena či 

porušena práva jeho samotného. Není účelem podnikání vstoupit do každého 

v úvahu připadajícího vztahu, ale je třeba předem analyzovat, co může ten který 

vztah v budoucnu přinést za pozitiva a negativa. Je například určitě lákavé podepsat 

jako dodavatel smlouvu na dodávku velkého množství produktu za velmi zajímavou 

cenu, před podpisem smlouvy je však třeba důkladně prověřit důvěryhodnost 

smluvního partnera, vyžádat zálohy, a ne jen optimisticky spoléhat na to, že vše 

dobře dopadne. Nabídka vysoké ceny, neochota ke složení zálohy a podobné 

momenty mohou být signálem toho, že smluvní partner má v úmyslu pouze dodávku 

přijmout, ale už ne zaplatit. Z tohoto pohledu je mnohdy vhodné řídit se zdravým 

rozumem, poslechnout instinkt a nepodlehnout nereálné vidině nabízených výhod. 

 

2. Právní úprava 

 

Základním, nikoli však výlučným, pramenem občanského práva je zákon č. 40/1964 

Sb., občanský zákoník, v platném znění. V listopadu 2011 schválila Poslanecká 

sněmovna Parlamentu České republiky návrh nového občanského zákoníku, který 

bude v mnohém odlišný, ale legislativní proces není v době psaní této publikace 

u konce a nový zákoník bude účinný pravděpodobně až v roce 2014, takže tato 

publikace bude pojednávat o platné právní úpravě. 
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Předmět úpravy občanského práva do značné míry vyplývá z ustanovení § 1 odst. 2 

občanského zákoníku, kde je (v zásadě) stanoveno, že občanský zákoník upravuje 

majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito 

osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob. Ustanovení § 

1 odst. 3 občanského zákoníku zřetelně rozšiřuje předmět občanského práva i na 

právní vztahy vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti, nicméně konkrétní 

úprava je ponechána zvláštním zákonům16. Citované zvláštní zákony otevírají jako 

podobor občanského práva tzv. právo k nehmotným statkům17. 

 

Samotný občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, 

majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na 

ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. Je tedy 

zřejmé, že některé z majetkových vztahů fyzických a právnických osob, majetkových 

vztahů mezi těmito osobami a státem, či vztahů vyplývající z práva na ochranu osob, 

budou upraveny zvláštními zákony. Je tomu tak především s ohledem specifičnost 

subjektů a vztahů upravovaných předmětnými zvláštními zákony. K těm patří 

zejména zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, který upravuje 

postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy 

s podnikáním související, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině v platném znění, který 

upravuje vztahy vznikající mezi manžely a ostatními členy rodiny a související 

instituty, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, který zejména 

upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli, včetně vztahů kolektivní povahy. Pro všechny posléze uvedené 

právní vztahy platí, že občanský zákoník vytyčuje jejich obecný soukromoprávní 

základ, a zvláštní právní předpisy obsahují různé podrobnosti a odchylky. I v těchto 

vztazích platí poměr občanského zákoníku jako obecného předpisu k navazujícím 

zvláštním zákonům. Po odečtení zmíněných zvláštních právních vztahů, jimž budou 

věnovány jiné pasáže této publikace, zbývá občanskému zákoníku úprava osobních 

a (vzájemných) majetkových vztahů fyzických a právnických osob včetně státu. 

 

                                            
16 Kupříkladu zákon č. 121/2000 Sb. , o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
(autorský zákon), v platném znění, zákon č. 527/1990 Sb. , o vynálezech a zlepšovacích návrzích, 
v platném znění, zákon č. 207/2000 Sb. , o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění apod. 
17 I tato oblast může být pro podnikatele často významná, nicméně s ohledem na její specifika lze 
doporučit, aby podnikatel, je-li to třeba, spolupracoval s odborníkem, tj. specializovaným advokátem, 
patentovým zástupcem apod. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boobzgc5tonfpxm6tumfua&conversationId=2330136


 

 34 

Platný občanský zákoník není příliš stabilní z toho úhlu pohledu, že byl od doby 

svého přijetí více než šedesátkrát novelizován. To má samozřejmě negativní vliv na 

systematiku, přehlednost, vnitřní soulad a jiné charakteristiky předpisu. Účelem této 

publikace však není kritika (byť oprávněná) platného občanského zákoníku, ale 

pojednání o něm. 

  

Systematika občanského zákoníku je následující: 

Část první:   Obecná část 

 Hlava první:  Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana 

Hlava druhá: Účastníci občanskoprávních vztahů včetně ochrany osobnosti 

 Hlava třetí:  Zastoupení 

 Hlava čtvrtá:  Právní úkony 

 Hlava pátá:  Spotřebitelské smlouvy 

 Hlava šestá a sedmá zrušeny 

 Hlava osmá:  Promlčení 

 Hlava devátá: Vymezení některých pojmů 

 Část druhá:   Věcná práva 

Hlava první:  Vlastnické právo 

Hlava druhá:  Spoluvlastnictví a společné jmění manželů 

Hlava třetí:  Věcná břemena 

Hlava třetí A:  Právo zástavní a zadržovací 

Třetí, čtvrtá a pátá část zrušeny 

Část šestá:   Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení 

 Hlava první:  Předcházení hrozícím škodám 

 Hlava druhá:  Odpovědnost za škodu 

 Hlava třetí:  Bezdůvodné obohacení 

Část sedmá:   Dědění 

 Hlava první:  Nabývání dědictví 

 Hlava druhá:  Dědění ze zákona 

 Hlava třetí:  Dědění ze závěti 

 Hlava čtvrtá:  Potvrzení dědictví a vypořádání dědiců 

 Hlava pátá:  Ochrana oprávněného dědice 

Část osmá:   Závazkové právo 

 Hlava první:  Obecná ustanovení 
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 Hlava druhá až dvanáctá: 

    Jednotlivé druhy smluv a závazků 

Část devátá:   Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení  

(rozdělená do devíti hlav) 

 

Ustanovení § 2 odst. 3 občanského zákoníku stanoví, že účastníci občanskoprávních 

vztahů si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, 

jestliže to zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy ustanovení zákona 

nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit. Touto formulací je vymezován charakter 

norem občanského práva. Právní normy mohou být kogentní či dispozitivní. 

Dispozitivní právní norma je taková, od které se mohou subjekty dohodou odchýlit a 

svým ujednáním založit vlastní pravidlo, jímž se bude jejich právní vztah řídit. To 

znamená, že konkrétní dispozitivní norma se použije jen tehdy, když si účastníci sami 

nedohodnou své vlastní řešení případu. Oproti tomu kogentní právní norma je taková 

norma, od které se dohodou odchýlit nelze, a která nepřipouští odlišné řešení. Normy 

občanského práva jsou podle výslovné úpravy § 2 odst. 3 občanského zákoníku 

zásadně normami dispozitivního charakteru. Účastníci občanskoprávních vztahů mají 

možnost dohodnout si vzájemná práva a povinnosti odchylně od zákona, v každém 

případě, kdy to zákon výslovně nezakazuje a kdy z povahy ustanovení zákona 

nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit. To významně souvisí se zásadou autonomie 

vůle subjektů občanského práva. Tato zásada vyjadřuje, že každý subjekt 

občanského práva svobodně rozhoduje o tom, zda do určitého občanskoprávního 

vztahu vstoupí, kdo bude jeho smluvním partnerem, jaký bude obsah vzájemného 

vztahu apod. Občanské právo dává zásadně přednost dohodě subjektů oproti 

jednostrannému stanovení pravidel jejich chování. Stát se má zásahů do 

soukromoprávní oblasti dopouštět v co nejmenší míře a výlučně tam, kde jsou tyto 

zásahy opodstatněny veřejným zájmem. Platí, že čím méně je zásahů státu v 

soukromoprávní oblasti, tím větší je prostor pro svobodu účastníků 

občanskoprávních vztahů. Je třeba ale mít na vědomí, že svoboda účastníků 

občanskoprávních vztahů není neomezená. Jednak je v určité míře omezena již 

zmíněnými omezeními ze strany státu, a také je omezena svobodami druhého, což 

lze vyjádřit tím, že svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého. Zejména po 

roce 1989 v souvislosti s nastolením demokracie vznikl v českém prostředí 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bon5rggyloonvxsx32mfvw63tjnm&conversationId=2337868
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boozsxezlknz4v66tbnjsw2&conversationId=2337868
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nesprávný pocit, že svoboda je neomezená, že autority neexistují, což mělo negativní 

vliv na společenskou morálku. 

Pokud už stát do oblasti soukromého práva s ohledem na nezbytnost zajistit veřejný 

zájem zasahuje, používá k tomu normy kogentní. Stát je také povinen 

prostřednictvím svých orgánů dbát na to, aby v soukromoprávních vztazích 

nedocházelo k ohrožování a porušování práv a aby případné rozpory mezi účastníky 

byly odstraněny především jejich dohodou. Tuto povinnost mají i samotní účastníci, 

ale u nich lze předpokládat, že budou spíše prosazovat svá práva18. Přesto by však 

snahu o smírné řešení sporu dohodou neměl podnikatel nikdy podcenit. S nadsázkou 

se říká, že dobrý smír je mnohdy lepší, než výhra. Úspěch v podnikání může často 

souviset také s uměním kompromisu. Je nepochybné, že podnikateli budou při jeho 

činnosti vznikat spory se smluvními partnery. To, že by podnikání běželo bez 

jakýchkoli sporů, se v rychlé moderní době zdá jako sci-fi. Bude jen na podnikateli, 

jakým způsobem bude k řešení těchto sporů přistupovat, zda bude ochoten částečně 

ustoupit, přiznat relevanci argumentům protistrany, a hledat oboustranně přijatelné 

řešení, které nepoškodí obchodní vztahy, či zda bude spory vyostřovat, nebude 

ochoten ani k nejmenšímu ústupku, a pro jeden spor bude ochoten ukončit celou 

minulou i budoucí spolupráci. Je celkem pochopitelné, že jedinec bude prosazovat 

svou pravdu, že pro svůj prospěch možná přehlédne určité argumenty druhé strany, 

a že se v tomto svém stanovisku třeba i principielně zakonzervuje. Proto lze téměř 

univerzálně doporučit, aby podnikatel před zahájením každého sporu celou záležitost 

konzultoval s nezaujatou, ideálně práva znalou osobou. Taková porada může přispět 

k nalezení nejvhodnějšího řešení. Pokud takto postupují obě strany, 

pravděpodobnost na dosažení kompromisu se zvyšuje. Dlužno dodat, že často se 

také stává, že subjekt, který nebyl v rámci mimosoudního jednání ochoten 

k jakémukoli ústupku, jsa si stoprocentně jist svou pravdou, v oficiálním řízení na celé 

čáře prohrává a ještě je povinen hradit náklady řízení. Před vyhrocením a zahájením 

každého sporu je také třeba zvážit to, že náklady soudních řízení nejsou malé, řízení 

se protahují (mnohdy i kvůli obstrukcím, kterých lze využít spoustu) a výsledky bývají 

při stavu našeho právního řádu často nepředvídatelné. Uvedené tedy jednoznačně 

nahrává úsilí o smírné řešení. Praxe však přináší mnoho situací, kdy je smírné řešení 

                                            
18 Ustanovení § 3 odst. 2 občanského zákoníku stanoví, že fyzické a právnické osoby, státní orgány a 
orgány místní samosprávy dbají o to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv z 
občanskoprávních vztahů a aby případné rozpory mezi účastníky byly odstraněny především jejich 
dohodou. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boozsxezlknz4v66tbnjsw2&conversationId=2337868
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z různých důvodů vyloučeno. Pak je účastníkům k dispozici ustanovení § 4 

občanského zákoníku, podle kterého platí, že proti tomu, kdo právo ohrozí nebo 

poruší, se lze domáhat ochrany u orgánu, který je k tomu povolán - není-li v zákoně 

stanoveno jinak, je tímto orgánem soud. Orgánem určeným k ochraně subjektivních 

práv účastníků je tedy zásadně nezávislý soud. Pokud by to měl být v určitém 

případě jiný orgán, muselo by to být výslovně stanoveno v zákoně. Dalším bodem, 

kdy stát zasahuje do soukromoprávní sféry, je rozhodování sporů. Soudy nejsou 

oprávněny odmítnout o právní věci rozhodnout, pokud by se tak stalo, šlo by 

o zakázané odepření spravedlnosti. Proces nalézání práva před soudy je 

samozřejmě striktně upraven, ale to již je věcí občanského práva procesního, 

o kterém bude pojednáno na jiném místě této publikace. 

 

S monopolem státní moci při rozhodování sporů také souvisí pouze omezená 

možnost svépomoci. Podle ustanovení § 6 občanského zákoníku platí, že jestliže 

hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je tak ohrožen, 

přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. Tato svépomoc spočívá v tom, že 

oprávněný si sám svou vlastní mocí vynutí uskutečnění svého práva. Pro praxi však 

lze doporučit značnou zdrženlivost ve vztahu k využití svépomoci. Stanovení 

povolených mezí svépomoci je předem velmi komplikované a vybočení z těchto mezí 

vlastně znamená, že ze škůdce se stává poškozený, což může pohled na celý právní 

vztah zcela změnit. Navíc vybočení z povolených mezí svépomoci může mít 

i trestněprávní přesah, což je samozřejmě nepříjemné. 

 

3. Právní skutečnosti 

 

Občanskoprávní vztah může existovat mezi různými subjekty. Taký vztah však 

nevzniká samovolně a ke vzniku konkrétního subjektivního práva či povinnosti je 

vždy zapotřebí něčeho dalšího. Každý právní vztah vzniká z nějaké příčiny, resp. 

z nějakého důvodu. Teoretici rozlišují mezi hospodářským důvodem vzniku právního 

vztahu a důvodem právním. Hospodářským důvodem je vždy motiv, proč konkrétní 

právní vztah vznikl, tedy bezprostřední důvod, který ve společnosti vedl k založení 

určitého právního vztahu. Právním důvodem je právem předvídaná příčina, která jako 

svůj právní následek způsobuje vznik, změnu nebo zánik práv a povinností, a tím 
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právních vztahů. Subjektivní práva a povinnosti totiž vznikají, mění se a zanikají vždy 

z nějakého důvodu. Důvod, který podle platného právního řádu působí vznik, změnu 

či zánik konkrétního práva, se nazývá právním důvodem, resp. právním titulem.  

 

Právním důvodem vzniku konkrétních práv a povinností může být jednat zákon sám, 

jednak je možno, že právní vztahy nevzniknou přímo ze zákona, ale na jeho základě 

při splnění určitých podmínek. Situace, kdy právním důvodem je zákon sám, tedy kdy 

subjektivní práva a povinnosti vznikají, mění se a zanikají bez dalšího přímo ze 

zákona, nastává jen výjimečně. Příkladem v tomto směru může být jakákoli 

zakazující právní norma. Například ustanovení § 127 odst. 1 občanského zákoníku 

omezuje každého vlastníka věci tím, že se musí zdržet všeho, čím by nad míru 

přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho 

práv. Každý vlastník věci je tedy nepodmíněně, tj. bez ohledu na jiné skutečnosti, 

povinen zdržet se vyjmenovaného jednání. Mnohem obvyklejší je ale situace, že 

zákon určité právní následky předvídá, ovšem ke vzniku, změně nebo zániku 

subjektivního práva či povinnosti vyžaduje splnění nějaké další právně významné 

skutečnosti (podmínky). Skutečnosti, se kterými zákon spojuje následek v podobě 

vzniku, změny nebo zániku právních vztahů nazýváme právními skutečnostmi. 

Z opačného úhlu pohledu lze konstatovat, že právní skutečnost je takovou 

skutečností, která způsobuje zákonem předvídané právní následky. Jde o takové 

podmínky, které jsou nezbytné pro vznik, změnu nebo zánik právního vztahu. 

Právních skutečností je celé škála, a proto je namístě je nějakým způsobem třídit. 

Klíčovým kritériem členění je závislost na vůli subjektu právního vztahu. Tak máme 

právní skutečnosti na lidské vůli nezávislé (objektivní) a právní skutečnosti na lidské 

vůli závislé (subjektivní), přičemž jako určitou mimo stojící kategorii můžeme pojímat 

konstitutivní rozhodnutí orgánů veřejné moci.  

 

Podstatou subjektivních občanskoprávních skutečností je lidské chování, které může 

být s právem souladné, nebo naopak protiprávní. Právním úkonem je podle 

ustanovení § 34 občanského zákoníku projev vůle směřující ke vzniku, změně nebo 

zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. 

Od právních úkonů je třeba odlišovat protiprávní úkony, tedy projevy vůle, které jsou 

s normami práva v rozporu čili jsou právem zakázány.  
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Právní úkony mohou být platné či neplatné. Toto jednoduché rozdělení samozřejmě 

v praxi přináší spoustu problémů a sporů, neboť pohled účastníků na tuto spornou 

otázku bývá obvykle odlišný, když jeden partner tvrdí a skládá argumenty ve 

prospěch toho, že právní úkon je platný, druhý stejně přesvědčivě dovozuje jeho 

neplatnost. Tyto komplikované spory může závazně rozhodnout jen nezávislý soud, 

takže soudní judikatura ve věcech platnosti či neplatnosti právního úkonu je skutečně 

bohatá. Na tomto místě je třeba zmínit závěry, které vyplývají mimo jiné z klíčového 

judikátu Ústavního soudu, který v nálezu sp. zn. I. ÚS 625/03 ze dne 14.4.2005 

dovodil, že základním principem výkladu smluv je priorita výkladu, který nezakládá 

neplatnost smlouvy, před takovým výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá, jsou-

li možné oba výklady – tím je dle Ústavního soudu vyjádřen a podporován princip 

autonomie smluvních stran, povaha soukromého práva a s tím spojená společenská 

a hospodářská funkce smlouvy. Dle Ústavního soudu není ústavně konformní a je 

v rozporu s principy právního státu taková praxe, kdy obecné soudy upřednostňují 

výklad vedoucí k neplatnosti smlouvy před výkladem neplatnost smlouvy 

nezakládajícím. Neplatnost právního úkonu má tak být výjimkou, a nikoliv zásadou. 

V nejlepším zájmu každého podnikatele by samozřejmě mělo být, aby všechny jím 

činěné právní úkony byly platné. Pokud je určitý právní úkon neplatný, vnáší to do 

právních vztahů podnikatele značnou právní nejistotu a může to přinést rozmanité 

nežádoucí následky. Podnikatel by měl riziko neplatnosti právních úkonů eliminovat 

tím, že jednak právní úkony zásadního významu, ale také třeba rutinní, ale často 

činěné písemné právní úkony, bude konzultovat s právníkem.  

 

Právní úkon musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, jinak je 

absolutně neplatný. Případy absence svobody či vážnosti na straně toho, kdo činí 

právní úkon, jsou v podnikatelské praxi spíše výjimečné. Každý podnikatel by měl být 

schopen svobodně a bez jakýchkoli nežádoucích vnějších vlivů vyhodnotit, zda určitý 

právní úkon vykonat či nikoli. Není neobvyklé, že se podnikatel při své podnikatelské 

činnosti dostane do složité situace (druhotná platební neschopnost, ztráta klíčových 

obchodních partnerů, různé formy nestandardního chování zaměstnanců apod.), 

která ve svém důsledku omezuje svobodu jeho rozhodování a nutí podnikatele 

k rychlým a mnohdy zkratkovitým řešením. Je třeba říci, že tyto situace neznamenají, 

že by se jednalo o nesvobodný právní úkon v řešeném slova smyslu. Občanský 

zákoník v ustanovení § 49 sice na podobné situace pamatuje, když dává účastníku, 
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který uzavřel smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, právo odstoupit od 

smlouvy. Pro obchodní vztahy, do kterých podnikatel vstupuje mnohem častěji, je 

však aplikace citovaného zákonného ustanovení vyloučena, takže vyhnout se 

neblahým důsledkům bude obtížné. Proto by měl podnikatel v naznačených 

krizových situacích uvažovat střízlivě a racionálně, přičemž jako nanejvýš vhodné se 

jeví konzultování vzniklé situace s někým, kdo je schopen reálného a nezaujatého 

pohledu na situaci.  

 

Velmi důležité jsou kategorie určitosti a srozumitelnosti, jejichž absence má také 

fatální důsledky v podobě neplatnosti právního úkonu. Požadavek na srozumitelnost 

spočívá v tom, že musí být zjistitelné, co má být právním úkonem vyjádřeno. S tím 

úzce souvisí požadavek na určitost, který trvá na tom, aby právní úkony byly 

jednoznačné, aby byl nepochybně zjistitelný jejich obsah a aby byla eliminována 

možnost rozporuplných výkladů. Judikatura dovodila, že právní úkon je neurčitý, je-li 

vyjádřený projev vůle sice po jazykové stránce srozumitelný, ale jednoznačný a určitý 

není jeho věcný obsah a současně neurčitost obsahu nelze překlenout ani za použití 

výkladových pravidel. Každopádně podnikatelé by měli při činění právních úkonů 

dbát na to, aby byly jimi činěné právní úkony co nejurčitější. Precizním zpracováním 

smluv, ideálně odborníkem v právní oblasti, podnikatel eliminuje možnost, že z jeho 

činnosti vzejde neplatný právní úkon.  

Relativně optimisticky se v nedávné době vyslovil Ústavní soud, který dovodil, že při 

výkladu právních úkonů je nutno vycházet z předpokladu, že žádný zákonodárce 

nezamýšlí dát aktu absurdní či nerozumné důsledky, a dále že soud při výkladu a 

aplikaci musí nejen respektovat právo, nýbrž že jeho výklad a aplikace musí 

směřovat k spravedlivému výsledku. Každý by však měl respektovat, že judikatura 

prvostupňových, nápadem věcí zahlcených soudů, bývá mnohdy z řešeného úhlu 

pohledu spíše alibistická, než konstruktivní, takže i na tomto místě jr třeba doporučit 

citlivé uvažování o smírném vyřešení sporu. 

 

Ve vztahu ke kategorii určitosti je zapotřebí dodat, že právní úkon není neplatný pro 

chyby v psaní a počtech, je-li jeho význam nepochybný. V této souvislosti je nutné 

pamatovat na to, že je třeba vždy respektovat skutečnou vůli smluvních stran. Bylo 

by krátkozraké domnívat se, že z případné chyby v psaní či v počtech, které se 

dopustila druhá smluvní strana, může podnikatel nějak významněji těžit. 
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Z podnikatelské praxe jsou známy celkem časté případy toho, kdy do faktury je jako 

datum splatnosti namísto zamýšleného data v určitém roce (například 6.6.2012) 

omylem uvedeno datum splatnosti s rokem výrazně jiným (například 6.6.2015). 

Nezaujatým pohledem na věc přitom může být velmi rychle zřejmé, že se jedná o 

překlep, patrně způsobený tím,k že klávesy 2 a 5 jsou na numerické klávesnici vedle 

sebe. Osoba, která by měla na základě takovéto faktury plnit, se nejednou (nepříliš 

korektně) brání placení s tím, že pohledávka není splatná, a že datum splatnosti 

svobodně stanovil výstavce faktury až za několik let. Věřiteli by za této situace patrně 

nezbývalo nic jiného, než obrátit se na nezávislý soud se žalobou o zaplacení 

fakturované částky. V takovémto případě je ale možno počítat s tím, že nezávislý 

soud skutečně dospěje k závěru, že splatno má být již v roce 2012, a to za použití 

jednoduchého argumentu, že tříleté lhůta splatnosti není obvyklá a musí se jednat o 

překlep. Z tohoto příkladu by tedy mělo vyplynout poučení, že není přiléhavé, aby 

byly z různých drobných chyb v psaní či v počtech (které se mohou i při 

sebepečlivější korektuře do textu smlouvy dostat) vyvozovány pro protistranu 

nepřiměřeně přísné důsledky, ale jistě je vhodnější se na věc podívat s nadhledem a 

připustit, že jde o nedopatření, které se může stát leckomu. 

Neplatnosti právního úkonu z důvodu nezpůsobilosti jednající osoby bude věnována 

stručná pasáž v pojednání o subjektech občanskoprávních vztahů. 

 

Je třeba zmínit, že podle ustanovení § 39 občanského zákoníku je neplatný právní 

úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se 

příčí dobrým mravům. Je vhodné zde připomenout zásadu ignorantia legis non 

excusat, tedy že neznalost zákona neomlouvá. Soudní judikatura uzavřela, že 

smlouva, která je v rozporu se zákonem, je objektivní skutečností, jež nemá právní 

následky zamýšlené smluvními stranami bez ohledu na to, která ze smluvních stran 

neplatnost způsobila, jakož i bez ohledu na to, zda některá ze smluvních stran 

uzavřela smlouvu v dobré víře. Sluší se dodat, že problematika obcházení zákona 

(jde o případy, kdy právní úkon sice v přímém rozporu se zákonem není, avšak svými 

účinky zákonu, jeho účelu a smyslu odporuje) i rozporu s dobrými mravy, je velmi 

citlivá a svým obsahem překračuje možnosti této monografie. S ohledem na přístup 

ke zpracování materie je i na tomto místě vhodné podnikatelům doporučit, aby při 

své činnosti zákony respektovali a neobcházeli, a aby se vždy chovali morálně a v 

souladu s dobrými mravy. 
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Zde je namístě se stručně zmínit o institutu odporovatelnosti dle ustanovení § 42a 

občanského zákoníku. Podle uznávaného komentáře19 je účelem institutu 

odporovatelnosti jednak preventivně pod hrozbou sankce odrazovat dlužníka od 

neoprávněného zkracování možnosti věřitelova uspokojování z dlužníkova majetku, 

jednak – a to zejména – zajistit občanskoprávní ochranu věřitele před právními úkony 

jeho dlužníka v případě, že ke zkrácení věřitele těmito právními úkony dlužníka 

dojde. Z praktického úhlu pohledu to má dva zásadní dopady. Jednak jde o to, že 

pokud je podnikateli nabízena nějaká majetková hodnota bez odpovídajícího 

protiplnění, je třeba být na pozoru a nevnímat takovou nabídku jen jako výhodnou 

koupi, ale také jako potenciální úkon, který může zkracovat věřitele smluvního 

partnera, který může být odporován, což může podnikateli přinést mnohem více 

škody, než užitku. Z odlišného úhlu pohledu je dobré vědět, že právo disponuje 

instrumentem, který může reagovat na nežádoucí skutečnost, kdy dlužník vyvádí svůj 

majetek a poškozuje tím věřitele. 

 

Také protiprávní úkony spočívají ve volním lidském chování. Jde však o takové 

chování, které je porušením právní povinnosti, a které je tedy právem zakázáno. S 

každým protiprávním jednáním jsou spojeny sankční právní následky, které s tímto 

protiprávním jednáním zákon či smlouva spojuje. 

Mezi právní skutečnosti na lidské vůli nezávislé řadíme právní události a protiprávní 

stavy. Právními událostmi jsou skutečnosti, které nastávají objektivně, takže 

nespočívají na lidské vůli a jsou na ní nezávislé. Jako praktické příklady je možno 

uvést narození a smrt člověka, popřípadě běh času. Čas je významnou právní 

skutečností, se kterou musí z mnoha úhlů pohledu operovat každý podnikatel. 

Z obsáhlejší problematiky je třeba vytáhnout otázky počítání času a zániku práva 

uplynutím lhůty. 

 

Pravidla pro počítání času v občanskoprávních vztazích hmotného práva jsou 

obsažena v ustanovení § 122 občanského zákoníku, přičemž podle jednotlivých 

odstavců platí: 

(1) Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je 

rozhodující pro její počátek. Polovinou měsíce se rozumí patnáct dní. 

                                            
19 Jiří Švestka, Jiří Spáčil, Marta Škárová, Milan Hulmák a kolektiv Občanský zákoník I, II, 2. vydání, 
Praha 2009 



 

 43 

(2) Konec lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se 

pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž lhůta 

počíná. Není-li takový den v posledním měsíci, připadne konec lhůty na jeho poslední 

den. 

(3) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 

lhůty nejblíže následující pracovní den. 

Každý podnikatel by si měl při své činnosti pečlivě hlídat lhůty, neboť zmeškání lhůty 

mu může přinést jedině problémy a je pouze otázkou, jak zásadní budou. Vytvoření 

fungujícího systému hlídání lhůt je tedy cennou devízou každého podnikatele, jemuž 

se zavedení takového modelu do praxe podařilo. 

 

S marným uplynutím lhůty spojuje občanské právo zejména dva zásadní následky, 

jimiž jsou prekluze a promlčení. Občanské právo zná případy, kdy nevykonáním 

práva v určité době, právo zanikne. Takový zánik práva uplynutím lhůty nazýváme 

prekluzí. Případy, kde neuplatněním práva v určené době, jsou vždy stanoveny 

zákonem. To vyplývá z ustanovení § 583 občanského zákoníku, které normuje, že 

k zániku práva proto, že nebylo ve stanovené době uplatněno, dochází jen 

v případech v zákoně uvedených, ale také že k zániku soud přihlédne, i když to 

dlužník nenamítne. Prekluze je institutem výjimečným, naproti tomu promlčení je 

záležitostí pravidelnou. I v případě promlčení jde o následek marného uplynutí času, 

tedy o situaci, kdy právo nebylo ve stanovené promlčecí lhůtě uplatněno. Ačkoli 

právo uplatněno nebylo, tak nezaniká. Zaniká totiž pouze nárok, tedy možnost právo 

vynutit. Podstata promlčení spočívá v tom, že dovolá-li se dlužník promlčení, nelze 

promlčené právo věřiteli přiznat. K promlčení soud přihlédne jen k námitce20 

dlužníka. Promlčují se všechna práva majetková s výjimkou práva vlastnického a 

práva z vkladů na vkladních knížkách nebo na jiných formách vkladů a běžných 

účtech, pokud vkladový vztah trvá. V souvislosti s promlčením je podstatné zabývat 

se otázkou, kdy počíná běh promlčecí doby21. Obecně lze říci, že promlčecí doba 

běží ode dne, kdy mohlo být právo poprvé žalobou uplatněno u soudu. 

                                            
20 V teorii se vedou diskuze o tom, zda je přípustné uplatnit námitku promlčení až v odvolacím řízení či 
nikoli. Z hlediska právní jistoty a praktického přístupu k právu lze jednoznačně doporučit, aby námitka 
promlčení byla vždy uplatňována včas, ideálně při prvním procesním úkonu ve sporu (samozřejmě 
pokud je právo promlčeno – je však lepší namítnout promlčení u nepromlčeného práva, než 
zapomenou namítnout promlčení práva promlčeného)  
21 Důležitou otázkou je pochopitelně i délka promlčecí doby. S ohledem na rozsah této monografie 
však není nutno jednotlivé promlčecí doby zkoumat, stačí jen konstatovat, že všechny jsou dostatečně 
dlouhé na to, aby zodpovědný věřitel stačil svá práva vždy včas uplatnit.  



 

 44 

V předcházející poznámce pod čarou bylo dlužníkům doporučeno, aby promlčení 

zhusta namítali. Naopak věřitelům nelze než doporučit, aby následku plynutí času 

v podobě promlčení čelili včasným uplatňováním nároků u soudu. Autor je zastáncem 

toho, že doba splatnosti je momentem, ve kterém má býti plněno, a nikoli 

okamžikem, od kterého by měl dlužník začít licitovat o tom, jak má plnit. 

Podnikatelům v pozici věřitelů lze doporučit, aby se od momentu splatnosti svou 

neuhrazenou pohledávkou aktivně zaobírali, tedy aby pečlivě zvažovali veškeré 

možnosti směřující k tomu, aby došlo k plnění. Je jen otázkou přístupu k jednotlivým 

dlužníkům, zda posílat předžalobní upomínky, žádat o úhradu úroku z prodlení, 

požadovat zajištění, podávat žaloby apod. Podstatné je, že podle ustanovení § 112 

občanského zákoníku platí, že promlčecí doba neběží, uplatní-li věřitel v promlčecí 

době právo u soudu nebo u jiného příslušného orgánu a v zahájeném řízení řádně 

pokračuje. Další souvislostí mezi soudním či jiným rozhodnutím a promlčením je to, 

že bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, 

promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Prakticky 

stejné důsledky má, bylo-li právo dlužníkem písemně uznáno co do důvodu i výše. 

Mezi další právní skutečnosti, které mohou na základě zákona zakládat, měnit nebo 

rušit právní vztah, patří protiprávní stavy. Protiprávním stavem rozumíme výsledek 

působení skutečností nezávislých na lidské vůli, který není v souladu s právem. 

 

Stran konstitutivních rozhodnutí orgánů veřejné moci, které jsou vnímány jako určitá 

mimo stojící kategorie, je třeba klást důraz na jejich odlišení od rozhodnutí 

deklaratorních. Jestliže konstitutivní rozhodnutí orgánu veřejné moci vede ke vzniku, 

změně nebo zániku práv a povinností, a je tedy právní skutečností, deklaratorní 

rozhodnutí právní skutečností není, protože to jen deklaruje již existující právní 

vztahy a žádná práva ani povinnosti nezakládá, nemění ani neruší. 

 

4.  Subjekty občanskoprávních vztahů 
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Subjekty občanskoprávních vztahů jsou fyzické a právnické osoby včetně státu22. U 

subjektů práva se zabýváme jejich právní způsobilostí, a to způsobilostí k právům a 

povinnostem a způsobilostí k právním úkonům. Způsobilost k právům a povinnostem 

je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. Ten, kdo má tuto 

způsobilost, je potenciálním subjektem práv a povinností – může tato práva a 

povinnosti mít. Potenciální subjekt však obvykle bez dalšího práva a povinnosti 

nenabyde. K tomu, aby se potenciální subjekt mohl skutečně stát subjektem určitého 

práva či povinnosti, vyžaduje se zpravidla určité jeho právně významné chování, se 

kterým je vznik práva či povinnosti spojen. K takovému chování však již není 

způsobilý každý, protože chování vyžaduje určitý stupeň vyspělosti. A proto 

operujeme se způsobilostí k právním úkonům, která je způsobilostí vlastními úkony 

způsobit právem předvídané následky, zejména nabývat práva a přebírat povinnosti. 

 

Z pohledu podnikatele je v této souvislosti důležité, aby se zajistil tak, aby vstupoval 

do právních vztahů pouze se způsobilými subjekty. Pokud totiž učiní právní úkon 

někdo, kdo nemá způsobilost k právním úkonům, jedná se o právní úkon absolutně 

neplatný, což může mít fatální následky. Z opatrnosti lze podnikateli vždy doporučit, 

aby v případě pochybností (nezletilec, velmi starý člověk, člověk jevící známky 

psychické poruchy, pochybná právnická osoba…) pečlivě zvážil, zda do smluvního 

vztahu vstoupit či nikoli. 

 

Pokud jde o fyzickou osobu (člověka), její způsobilost k právům a povinnostem 

vzniká narozením23 a zaniká smrtí24. Způsobilost fyzické osoby k právním úkonům 

vzniká v plném rozsahu zletilostí25. Fyzická osoba tedy nabývá způsobilost k právním 

úkonům postupně v závislosti na své psychické způsobilosti, v plném rozsahu pak 

zletilostí. Způsobilost k právním úkonům má určité stupně, a to úplnou nezpůsobilost 

k právním úkonům, částečnou způsobilost k právním úkonům a úplnou způsobilost 

k právním úkonům. Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které 

                                            

22 Ustanovení § 21 stanoví, že pokud je účastníkem občanskoprávních vztahů stát, je právnickou 
osobou.  

23 Způsobilost k právům a povinnostem má i počaté dítě, narodí-li se živé, což však není z hlediska 
podnikatelských vztahů až tak podstatné. 
24 Občanský zákoník řeší i institut prohlášení za mrtvého, ale to ponechme stranou. 
25 Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá 
jen uzavřením manželství. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bopjyhk43pmjuwy33torpwwx3qojqxm3tjnvpxk23pnz2w2&conversationId=2419531
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bopjyhk43pmjuwy33torpwwx3qojqxm3tjnvpxk23pnz2w2&conversationId=2419531
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bopjyhk43pmjuwy33torpwwx3qojqxm3tjnvpxk23pnz2w2&conversationId=2419531
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jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. 

To je třeba individuálně zkoumat v každém jednotlivém případě. Soud může 

rozhodnout o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům určité osoby. 

Pro podnikatele je významné to, že omezení či zbavení způsobilosti k právním 

úkonům se poznamenává do občanského průkazu, a ten je třeba před uzavřením 

smluv s fyzickými osobami vyžadovat. 

 

Předtím, než se budeme zabývat právní způsobilostí právnických osob, je třeba 

vymezit, co vůbec právnickou osobou je. Není přitom třeba analyzovat teorie, kterých 

je spousta. Podle ustanovení § 18 odst. 2 občanského zákoníku jsou právnickými 

osobami a) sdružení fyzických nebo právnických osob26, b) účelová sdružení 

majetku27, c) jednotky územní samosprávy28, a d) jiné subjekty, o nichž to stanoví 

zákon29. Podstatnější ale je, že občanský zákoník uvádí, jaké má mít právnická 

osoba identifikační znaky. Těmi jsou název, sídlo a předmět činnosti, a dále 

požadavek na stabilitu právnické osoby v čase a určitá vnitřní organizační struktura, 

přičemž ve veřejnoprávní rovině sem přistupuje ještě identifikační číslo (IČO). 

Právnická osoba je vlastně umělá konstrukce juristická fikce  

 

Občanský zákoník přiznává způsobilost k právům a povinnostem i právnickým 

osobám. Způsobilost k právům a povinnostem nabývá právnická osoba okamžikem 

svého vzniku. Tato způsobilost může být omezena buď zákonem, nebo je omezena 

z povahy věci (právnická osoba např. nemůže uzavřít manželství). Na rozdíl od 

fyzických osob nabývají právnické osoby současně se způsobilostí k právům 

a povinnostem i způsobilost k právním úkonům. I tato způsobilost může být omezena 

jedině zákonem. Důležitý je moment, od kterého mohou právnické osoby nabývat 

práva a povinnosti. Ustanovení § 19a odst. 2 občanského zákoníku stanoví, že 

právnické osoby, které se zapisují do obchodního nebo do jiného zákonem určeného 

rejstříku, mohou nabývat práva a povinnosti ode dne účinnosti zápisu do tohoto 

                                            
26 Např. typicky obchodní společnosti podle obchodního zákoníku, a mnoho jiných.  
27 Např. nadace, nadační fondy aj. 
28 Obce a kraje. 
29 Např. státní podniky, Česká televize, Český rozhlas, Česká národní banka, profesní komory a 
mnoho jiných. 
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rejstříku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak30. Z dikce citovaného ustanovení je 

zřejmé, že toto se týká pouze právnických osob zapisovaných do zákonných 

evidencí. U právnických osob nezapisovaných do žádného registru platí, že 

rozhodným okamžikem pro nabývání práv a povinností je okamžik jejich účinného 

zřízení. Pokud se vrátíme k častějšímu případu, tedy k právnickým osobám 

zapisovaným do různých rejstříků, pak by vzhledem k uvedenému měla být pro 

podnikatele samozřejmost, aby při jednání s takovým smluvním partnerem požadoval 

předložení výpisu z takového rejstříku. Z výpisu totiž vyplyne, kdo je statutárním 

orgánem, tedy orgánem, který činí právní úkony právnické osoby ve všech věcech31. 

I za právnickou osobu totiž vždy jednají konkrétní lidé a pro podnikatele je důležité, 

aby byl schopen vždy vyhodnotit, zda ta která fyzická osoba oprávněně jedná za 

právnickou osobu, jejímž jménem vystupuje. Na tomto místě není třeba podrobněji 

řešit veškeré široké souvislosti jednání právnických osob (v tomto směru lze odkázat 

na specializovanou kapitolu o jednání podnikatelů), podnikatelé by si však měli 

zapamatovat, že je pro ně důležité, aby při každém jednání prověřovali oprávnění 

druhé strany k jednání za subjekt, jehož jménem vystupují.  

 

Při pojednání o předmětu úpravy občanského práva bylo zmíněno, že občanský 

zákoník upravuje i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob. Tím je otevřen prostor 

pro právní úpravu ochrany osobnosti fyzických osob (ustanovení § 11 – 16 

občanského zákoníku) a ochranu názvu a dobré pověsti právnické osoby 

(ustanovení § 19 odst. 2 a 3 občanského zákoníku). Na tomto místě je třeba 

konstatovat, že se jedná o velmi komplikovanou problematiku, což je v procesní 

rovině vyjádřeno i tím, že v prvním stupni rozhodují krajské soudy. To by si měli 

podnikatelé uvědomit a vyvodit z toho dvě roviny závěrů. Jednak by se měli zdržet 

jakýchkoli jednání, kterými by neoprávněně zasahovali do osobnosti (zejména jsou 

nepřípustné zásahy do života a zdraví, proti občanské cti a lidské důstojnosti, 

narušování soukromí, jména, projevů osobní povahy apod.) fyzických osob a do 

názvu a dobré pověsti právnických osob, protože to pro ně může mít neblahé 

                                            
30 Zákon kupříkladu upravuje otázky jednání za obchodní společnosti před jejich vznikem a způsob 
schválení tohoto jednání. Podnikatele by ale jednání s někým, kdo jedná za zatím neexistující 
společnost, mělo vést ke zvýšené opatrnosti. 
31 Za právnickou osobu mohou činit právní úkony i jiní pracovníci nebo členové, pokud je to stanoveno 
ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. 
Nikoli však ve všech věcech. Jedná se o zastoupení, nikoli přímé jednání. Pokud ve vztahu k 
podnikateli někdo opírá své oprávnění k jednání o toto postavení, měl by to podnikatel vždy 
dostupnými cestami ověřit, kupříkladu kontaktovat nadřízeného, vyžádat vnitřní předpis apod. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boobzgc5tonfpxk23pny&conversationId=2547206
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následky. Za druhé by si měli uvědomit, že pokud již nějaký spor v této oblasti vznikl 

(bez ohledu na to, zda je podnikatel škůdce či poškozený), měli by jeho řešení 

konzultovat se specialistou, a neměli by mít od sporu nereálná očekávání. Spousta 

osob má představu, že když jim někdo zasáhne do jejich chráněných sfér, mohou na 

tom materiálně výrazně profitovat, a samotný zásah do jejich chráněné sféry není tak 

zásadní, jako vidina jednoduchého výdělku. Proto je třeba zmínit, že nárok na 

náhradu nemajetkové újmy v penězích připadá v úvahu až tehdy, pokud jiné 

prostředky ochrany nepostačují, a že částky přiznávané v české justici nejsou nijak 

vysoké. I v těchto sporech lze tedy doporučit účastníkům zdrženlivost a snahu 

o kompromisní řešení. 

 

Zde je vhodné upozornit ještě na jednu mediálněprávní souvislost ochrany osobnosti. 

Podnikateli se totiž může stát, že v médiích budou podávány zprávy o jeho 

podnikání. Při nepříjemné bulvarizaci dnešní mediální scény by nebylo překvapením, 

pokud by podávané informace byly mírně řečeno nepřesné. Proto je třeba upozornit 

na ustanovení § 10 zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona v platném znění, a na 

ustanovení § 35 zákona 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního 

vysílání v platném znění, která zakládají tzv. právo na odpověď. Jde o to, že jestliže 

bylo v periodickém tisku, rozhlasovém vysílání nebo televizním vysílání uveřejněno 

sdělení obsahující skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí 

určité fyzické osoby anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, má tato 

osoba právo požadovat na vydavateli nebo provozovateli vysílání uveřejnění 

odpovědi. Vydavatel či provozovatel vysílání je povinen na žádost této osoby 

odpověď uveřejnit. Odpověď se musí omezit pouze na skutkové tvrzení, kterým se 

problematické tvrzení uvádí na pravou míru, nebo se jí neúplné či jinak pravdu 

zkreslující tvrzení doplňuje nebo zpřesňuje. Odpověď musí být přiměřená rozsahu 

napadeného sdělení. 

 

5. Zastoupení 

 

V souvislosti s činěním právních úkonů je třeba rozlišovat mezi osobním jednáním 

subjektů práva a mezi jednáním v zastoupení. U fyzických osob je situace zcela 

jasná a každý si dovede představit, v čem osobní jednání fyzické osoby spočívá. U 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boorswyzlwnf5g42k7oz4xg2lmmfxgs&conversationId=2551783
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právnických osob je situace jen nepatrně složitější, když za osobní jednání právnické 

osoby se považuje jednání, které je realizováno jejím statutárním orgánem. Tolik 

k jednání osobnímu. Je hrubou, ale v praxi bohužel velmi častou chybou, pokud je 

podnikající právnická osoba kupříkladu v záhlaví smlouvy identifikována svou 

obchodní firmou, sídlem a identifikačním číslem (to samo o sobě je správné), přičemž 

následuje dovětek zastoupena jednatelem…. Jednání statutárního orgánu je totiž 

vždy osobním jednáním právnické osoby, a tedy protipólem jednání v zastoupení. 

Slovní spojení zastoupena jednatelem či zastoupena předsedou představenstva jsou 

tedy protimluvy. 

 

V praxi nastává obrovská spousta případů, kdy určitá osoba buď nemůže, nebo 

nechce jednat sama, a kdy za ni z tohoto důvodu jedná někdo jiný. Na zastoupení 

můžeme nahlížet také tak, že se jedná o vztah, kdy z jednání jedné osoby (zástupce) 

vznikají práva či povinnosti osobě druhé (zastoupený). Formy zastoupení dělíme na 

přímé a nepřímé, přičemž kritériem je zda zástupce jedná jménem zastoupeného 

nebo vlastním jménem. Tak či tak, aby se mohlo jednat o zastoupení, z jednání 

zástupce musí vznikat práva a povinnosti přímo zastoupenému. U nepřímého 

zastoupení koná zástupce vlastním jménem na účet zastoupeného, při zastoupení 

přímém pak jedná zástupce jménem zastoupeného a na jeho účet. Ustanovení 

občanského zákoníku pojednávající o zastoupení se věnují výlučně zastoupení 

přímému, proto se jím budeme výlučně zabývat i dále v textu. Výše uvedenému 

koresponduje obsah ustanovení § 22 odst. 1 občanského zákoníku, podle kterého 

platí, že zástupcem je ten, kdo je oprávněn jednat za jiného jeho jménem, přičemž ze 

zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Jako zástupci mohou 

obecně vystupovat jak fyzické, tak právnické osoby. Zastupovat jiného nemůže ten, 

kdo sám není způsobilý k právnímu úkonu, o který jde, ani ten, jehož zájmy jsou v 

rozporu se zájmy zastoupeného. 

 

Shora bylo uvedeno, že jednání prostřednictvím zástupce připadá v úvahu buď 

v případech, kdy určitá osoba nemůže jednat sama, nebo když nechce jednat sama. 

Z této premisy odvozujeme způsoby, kterými zastoupení vzniká. Zastoupení může 

vzniknout buď přímo ze zákona nebo z rozhodnutí orgánu veřejné moci (tyto dva 

případy nazýváme zastoupením zákonným), anebo ze smlouvy (zde se jedná o 

zastoupení smluvní. Zákonné zastoupení má místo tam, kde zastoupený zastoupen 
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být musí, smluvní pak tam, kde zastoupený zastoupen být chce, ačkoli by byl 

oprávněn konkrétní právní jednání provést sám. V případě zákonného zastoupení 

zastoupený předmětný úkon provést nemůže, proto je zastoupen, aby úkon mohl 

učinit prostřednictvím zástupce. Je logické, že v případě zákonného zastoupení 

postačí, když je k právnímu úkonu, o který jde, způsobilý zástupce – zastoupený 

k němu způsobilý nejen být nemusí, ale vlastně ani nemůže, protože pak by se 

nemohlo o zákonné zastoupení jednat. V případě smluvního zastoupení je 

vyžadováno, aby způsobilost k právnímu úkonu, o který jde, měl jak zástupce, tak 

zastoupený. 

 

Prakticky velmi častý příklad zastoupení vzniklého přímo ze zákona je upraven 

v ustanovení § 20 odst. 2 občanského zákoníku, podle kterého mohou činit právní 

úkony za právnickou osobu i jiní její pracovníci (zaměstnanci či členové) než 

statutární orgány, pokud je tak stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby 

anebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé. 

Jako příklad zastoupení z rozhodnutí orgánu veřejné moci lze uvést opatrovnictví, 

třeba u osob, které nejsou způsobilé k právním úkonům. 

 

Smluvní zastoupení vzniká na základě dohody o zastoupení, kterou nazýváme 

dohodou o plné moci. Jedná se o dvoustranný právní úkon mezi zastoupeným 

(zmocnitel) a zástupcem (zmocněnec), na základě kterého je zmocněnec povinen 

zastupovat zmocnitele ve sjednaném rozsahu. Plná moc sama je jednostranným 

právním úkonem, který je činěn zmocnitelem navenek vůči třetím osobám, a slouží 

jako průkaz toho, že k dohodě o zastoupení došlo. Z hlediska rozsahu uděleného 

oprávnění rozlišujeme mezi plnou mocí všeobecnou (generální), která je určena ke 

všem úkonům, a plnou mocí speciální, která je omezena jen na určité právní úkony. 

 

Zástupce je povinen jednat osobně. Dalšího zástupce (takzvaného substituta) si 

může ustanovit, jen jestliže je to právním předpisem stanoveno (tak se děje zejména 

ve vztahu k advokátům, kteří tuto možnost ze zákona mají) nebo účastníky 

dohodnuto. I z právních úkonů dalšího zástupce vznikají práva a povinnosti přímo 

zastoupenému. 
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Občanský zákoník upravuje i situaci, kdy dojde k překročení oprávnění zmocněncem. 

Překročil-li zmocněnec své oprávnění vyplývající z plné moci, je zmocnitel vázán, jen 

pokud toto překročení schválil. Překročil-li zmocněnec při jednání své oprávnění 

jednat za zmocnitele nebo jedná-li někdo za jiného bez plné moci, je z tohoto jednání 

zavázán sám, ledaže ten, za koho bylo jednáno, právní úkon dodatečně bez 

zbytečného odkladu schválí. 

 

Důležitou otázkou je také zánik plné moci. Plná moc zaniká 

 

provedením úkonu, pro nějž byla provedena 

odvoláním plné moci ze strany zmocnitele 

výpovědí plné moci ze strany zmocněnce 

uplynutím času, na který byla omezena 

smrtí zmocněnce 

smrtí zmocnitele, pokud z plné moci nevyplývá jinak 

zánikem právnické osoby, která je zmocněncem či zmocnitelem bez právního 

nástupce 
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III.  Exkurz do živnostenského zákona 

Každý podnikatel vykonávající nějakou obchodní aktivitu podléhá příslušné zákonné 

úpravě regulující jeho činnost, ať už se jedná o podmínky samotného podnikání, 

povinnosti vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotním 

pojišťovnám, apod. V prvé řadě však jakoukoli podnikatelskou činnost lze začít 

vykonávat pouze v případě, že má podnikatel příslušné oprávnění k takové aktivitě.  

 

1. Podnikání 

Dříve, než si vysvětlíme podmínky získání oprávnění pro zahájení podnikatelské 

činnosti v různých oblastech, je nutné si nejprve objasnit, co to vlastně podnikání je. 

Podnikání je definováno v obchodním zákoníku jako soustavná činnost prováděná 

samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem 

dosažení zisku32. Je tedy zřejmé, že výkon práce v zaměstnaneckém poměru (ne 

vlastním jménem), aktivita prováděná neziskově (nikoli za účelem dosažení zisku) či 

nahodilá jednorázová obchodní aktivita (prodej králíka sousedovi) nebude 

podnikáním.  

 

Český právní řád reguluje podmínky podnikání v některých zvláštních oblastech 

speciálními zákony  - jde např. o tzv. svobodná povolání (např. činnost advokátů, 

architektů, lékařů, apod.), přičemž příslušní podnikatelé jsou většinou povinně 

sdružování v zájmové samosprávné komoře. Podnikatelé v těchto oblastech 

podléhají zvláštní úpravě v příslušném zákonu a nevztahuje se na ně režim 

živnostenského zákona. Podrobnější rozbor podnikání v uvedených oblastech však 

přesahuje možnosti této publikace.  

  

Zvláštní právní úpravě podléhá ještě i podnikání v oblasti využívání výsledků duševní 

činnosti (např. zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích), 

ale také autorská činnost (psaní divadelních her, knih, vysokoškolských učebnic, 

natočení reklamního klipu, apod.), která je upravena autorským zákonem. I tyto shora 

uvedené specifické oblasti podnikání nespadají do režimu živnostenského zákona.  

 

                                            
32 § 2 zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 
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2.  Živnost obecně 

Naprostá většina běžných podnikatelských aktivit jsou však tzv. živnostmi, které jsou 

regulovány právě živnostenským zákonem33. Živnostenský zákon je typicky 

veřejnoprávní normou, neboť vrchnostensky reguluje podmínky mezi orgány veřejné 

moci a živnostníky, přičemž jejich postavení je z principu nerovné.  

 

Živnost je zákonem definována jako „soustavná činnost provozovaná samostatně, 

vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek 

stanovených tímto zákonem.34“  

 

Za živnost tedy lze považovat jedině  

pravidelnou, opakovanou činnost (nikoli nahodilou),  

konanou přímo pod vlastním jménem (nikoli pod hlavičkou jiné osoby),  

podnikatelem a jím zajišťovanou (samostatná činnost),  

sám podnikatel musí nést riziko neúspěchu (odpovědnost),  

přičemž účelem této činnosti musí být generování zisku (není ale nutné zisku 

skutečně dosáhnout, podstatná je sama motivace).  

 

Je tedy zcela zřejmě patrná provázanost s definicí podnikatele podle obchodního 

zákoníku. Lze konstatovat, že každý živnostník je vždy automaticky podnikatelem ve 

smyslu obchodního zákoníku, nicméně každý podnikatel nemusí být živnostníkem. 

Z právního hlediska obchodní zákoník je zákonem obecným, kdežto živnostenský 

zákon zákone zvláštním, specificky upravujícím určitá pravidla v živnostenském 

podnikání. Tedy kdykoli obsahuje živnostenský zákon zvláštní úpravu určitého 

institutu, použije se právě tento speciální zákon. Naopak ve věcech živnostenským 

zákonem neregulovaným se podpůrně použije obecná úprava obchodního zákoníku. 

Specifický zájem veřejného dohledu a regulace živnostenského podnikání, vyjádřená 

termínem „za podmínek stanovených tímto zákonem“ živnost odlišuje od podnikání 

dle obchodního zákoníku. 

 

                                            
33 Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění (dále jen „živnostenský 
zákon“). 
34 § 2 živnostenského zákona  
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V této souvislosti je nutné zmínit rovněž právní postih tzv. švarcsystému, tj. uzavírání 

fiktivních smluvních vztahů mezi živnostníky k zastření skutečného 

zaměstnaneckého poměru jedné osob yk druhé. Smyslem takového postupu je 

zejména snížení administrativní zátěže spojené se zaměstnaneckými vztahy a 

snížení daňové zátěže pracovněprávního vztahu. Je skutečností, že v ČR 

v porovnání se zeměmi EU či OECD míra zdanění práce je zcela nadprůměrná a 

kompenzuje nízké daňové zatížení v oblasti majetkových a jiných daní. Z tohoto 

pohledu jistě nelze být překvapený činorodostí podnikatelů, kteří objevili kouzlo 

obcházení drahého pracovněprávního vztahu fiktivním vytvářením smluvních vztahů 

mezi živnostníky. Tedy i nadále jedna osoba vykonává práci na pokyn a pod 

dozorem jiné, jejím jménem a na její účet, nicméně formálně je tento vztah definován 

jako smluvní vztah dvou podnikatelů. Novela zákona o zaměstnanosti35 v tomto 

ohledu velmi zpřísňuje dohled a finanční sankce za takového obcházení zákona, a to 

min. Kč 250.000,-- a max. Kč 10.000.000,-- pro „zaměstnavatele“ v takovém vztahu, 

a max. na Kč 100.000,-- pro „zaměstnaného“ v daném vztahu. S ohledem na 

celoevropskou hospodářskou krizi je ovšem otázkou nakolik takto přísný postup bude 

skutečně reálně možný, a zda nepovede pouze ke snížení počtu samostatně 

podnikajících osob, které se následně stanou coby nezaměstnaní zátěži pro sociální 

systém. 

 

Definice živnosti je dále doplněna v § 3 živnostenského zákona i negativním 

taxativním výčtem toho, co živností nikdy není. Jedná se především o činnosti 

vykonávané podle jiného zákona, než živnostenského (tzv. svobodná povolání – 

advokáti, lékaři, architekti, apod.)36, dále jsou vyňaty činnosti, které podléhají 

speciálnímu, zvláště přísnému dohledu ze strany veřejné moci (např. hornická 

činnost, výroba a přenos elektřiny či plynu, činnost bank, směnárenské služby, 

výroba a distribuce léčiv, provozování letišť, apod.)37.  

 

Zvláštní skupinu tvoří činnosti, jejichž výkon je umožněn bez nutnosti získání 

jakéhokoli specifického oprávnění (autorská činnost, pronájem nemovitostí, bytů a 

nebytových prostor), a tedy nejsou živností. Zde je vhodné upozornit, že ačkoli 

                                            
35 Zákon č. 435/2004, o zaměstnanosti, v platném znění 
36 § 3 odst. 1 živnostenského zákona 
37 § 3 odst. 3 živnostenského zákona 
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samotný pronájem živností není, v případě že pronajímatel poskytuje kromě 

pronájmu také další základní služby, jako např. dodávku energií, odvoz odpadků či 

úklid společných prostor, stává se pronajímatel živnostníkem podléhajícím regulaci 

živnostenským zákonem.  

 

Zákon dále stanoví specifická omezení pro výkon živnosti ze stran některých 

povolání, jako jsou soudci, vojáci, státní zástupci, a další, jejichž smyslem je ochrana 

veřejného zájmu. Pamatovat je nutné také na generální omezení, neobsažené 

v živnostenském zákonu, ale v zákoníku práce38, které stanoví, že zaměstnanci 

mohou výdělečnou činnost shodnou s předmětem svého zaměstnání vykonávat 

pouze s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. 

 

3.  Živnostník 

Ačkoli je běžně termín živnostník spojován především s fyzickými osobami a 

podnikáním v menším rozsahu, je nutné upozornit na to, že živnostenské oprávnění 

může vzniknout za zcela shodných podmínek i právnickým osobám, a to nikoli pouze 

klasickým obchodním společnostem, zřízených za účelem podnikání, nýbrž i dalších 

právnickým osobám jako např. obcím, krajům, ale také církvím. Těmto specifickým 

subjektům právo podnikat vzniká přímo ze zákona.39 

 

Z hlediska země původu je možnost živnostenského podnikání otevřena jak českým, 

tak zahraničním subjektům, mezi nimiž se ovšem rozlišuje. Osobou domácí, českou, 

je osoba s místem trvalého pobytu či sídlem na území ČR, tedy neuplatňuje se 

princip občanství. Němec s trvalým pobytem v ČR tedy bude považován za českého 

živnostníka. Zahraniční osoby musí nad rámec povinností stanovených českým 

subjektům předložit oficiální překlad všech předkládaných dokumentů do českého 

jazyka, ověření pravosti razítka i podpisu, apod. Výsadní postavení mezi 

zahraničními osobami pak mají osoby z jiných členských států EU, které tyto 

povinnosti obecně plnit nemusejí.  

 

                                            
38 § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění  
39 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném 
znění, a zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 
společností, v platném znění 
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4.  Živnostenský rejstřík 

Živnostenský rejstřík je specifickým druhem úřední evidence, do níž se registrují 

údaje o všech živnostenských oprávnění. Vedením živnostenského rejstříku jsou 

pověřeny živnostenské úřady, místně příslušné podle bydliště fyzické osoby či sídla 

právnické osoby nebo místa organizační složky podniku u osob zahraničních.  

 

Údaje v živnostenském rejstříku mají čistě evidenční povahu, nejedná se tedy o 

konstitutivní právní akt s účinky vůči třetím osobám. Rejstřík má na dvě části - 

veřejnou a neveřejnou. Do veřejné části má kdokoli právo nahlížet a pořizovat si z něj 

výpisy či opisy. Neveřejná část slouží pouze těm, kteří osvědčí právní zájem, o čemž 

rozhoduje příslušný živnostenský úřad.  

 

5.  Podmínky provozování živnosti 

Všeobecné podmínky 

Živnostenský zákon stanoví taxativním výčtem v § 6 tzv. všeobecné podmínky, které 

musí být splněny u všech druhů živností a bez jejich splnění nemůže živnostenské 

oprávnění vůbec vzniknout: 

a) dosažení věku 18 let  

– nelze nijak obejít, ani zvláštním nabytím zletilosti dle občanského zákoníku, 

b) způsobilost k právním úkonům  

– vychází z občanského zákoníku, který vznik způsobilosti v plném rozsahu váže na 

nabytí zletilosti, je nutné zkoumat také otázku, zda u konkrétního žadatele nebyla 

jeho způsobilost omezena nebo jí nebyl zcela zbaven, což je možné jen na základě 

soudního rozhodnutí, 

c) bezúhonnost  

– definována negativně přímo živnostenským zákonem, který stanoví, že za 

bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin 

spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl 

mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo 

pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl spáchán v souvislosti s podnikáním, 

pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen. 

d) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky 

podniká nebo podnikala, nemá daňové nedoplatky  
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– doklad vystaví příslušný finanční úřad, bez jeho doložení není možné získat 

živnostenské oprávnění  

e) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba, pokud na území České republiky 

podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální 

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  

– doklad vystaví příslušná správa sociálního zabezpečení 

 

Shora uvedené všeobecné podmínky se vztahují pouze na živnostníky – fyzické 

osoby. Ani osoby právnické se však doložení splnění těchto podmínek nevyhnou, za 

ně musí splnění prokázat tzv. odpovědná osoba (viz níže). 

 

5.1. Zvláštní podmínky 

Vedle shora uvedených všeobecných podmínek podléhá zisk živnostenského 

oprávnění ještě zvláštním podmínkám, specifickým pro různé typy živností. Jedná se 

o doložení dostatečné odborné či jiné způsobilosti (zkušenosti). Tzv. volné živnosti 

z principu žádným zvláštním podmínkám nepodléhají, ostatní typy živností ovšem 

ano. 

 

5.2. Překážky provozování živnosti 

Vedle splnění podmínek pro provozování živnosti zákon definuje také skutečnosti, 

které představují tzv. překážky provozování živnosti. Jedná se zejména o 

neschopnost podnikatele dostát svým závazkům, tedy živnost nemůže provozovat 

osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurz a soudem bylo rozhodnuto o ukončení 

provozování podniku. I po skončení konkurzního řízení pro nedostatek majetku je 

navíc podnikateli zakázáno opětovně vykonávat živnost po dobu 3 let. Při skončení 

konkurzu z jiného důvodu, pak překážka provozování živnosti končí s datem právní 

moci soudního rozhodnutí u ukončení konkurzu. Jiným typem překážky je pak 

existence soudního či správního rozhodnutí o zákazu výkonu konkrétní 

podnikatelské činnosti, typicky jako sankce uložená např. v trestním řízení. Vymezení 

zakázané činnosti přitom musí být dostatečně konkrétní, nelze zakázat 

podnikatelskou činnost jako takovou. 

 

6. Druhy živností 
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Jednotlivé živnosti je možno v souladu se zákonem dělit podle několika kritérií. Tak 

např. § 9 živnostenského zákona rozlišuje živnosti ohlašovací a koncesované, 

přičemž rozlišovacím kritériem je zde regulace přístupu k oprávnění podnikat. 

Zatímco u ohlašovacích živností vzniká oprávnění při splnění všech zákonných 

požadavků již dnem podáním žádosti, u koncesovaných živností teprve po 

pravomocném rozhodnutí o udělení koncese. Koncesované živnosti jsou uvedeny 

v příloze č.3 živnostenského zákona a jedná se o takové živnosti, u nichž je zvýšený 

zájem na vysoké odborné způsobilosti podnikatelů (např. výroba alkoholických 

produktů, výroba výbušnin, provozování cestovní kanceláře, provozování veřejných 

dražeb, apod.). 

 

Ohlašovací živnosti je možné dále rozdělit na: 

a) živnosti řemeslné – žádná odborná způsobilost není zákonem výslovně 

vyžadována, nicméně ustanovení §21 a §22 stanoví, jakými doklady se odborná 

způsobilost prokazuje (obecně dokladem o ukončení příslušného typu vzdělání), 

čímž je možné odvodit jakou praxi (obecně rekvalifikací nebo vykonáním praxe 

v dané rozsahu), či zkoušku musí podnikatel pro získání příslušného živnostenského 

oprávnění absolvovat, 

b) živnosti vázané 

– požadavky vázány na odbornou způsobilost stanovenou v příloze č.2 zákona,  

c) živnosti volné  

– zákon nevyžaduje žádnou odbornou ani jinou způsobilost, podmínkou získání 

živnostenského oprávnění je zde pouze splnění všeobecných podmínek provozování 

živnosti. 

 

7. Odpovědný zástupce 

Odpovědný zástupce je zásadně fyzickou osobou v pracovněprávním smluvním 

vztahu k podnikateli.  Odpovědný zástupce odpovídá za řádný provoz živnosti a za 

dodržování živnostenskoprávních předpisů, je povinen se v potřebném rozsahu 

účastnit provozování živnosti. Proto musí splňovat veškeré všeobecné podmínky, 

příp. i zvláštní provozování živnosti. Odpovědný zástupce je na rozdíl od podnikatele 

zbaven povinností uložených § 6 odst. 1 písm. d) a e) živnostenského zákona. 
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Živnostenský zákon rozlišuje jednak povinné, a jednak dobrovolné ustanovení 

odpovědného zástupce. Obligatorní je ustanovení odpovědného zástupce pro 

všechny podnikatele – fyzické osoby, jež nesplňují zvláštní podmínky stanovené pro 

provozování příslušné živnosti, a dále také pro všechny podnikatele – právnické 

osoby. U nich je preferováno ustanovení odpovědným zástupcem člena statutárního 

orgánu, pouze pokud toto není možné, je připuštěno ustanovení jiné osoby. Zvláštní 

situací jsou zahraniční právnické osoby, u nichž zákon předpokládá, že odpovědným 

zástupcem bude ustanoven vedoucí organizační složky podniku umístěné na území 

ČR, pouze pokud tento nesplňuje podmínky pro výkon odpovědného zástupce, je 

možné ustanovit jinou osobu v pracovněprávním vztahu k podnikateli. 

 

Dobrovolné ustanovení odpovědného zástupce je možné při provozování jakékoli 

živnosti, nicméně i pak je nutné, aby odpovědný zástupce splňoval veškeré zákonné 

požadavky pro výkon dané živnosti. 

 

8. Živnostenské oprávnění 

Živnostenské oprávnění znamená zcela jednoduše řečeno právo živnostensky 

podnikat, tj. provozovat konkrétní živnost. Živnostenské oprávnění je definováno 

několika pojmovými znaky: 

univerzální charakter – nositelem může být fyzická i právnická osoba, domácí i 

zahraniční, bez ohledu na jejich právní formu  

specifické vymezení předmětu podnikání – obvykle je živnostenské oprávnění 

vymezeno poměrně úzce na konkrétní oblast, nicméně existují i multiprofesní živnosti 

oprávnění ryze osobní povahy – je vázáno výhradně zásadně na danou osobu 

podnikatele, je nepřenositelné, třetí osoba jej může vykonávat pouze ve výjimečných 

situacích, jako např. zákonný zástupce může se souhlasem soudu vykonávat živnost 

jménem a na účet nezletilé osoby  

časově nemezené – platnost oprávnění je na dobu neurčitou (s výjimkou zákonných 

stanovených důvodů pro zánik oprávnění či rozhodnutí podnikatele skončit 

s provozováním živnosti) 

teritoriálně neomezené - lze jej provozovat na celém území státu 

početně neomezené – podnikatel může mít provozovat nemezený počet živností, je-li 

toho schopen a splní-li všechny zákonné podmínky. 
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8.1.  Způsob a místo registrace živnosti 

Počínaje 01.08.2006 byly novelou živnostenského zákona č. 214/2006 Sb. 

živnostenské úřady prohlášeny za Centrální registrační místa. Podnikatelům tak od té 

doby stačí jediný formulář, kterým vedle samotného oznámení živnosti může provést 

současně také daňovou registraci, registraci u České správy sociálního zabezpečení, 

hlášení úřadům práce i příslušné zdravotní pojišťovně. Smyslem této změny bylo 

zefektivnění a urychlení zahájení živnostenského podnikání. Údaje takto 

podnikatelem poskytnuté živnostenskému úřadu jsou dále distribuovány dalším 

příslušným orgánům veřejné správy a šetří podnikateli mnoho času.  

 

Součástí uvedené zjednodušující reformy byla rovněž vytvoření Jednotného 

registračního formuláře, jenž nahradil celou řadu různých typů formulářů, které 

podnikatel musel vyplnit před zahájením do podnikání pro nejrůznější správní orgány 

(finanční úřad, příslušná správa sociálního pojištění, úřad práce a zdravotní 

pojišťovna). Zavedením jednotných formulářů se informace požadované po 

podnikateli již zbytečně neduplikují a stačí jejich poskytnutí státním orgánům jen 

jedinkrát. Liší se pouze v provedení pro podnikatele - fyzické osoby a podnikatele – 

právnické osoby.  

 

8.2.  Živnostenské oprávnění u ohlašovacích živností 

V případě ohlašovacích živností vzniká živnostenské oprávnění již datem ohlášení 

živnosti, přičemž pokud ohlášení obsahuje vady, které odstraní v poskytnuté lhůtě, 

má se za to, že oprávnění vzniklo rovněž k datu ohlášení živnosti. Pokud vady 

neodstraní, živnostenské oprávnění vůbec nevznikne. U osob zapisovaných do 

obchodního rejstříku (právnické osoby, zahraniční podnikatelé) však vzniká 

živnostenské oprávnění až k datu jejich zápisu do obchodního rejstříku. 

 

Ohlášení se podává u místně příslušného živnostenského úřadu podle bydliště, či 

sídla podnikatele. Pro zahraniční osoby platí příslušnost dle umístění jejich 

organizační složky. Pokud zahraniční osoba organizační složku na území ČR vůbec 

nemá, podávají ohlášení živnosti u živnostenského úřadu místně příslušného dle 
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jejich místa povoleného pobytu, a pokud neexistuje ani toto, je posledním hlediskem 

místo podnikání v ČR. 

 

Ohlášení živnosti se provádí prostřednictvím formuláře „Ohlášení živnosti pro 

fyzickou osobu“, který je součástí tzv. Jednotného registračního formuláře. K datu 

ohlášení je nutné splnit veškeré všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti 

a přiložit listiny prokazující jejich splnění. Navíc je nutné doložit doklad o vlastnickém 

nebo užívacím právu k objektům nebo prostorám, v nichž má být umístěno místo 

podnikání, příp. i výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm podnikatel zapsán. 

V případě ustanovení odpovědného zástupce, musí navíc doložit i jeho trestní 

bezúhonnost, odbornou způsobilost a písemné prohlášení že s výkonem funkce 

souhlasí a přejímá zákonné povinnosti z toho plynoucí. Zahraniční osoby dále 

předkládají doklad o povolení k pobytu (FO) / o provozování podniku v zahraničí 

(PO), navíc jakékoli listiny v cizím jazyce musí být úředně přeloženy do češtiny.  

 

8.3.  Živnostenské oprávnění u koncesovaných živností 

Koncesované živnosti vznikají na rozdíl od těch ohlašovacích na principu  

povolovacím, jenž váže vzniku živnostenského oprávnění až na právní moc 

rozhodnutí živnostenského úřadu o udělení koncese. Rozhodnutí o udělení není 

nárokovatelné, živnostenský úřad koncesi nemusí automaticky udělit, a to ani při 

splnění všech zákonných podmínek. Vydání rozhodnutí podléhá obecné 60 denní 

lhůtě, není-li v příloze č. 3 k živnostenskému zákonu uvedeno jinak. 

 

Řízení o udělení koncese je klasickým správním řízením a řídí se správním řádem a 

zvláštní úpravou dle živnostenského zákona. Rozhodnutí o udělení je pak 

konstitutivním právním aktem. Místní příslušnost živnostenského úřadu je shodná 

s předchozím výkladem u ohlašovacích živností.  

 

8.4.  Výpis z živnostenského rejstříku (dříve tzv. 

živnostenský list) 

Existence ohlašovací živnosti je v současné době dokládána tzv. výpisem 

z živnostenského rejstříku, který slouží jako průkaz živnostenského oprávnění. Tzv. 

živnostenské listy, které po řadu let prokazovaly existenci živnosti, již v současnosti 
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nově vydávány nejsou. Výpis vydává místně příslušný živnostenský úřad, kam bylo 

směřováno ohlášení živnosti. Zákon stanoví obecnou lhůtu 5 dnů od doručení 

ohlášení pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku, přičemž tato lhůta se 

prodlužuje o dobu nutnou k doplnění ohlášení o chybějící náležitosti. V mezidobí lze 

jako průkaz živnostenského oprávnění použít kopii ohlášení této živnosti na 

živnostenském úřadě, neboť samotný výpis je pouhým osvědčením, deklarujícím 

splnění zákonných podmínek, nikoli konstitutivním právním aktem. Výpis 

z živnostenského rejstříku list je tzv. veřejnou listinou, u níž zákon automaticky 

předpokládá platnost v ní uvedených údajů, není-li prokázán opak. Jakékoli 

pozměňování výpisu je proto trestným činem40. Proti vydání výpisu se nelze odvolat, 

ovšem proti rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění nevzniklo, odvolání možné 

je.  

 

8.5.  Koncesní listina 

Koncesní listina je průkazem živnostenského oprávnění pro živnosti koncesované, 

jedná se o osvědčení o tom, že podnikateli bylo pravomocně vydáno rozhodnutí o 

udělení koncese. Koncesní listina v sobě koncentruje veškerá potřebná povolení a 

oprávnění pro danou koncesovanou živnost. I koncesní listina je tzv. veřejnou 

listinou, a její pozměňování či padělání je trestné. 

 

8.6.  Osvědčení 

Vedle živnostenského listu či koncesní listiny je podle zákona možné, aby 

živnostenský úřad na žádost podnikatele vydal také samotné osvědčení, jež oba 

zmíněné průkazy může nahradit. Osvědčení je možné vydat i pro více živností, a 

musí obsahovat stejné údaje jako oba průkazy. Smysl osvědčení je zejména v tom, 

že jednou listinou lze prokazovat existenci řady živnostenských oprávnění, 

tj. nejčastěji je vydáváno právě jako souhrnný průkaz. I osvědčení je veřejnou 

listinou, jejíž pozměňování je trestné. 

 

9. Změny a zánik živnostenského oprávnění 

Změna rozsahu živnostenského oprávnění 

                                            
40 § 348 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, v platném znění  



 

 63 

V průběhu podnikání samozřejmě může dojít k tomu, že živnostník zjistí, že ke 

svému podnikání potřebuje širší živnostenské oprávnění, nebo naopak že některé 

živnosti již provozovat nechce a nebude. Rovněž může dojít ke změně některých 

evidenčních údajů (např. místo podnikání/sídlo, apod.). Zákon proto stanoví 

živnostníkům povinnost hlásit jakékoli relevantní změny související s provozováním 

živnosti. Živnostenské oprávnění je nepřenositelné, proto jej prakticky nelze 

transferovat na jinou osobu, pokud bychom chtěli existující podnikání převést na 

někoho jiného. V takovém případě je nutné stávající živnost ukončit a následně 

zahájit provozování živnosti novým podnikatelem. Jedinými možnostmi převedení 

živnosti na jinou osobu jsou smrt podnikatele - fyzické osoby, resp. přeměna 

podnikatele - právnické osoby. Tato zvláštní výjimka je nazývána pokračováním 

v živnosti, což je institut časově omezený. V případě smrti podnikatele je možné, aby 

dědicové, příp. pozůstalý manžel, i když není dědicem, ale je spoluvlastníkem 

majetku používaného k podnikání, nebo také správce dědictví, převzaly provozování 

živnosti za zemřelého podnikatele, ovšem pouze na dobu do pravomocného 

skončení dědického řízení. I takovýto dočasný nástupce přitom musí splňovat 

všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování živnosti, svůj úmysl pokračovat 

v živnosti je přitom takový žadatel povinen ohlásit příslušnému živnostenskému 

úřadu. V případě přeměn právnických osob je rovněž právní nástupce povinen 

oznámit, že hodlá využít institut pokračování v živnosti, a to do 15 dnů od zániku 

předchůdce, zároveň však musí ohlásit vlastní ohlašovací živnost, resp. požádat o 

vydání vlastní koncesní listiny a dnem vzniku samostatného živnostenského 

oprávnění pak právo dočasného pokračování v živnosti zaniká. 

 

9.1.  Zánik živnostenského oprávnění 

K zániku živnostenského oprávnění může dojít jednak přímo ze zákona, jednak na 

základě rozhodnutí živnostenského úřadu. V prvém případě nesmí být živnost vůbec 

provozována, jakmile nastal zákonný důvod jejího zániku. U zániku na základě 

rozhodnutí živnostenského úřadu se zákaz provozování živnosti datuje až k právní 

moci rozhodnutí o zániku živnostenského oprávnění. 

 

Zákonnými důvody pro zánik živnostenského oprávnění jsou41: 

                                            
41 § 57 odst. 1 živnostenského zákona  
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 smrt podnikatele – fyzické osoby,  

 zánik podnikatele – právnické osoby, 

 uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou, 

 výmaz zahraniční osoby či jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku,  

 pokud tak stanoví jiný zákon. 

 

K zániku živnostenského oprávnění může dále dojít z titulu rozhodnutí 

živnostenského úřadu, jenž v některých případech rozhoduje obligatorně, v jiných je 

rozhodnutí na jeho správním uvážení. Živnostenský úřad má rovněž pravomoc 

oprávnění pouze pozastavit, kdy takové oprávnění potom nezaniká, ovšem po dobu 

pozastavení nelze živnost vykonávat. 

 

Obligatorně živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže42: 

 podnikatel již nesplňuje podmínky podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) , ledaže v 

případě § 6 odst. 1 písm. b) je živnost provozována se souhlasem soudu 

podle § 12, (jedná se o ztrátu trestní bezúhonnosti či způsobilosti podnikatele 

k právním úkonům) 

 nastanou překážky podle § 8, nejedná-li se o překážku podle § 8 odst. 5 u 

živnosti volné, (jedná se o tzv. překážky provozování živnosti) 

 podnikatel o to požádá,  

 zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu 

se zákonem (v takovém případě živnostenský úřad buďto oprávnění zruší 

nebo rovnou provede nový, opravený zápis do živnostenského rejstříku). 

 

Specifickou situací je ustanovení § 58 odst. 2 živnostenského zákona, podle nějž 

v případě oznámení jiného státního orgánu, že podnikatel se dopustil závažného 

porušení nebo porušování podmínek stanovených rozhodnutím o udělení koncese, 

živnostenský úřad povinně buď živnostenské oprávnění zruší, nebo pozastaví. 

  

Dále existují podle zákona různé možnosti fakultativního zrušení živnostenského 

oprávnění, kdy závisí na správním uvážení živnostenského úřadu, zda rozhodne o 

                                            
42 § 58 odst. 1 živnostenského zákona 
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zániku oprávnění, jeho pozastavení, či zda ve věci žádné z těchto rozhodnutí 

nevydá.  

 

Jedná se o následující situace43: 

 jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky 

stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními 

právními předpisy, 

 na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní 

závazky vůči státu, 

 jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky a neoznámil 

přerušení provozování živnosti, 

 v případě, že bylo zastaveno užívání nebo provoz zařízení nebo části zařízení 

a podnikateli bylo uloženo odstranit závady a on tyto závady do 1 roku od 

stanovené lhůty neodstranil. 

 

Je podstatné si zapamatovat, že se zrušením živnostenského oprávnění rozhodnutím 

živnostenského úřadu je spojena ještě další sankce ve formě zákazu ohlášení 

živnosti či žádosti o udělení koncese ve stejném nebo příbuzném oboru po dobu 3 let 

ode dne, kdy rozhodnutí živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění 

nabylo právní moci. Podnikatel však může podat ohlášení živnosti či žádost o udělení 

koncese v jiném, nepříbuzném oboru, i tak však nejdříve za 1 rok od právní moci 

rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.  

 

10. Živnostenská kontrola 

Živnostenské úřady neslouží jen k administraci ohlášení a žádostí o provozování 

nové živnosti, jsou nadány rovněž i kontrolními pravomocemi na úseku 

živnostenského podnikání. Rozsah jejich kontrolní činnosti přitom zahrnuje: 

kontrolu plnění povinností stanovených živnostenským zákonem, 

kontrolu plnění povinností stanovených při výkonu živnostenského podnikání 

zvláštními zákony, 

kontrolu povinností vyplývajících z podmínek stanovených koncesní listinou, 

                                            
43 § 58 odst. 3, 4 živnostenského zákona 
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kontrolu podnikatelů z členských zemí Evropské unie poskytujících služby na území 

ČR. 

 

Kontrolní činnost je realizována zaměstnanci živnostenských úřadů, již při výkonu 

této činnosti mají právo pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy, jsou rovněž 

oprávněni si ke kontrole přizvat zástupce dalších orgánů či osob určených zvláštními 

předpisy. Kontrolní osoby mají na druhou stranu o kontrole vyhotovit písemný 

protokol. Rovněž i kontrolovaný živnostník má právo ke kontrole si přizvat třetí osobu.  

 

V případě, že při provádění kontroly zjistí živnostenský úřad existenci nedostatků na 

straně podnikatele, může nařídit jednak jejich odstranění v přiměřené lhůtě, a jednak 

také uložit správní sankce. Proti takovému rozhodnutí je pochopitelně přípustné 

odvolání, neboť se jedná o rozhodnutí vydané ve správním řízení.  

 

10.1.  Neoprávněné podnikání 

Za neoprávněné podnikání se považuje provozování činnosti, jež je předmětem 

živnosti, bez živnostenského oprávnění pro tuto živnost. Musí se tedy jednat o 

činnost, která naplňuje veškeré znaky živnosti vymezené živnostenským zákonem. 

Neoprávněným podnikáním je také nerespektování rozhodnutí o pozastavení 

provozování živnosti, kdy jakékoli, byť jednorázové či nahodilé porušení tohoto 

rozhodnutí je správním deliktem. Za neoprávněné podnikání dále nelze považovat 

jen provozování činnosti osobou, která nemá k takové činnosti živnostenské 

oprávnění, ale také situaci, kdy podnikatel živnostenské oprávnění má, nicméně jeho 

aktivity přesahují rozsah živnostenského oprávnění. Zjistí-li živnostenský úřad 

protiprávní chování, má povinnost uložit pokutu ve výši stanovené zákonem.  

 

Různé horní hranice výše pokuty jsou živnostenským zákonem upraveny zejména 

v závislosti na tom, zda se jednání dopustila fyzická či právnická osoba, a také 

v závislosti na typu neoprávněně provozované živnosti. Živnostenský úřad dále 

pochopitelně musí přihlížet i k vedlejším okolnostem neoprávněného podnikání, jako 

je např. jeho rozsah, doba trvání, závažnost či následky. Maximální horní hranice 

pokuty za neoprávněné podnikání činí od Kč 500.000,-- v případě živnosti volné až 

po Kč 1.000.000,-- v případě koncesovaných živností. Řízení o uložení pokuty je 
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možné zahájit v subjektivní lhůtě 1 roku a v objektivní lhůtě 5 let od spáchání 

protiprávního jednání – neoprávněného podnikání.  

 

Neoprávněné podnikání dále může naplňovat znaky nejen správního deliktu podle 

živnostenského zákona, ale v případech většího rozsahu takové činnosti rovněž i 

skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného podnikání s max. trestní sazbou 

až 8 let odnětí svobody44.  

 

Další skutkové podstaty přestupků/správních deliktů v oblasti živnostenského 

podnikání 

Živnostenský zákon dále rozlišuje celou řadu dalších přestupků/správních deliktů, 

kterých se může živnostník dopustit a na jejich spáchání váže různě vysoké finanční 

sankce. U těchto dalších přestupků/správních deliktů je otázka uložení pokuty věcí 

správního uvážení živnostenského úřadu. Jedná se např. o porušení povinnosti 

řádně označit provozovnu, neustanovení nového odpovědného zástupce v případě, 

kdy původní přestal funkci vykonávat, neoznámení zahájení podnikání v nové 

provozovně, nemožnost prokázat způsob nabytí prodávaného zboží, apod. Horní 

hranice sankce se liší podle typu a závažnosti příslušného přestupku/správního 

deliktu, zcela maximální je opět hranice Kč 1.000.000,--, většina těchto 

přestupků/správních deliktů je však sankcionována max. v řádu desetitisíců Kč. 

Subjektivní lhůta pro zahájení řízení o uložení pokuty je i zde 1 rok, objektivní lhůta je 

pak 3 letá.  

                                            
44 § 251 trestního zákoníku 
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IV. Obchodněprávní aspekty podnikání 

 

1. Úvodní výklady 

 

       Obchodní zákoník je právním předpisem, který byl od doby svého schválení v 

roce 1990 postižen častým neduhem celého českého zákonodárství, totiž 

neobvyklým množstvím neustálých oprav, neboli, řečí práva, novelizací. 

Takový postup sám o sobě by nemusel být chybný za předpokladu, že by vedl 

k výraznému zlepšení. Dogmatické setrvání na něčem, co se neosvědčilo, jistě není 

na místě. Inspirativním v tomto směru je výrok Mistra Jana Husa, který otevřeně 

hlásal: „Od počátku svého studia jsem si učinil zásadu, že kdekoli poznám mínění 

správnější, ihned upustím od svého méně správného a pokorně a radostně přijmu 

názor odůvodněný lépe, věda, že to, co víme, je zcela nepatrným zlomkem toho, co 

nevím.“ 

 

Ve světle stavu české legislativy by se takový přístup mohl jevit jako příhodný, 

kdyby… A právě ono kdyby více než cokoli jiného vyvolává pochybnosti o správnosti 

cesty nepřeberné řady novelizací pro podnikání tak důležitého zákona, jakým je 

obchodní zákoník.  

 

Začínající podnikatel se tak velmi brzo začne ztrácet nejenom v právně náročném 

textu vlastního zákona, ale i v jeho změnách, o jejich nutnosti, potřebě a efektivitě, 

lze mnohdy s úspěchem pochybovat. Na druhé straně, kdo jiný než právě jedinec na 

startu své podnikatelské kariéry by měl mít pevnou oporu v tom, že to, co činí, činí 

správně podle jasných a po nějakou rozumnou dobu platných pravidel. 

 

V podání českého zákonodárce je však toto dobrodiní odvážlivci, který vykročil na 

nevyšlapanou cestu podnikatelského začátečnictví, odepřeno. Často mu tak nezbývá 

nic jiného, než vydat se naslepo do džungle podnikatelského prostředí nebo hned od 

počátku vynakládat nemalé finanční prostředky na saturaci potřeby neudělat při 

právních krocích ve svém podnikání tak závažné chyby, které by velice rychle mohly 

slibně se rozvíjející aktivity pohřbít. 
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Každý, kdo projeví vůli nezáviset jen na potencionálním budoucím zaměstnavateli, 

ale naopak hledá možnost vlastní seberealizace prostřednictvím podnikatelské 

činnosti, proto potřebuje mít stabilní základní znalost stěžejního předpisu pro 

podnikatele, obchodní zákoník. 

 

Velmi důležitým východiskem při mapování obsahu obchodního zákoníku je neustálé 

povědomí o tom, že tento právní předpis nestojí v rámci českého právního řadu 

izolovaně, nýbrž je svou pupeční šňůrou neodmyslitelně spjat s jiným právním 

předpisem z rodiny soukromoprávních norem, jímž je občanský zákoník 

Na tuto skutečnost upozorňuje sám obchodní zákoník v ustanovení svého § 1 odst. 

2. Zmiňované ustanovení obsahuje výkladová pravidla, podle nichž se obecně 

postupuje při hledání řešení konkrétního obchodněprávního problému, hovoříme zde 

o tzv. pramenech obchodního práva45. 

 

Pokud vyvstane potřeba právního řešení problému v rámci podnikání, je 

pochopitelně primárním právním předpisem, kde lze hledat odpověď, obchodní 

zákoník. Jak však již bylo konstatováno výše, může se lehce stát, že řešení 

v obchodním zákoníku není možno nalézt. Pak bude nutno si vypomoci symbiotickým 

právním předpisem, v tomto případě občanského zákoníku, Čas od času ale ani 

tento postup nebude dostačující a odpovídající pomoc tak budou nabízet ostatní 

prameny obchodního práva, jimiž jsou právní obyčeje46 a konečně zásady47, na jejich 

základě je obchodní zákoník koncipován, 

 

Sám obchodní zákoník také stanoví, co lze zahrnout do jeho působnosti, jaké vztahy  

mohou být v jeho  režimu řešeny. Jde v prvé řadě o úpravu postavení podnikatelů, 

dále o širokou oblast obchodních závazkových vztahů a řadí se sem i některé jiné 

                                            
45 Viz ustanovení § 1 odst. 2 obchodního zákoníku, podle něhož vztahy v působnosti obchodní 
zákoníku se řídí ustanovením tohoto zákona. Podle předpisů práva občanského se řeší tehdy, nemá-li 
sám obchodní zákoník odpovídající ustanovení. Nelze-li otázky rešit ani podle předpisů práva 
občanského, posoudí se podle obchodních zvyklostí, a pokud nejsou, podle zásad, na kterých spočívá 
obchodní zákoník. 
46 Právní obyčej je charakterizován jako nepsané pravidlo chování, které pro svou dlouhodobou 
používanost na určitém území a pro vědomí nutnosti jeho dodržování pod sankcí vynutitelnosti, se 
stává jakousi obdobou pravidla daného zákonem a má sílu pramene práva. 
47 Zásad, na kterých spočívá obchodní zákoník, je velké množství, přičemž celá řada z nich platí 
obecně pro oblast soukromého práva a další pak speciálně pro oblast práva obchodního  
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vztahy, které souvisí s podnikáním. Stranou nemohou zůstat ani předpisy 

Evropského společenství48. 

      Mezi jiné vztahy související s podnikáním se tradičně řadí např. procesní úprava 

obchodního rejstříku či účetnictví, které je v podrobnostech řešeno zvláštními zákony 

49. 

 

Pokud jde o právo evropské, lze ve stručnosti vyjít z toho, že po vstupu České 

republiky do Evropské unie získalo právo Evropského společenství obecně přednost 

pře právem národním, a to jak ve vztahu k právu primárnímu50, tak sekundárnímu 

v podobě nařízení (zavazující přímo a bezprostředně) a směrnic (po jejich 

implementaci do obchodního zákoníku). 

Pro úplnost je podstatné se zmínit o postavení judikatury, tedy soudních rozhodnutí, 

v systému pramenů obchodního práva a jejím vlivu na podnikatelské prostředí.  

 

Tradičně totiž judikatura mezi prameny práva zahrnována není, s jedinou výjimkou, 

jíž jsou nálezy Ústavního soudu České republiky. Východiskem této koncepce je 

pozice českého práva jako práva psaného a důraz kladeny na to, že soudní 

rozhodnutí je, zjednodušeně řečeno, jedinečným řešením konkrétní situace 

individuálně určených subjektů. Nelze jej proto bez dalšího zobecnit na obdobné 

případy, na druhé straně nelze ale zároveň pominout vliv, který soudní rozhodnutí 

mají, zejména pak ta, která vycházejí z dílny soudů vyšších soudů (např. Nejvyšší 

soud České republiky nebo Nejvyšší správní soud České republiky). Je přitom 

lhostejno, zda jde o oficiální unifikaci výkladu pro skutkově obdobné kauzy nebo 

nápravu nedostatků zákona, které je možno překlenout právě prostřednictvím soudní 

interpretace. 

     Pro úplnost je potřeba zmínit, že sjednocování výkladu v oblasti práva 

Evropského společenství je v působnosti Evropského soudního dvora51. 

 

2. Základní pojmy obchodního práva 

 

                                            
48 Srov. zákonnou dikci § 1 odst. 1 obchodního zákoníku 
49 Obchodní rejstřík – Občanský soudní řád, z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, živnostenský zákon, 
Insolvenční zákon 
50 Smlouva o založení Evropského společenství, Smlouva o fungování Evropského společenství 
51 Srov. ustanovení čl. 234 SES 



 

 71 

Pro dobrou orientaci každého, kdo má ambice stát se podnikatelem, je nutností 

osvojit si a bezpečně užívat základní právní pojmy, které jsou s obchodním právem 

neodmyslitelně spjaty. Mezi ně patří především pojmy podnikatel, jeho jednání, 

podnikání a podnik, jimž bude věnována pozornost v následujícím textu. 

 

 

2.1. Podnikatel 

  

 

      Ač vytváření vlastních definic pro ten který právní předpis nepatří mezi standardní 

postup legislativní činnosti, přesto se tak v českém právním prostředí zhusta děje. 

Tomuto nešvaru se nevyhnuli ani tvůrci obchodního zákoníku. 

 

I tento zákon tak vymezuje určité pojmy, které jak plyne z jeho dikce52, lze použít 

právě jen v rámci daného právního předpisu, v tomto případě obchodního zákoníku.  

 

Obchodní zákoník v tomto duchu považuje za podnikatele v prvé řadě každou osobu, 

která je zapsána v obchodním rejstříku, o němž bude ještě podrobněji pojednáno. 

Pozornost tedy soustředíme na skupinu osob, které získají status podnikatele 

okamžikem zápisu do obchodního rejstříku a po celou dobu jejich evidence v tomto 

registru si postavení podnikatel zachovávají.  

Obchodní zákoník sám opět řeší, které osoby podléhají povinnosti zápisu a které 

mají právo dobrovolně se do obchodního rejstříku zapsat. 

 
Podle ustanovení jeho § 34 odst. 1 se do obchodního rejstříku zapisují, myšleno 

povinně – obligatorně, v prvé řadě obchodní společnosti, dále družstva a konečně 

osoby zahraniční.53  Mluvíme-li obecně o osobách, máme vždy na mysli jak osoby 

právnické, tedy např. výše zmiňované obchodní společnosti či družstvu, tak osoby 

fyzické. Právě u posledně jmenovaných je potřeba rozlišovat, kdy jim zápis do 

obchodního rejstříku obchodní zákoník ukládá jako  povinnost54 a kdy  záleží výlučně 

                                            
52 Viz ustanovení § 2 odst. 2 s uvozující větou: „Podnikatelem podle tohoto zákona…“ s důrazem na 
ukazovací zájmeno. 
53 Ve smyslu ust. § 21 odst. 4 obchodního zákoníku přesněji ty zahraniční osoby, u nichž je vznik 
oprávnění podnikat v České republice vázán na den zápisu do obchodního rejstříku s výjimkou 
fyzických osob vyjmenovaných v následujícím odstavci tohoto ustanovení. 
54 Srov. ust. § 34 odst. 1 písm. d) obchodního  zákoníku 
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na jejich svobodné vůli, zda se pro zápis do obchodního rejstříku rozhodnou 

dobrovolně. Povinnému zápisu se dle dikce ust. § 34 odst. 2 obchodního zákoníku 

musí podrobit podnikatelská fyzická osoba za předpokladu, že ve dvou na sebe 

navazujících účetních obdobích výše jejích výnosů nebo příjmů po případném odečtu 

DPH dosáhla nebo překročila zákonem stanovený limit. Aktuálně činí hranice pro 

povinnost zápisu do obchodního rejstříku Kč 120 mil.  

Pouze fyzická osoba má pak možnost podat návrh na výmaz z obchodního rejstříku, 

jestliže podmínky povinného zápisu odpadly. U podnikatele takový postup povolen 

není, neboť u těchto osob je zápis do obchodního rejstříku, obrazně řečeno, 

okamžikem jejich zrození55 a obdobně výmaz jejich smrtí. 

 

Do zbytkové kategorie osob povinně zapisovaných do obchodního rejstříku 

obchodního zákoník začleňuje osoby, u nichž obligatornost zápisu plyne ze 

zvláštních právních předpisů (např. státní podnik nebo fyzická osoba provozující 

rozhlasové a televizní vysílání na základě zvláštní licence.56 

 

V souvislosti s osobami zapsanými v obchodním rejstříku se lze zejména v odborné 

literatuře setkat s pojmem fiktivní podnikatelé. Tento termín reflektuje skutečnost, že 

okamžikem zápisu do obchodního rejstříku je určité osobě přiřčen status podnikatele 

bez ohledu na to, zda skutečně vyvíjí podnikatelské aktivity či nikoli. Markantní je tato 

právní fikce za situace, kdy některým obchodním subjektů (jako je společnost 

s ručením omezeným, akciová společnost, družstvo) sám zákonodárce dal na výběr, 

zda budou založeny za účelem podnikání nebo za účelem zcela jiným, 

nepodnikatelským, a přesto jsou z pohledu práva v posledně uvedeném případě 

stále považovány za podnikatele. 

 

Druhou velkou skupinou osob, které obchodní zákoník řadí mezi podnikatele jsou ty, 

které podnikají na základě živnostenského oprávnění (v podrobnostech viz kap. IV.). 

Jistá diskuse se vede o tom, zda je nutnou podmínkou podnikatelského statusu, aby 

držitel živnostenského oprávnění skutečně podnikal. Odborná veřejnost se 

                                                                                                                                        
 
55 Teprve zápisem do obchodního rejstříku totiž podnikatel jako podnikatel vzniká bez ohledu na to, že 
jejímu vzniku musí formálně předcházet její založení, a týmž okamžikem také nabývá způsobilosti 
k právním úkonům, tzn. schopnosti vlastními právními úkony nabývat práva a přejímat závazky. 
56 Srov. z.č. 77/1997 Sb., o státním podniku, z.č. 468/1991 Sb., o rozhlasovém a televizním vysílání 
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s odkazem na srovnání zákonné dikce přiklání ke kladné odpovědi.Zcela svébytnou 

kategorií podnikatelů pak jsou ti, kteří místo klasického živnostenského oprávnění 

vydávaného příslušným Živnostenským úřadem podnikají na základě oprávnění 

udělovaného jim samosprávnými orgány, komorami. K nim se řadí především celá 

řada právnických povolání (advokáti, notáři, exekutoři), dále soukromí lékaři, 

veterináři, auditoři, daňoví poradci apod.57 I v jejich případě se vyžaduje faktická 

podnikatelská aktivita, nikoli pouhé získání příslušné profesní licence, aby na ně bylo 

z hlediska obchodního zákoníku nahlíženo jako na podnikatele.58  

 

 Do poslední skupiny podnikatelů jsou obchodním zákoníkem zahrnuty osoby, které 

jsou zapsány do evidence vedení obcemi rozšířenou působností a jejichž činností je 

provozování zemědělské výroby.  

 

 

2.2. Jednání podnikatelů 

 

     Prvkem, který neodmyslitelně patří nejen mezi základní teoretické pojmy 

obchodního práva, ale i mezi atributy přesně se vážící k podnikateli, je jeho jednání.  

Významu nabývá tento pojem především u podnikajících PO, tedy těch, které jsou 

právem uměle vytvořeny, a pro svoji právní existenci a možnost činit právní úkony 

navenek nutně potřebují někoho, jehož prostřednictvím jsou schopny projevit vlastní 

vůli. 

 

Z teoretického pohledu lez na jednání podnikatelů nahlížet z různých hledisek. 

Elementárním příkladem je rozlišení jednání podnikatelů na osobní a na jednání 

v zastoupení.  

Rozpoznání osobního jednání u podnikajících fyzických osob nečiní větších potíží, 

neboť již z jazykového vyjádření lze snadno seznat, že osobní jednání této osoby je 

jednání, které činí ona sama. 

 

                                            
57 Srov. ust.§ 3 z.č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, které vymezuje, co není živností. 
58 Tato konstrukce vychází z gramatického výkladu dané normy, která u osob zapsaných do 
obchodního rejstříku akcentuje skutečnost tohoto zápisu, na rozdíl od sousloví „která podniká na 
základě živnostenského oprávnění“ kde zákonodárce evidenci v žádném registru nezmiňuje. Důraz 
klade naopak na to, že jde o osobu skutečně podnikající. 
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Ovšem také u podnikatelských PO je osobní jednání předpokládáno. Protože však 

jsou právní fikcí, vypomohlo si právo konstrukcí statutárního orgánu59, zjednodušeně 

řečeno, někoho, jehož prostřednictvím činí PO právní úkony navenek v plném 

rozsahu, přičemž jednání tohoto orgánu, je PO přičítáno jako její jednání vlastní. 

Poněkud komplikovanější situace nastává, když podnikatel, jedno zda fyzická osoba 

nebo právnická osoba, osobně jednat nemůže nebo z nějakého důvodu ani nechce. 

Pro potřebné řešení se v právu objevuje speciální institut, kterým je zastoupení. Pro 

úplnost je třeba se zmínit, že právě úprava zastoupení je jedním z mnoha případů, 

kdy se prolíná úprava občanskoprávní s úpravou obchodněprávní a kdy je na místě 

odkázat na pasáž věnovanou pramenům práva. 

 

Pro správné pochopení institutu zastoupení je nezbytné využít obecnou úpravu v ust. 

§ 20 odst.2 a násl. OZ a v návaznosti na ní zákonnou formulaci speciální obsaženou 

v ust. §13 a násl. obchodního zákoníku. 

 

S vědomím určitého zjednodušení se budeme zabývat teoretickou dělbou zastoupení 

na zastoupení zákonné a zastoupení smluvní, přičemž zastoupení zákonné tvoří 

další dvě podmnožiny, a to zákonné zastoupení na základě zákona samého (zde 

obchodní zákoník) a zákonné zastoupení na základě rozhodnutí státního orgánu. 

Tímto orgánem bývá nejčastěji soud, který může za určitých okolností ustanovit 

podnikateli opatrovníka60. 

 

Obchodní zákoník zpracovává zákonné zastoupení především v obecných 

ustanoveních části první, mezi něž je poněkud nesystematicky zařazen v ust. § 14 

institut prokury, která je ovšem zastoupením nikoli zákonným, nýbrž smluvním. 

Ostatní případy zákonného zastoupení lze najít roztroušeně v dalších částech 

obchodního zákoníku, z nichž patrně za nejvýznamnější zmínku stojí zákonné 

                                            
59 Srov. ust.§ 20 odst.1 obchodního zákoníku, podle něhož „právní úkony právnické osoby ve všech 
věcech činí ti, kterí k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení PO, zakládací listinou nebo zákonem 
(statutární orgány)“. 
60 Např. podle ust. § 131 odst. 6 obchodního zákoníku ustanoví soud opatrovníka společnosti 
s ručením omezeným pro řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady za situace, kdy valná 
hromada neurčila za určitých specifických podmínek zástupce společnosti sama. 
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zastoupení podnikatele likvidátorem, za splnění určitých podmínek též společníkem 

či insolvenčním správcem, pokud bylo vůči podnikateli zahájeno insolvenční řízení.61 

Za stěžejní a nejčastější případ zákonného zastoupení je možno označit jednání 

toho, kdo byl ve smyslu ust. § 15 odst. 1 obchodního zákoníku pověřen určitou 

činností (např. personalista uzavřením pracovní smlouvy se zaměstnancem) při 

provozu podniku. Tato osoba, je pak oprávněna činit za podnikatele jako jeho 

zákonný zástupce všechny úkony, které jsou s danou činností nebo funkčním 

zařazením obvykle spojovány.62 

Pokud by byla podnikatelem zapsaným v obchodním rejstříku zřízena organizační 

služba podniku (kupř. v podobě odštěpného závodu), pak se zákonným zástupcem 

podnikatele stává bez dalšího zmocňování vedoucí této složky. I on však musí být 

v obchodním rejstříku zapsán a právní úkony za podnikatele je oprávněn činit od 

okamžiku svého zápisu. Jeho oprávnění se nevztahuje na všechny právní úkony, 

nýbrž jen na okruh těch, které se týkají příslušné organizační jednotky, jak normuje 

ust. § 13 odst. 3 obchodního zákoníku. Úmyslně je poněkud stranou ponechán 

podrobnější rozbor překročení rozsahu oprávnění zákonnými zástupci. Nikoli snad 

proto, že by k takovým excesům v praxi nemohlo dojít, resp. nedocházelo, ale spíše 

k obavy z přílišného ponoru do dílčí problematiky. Z důvodu celistvosti tématu lze 

uzavřít, že obchodní zákoník překročení rozsahu zákonného zmocnění řeší v obecné 

rovině tak, že dává přednost ochraně dobré víry třetích osob před ochranou zájmů 

podnikatele samotného.63 U něho se presumuje, že jako profesionál zařídí svoje 

záležitosti tak,l aby překročení rozsahu zákonného zmocnění, stejně jako případné 

následky tohoto excesu eliminoval. 

 

Na tento předpoklad navazuje poslední typ zákonného zmocnění, o němž bude 

zmínka. Jde z pohledu podnikatele o zákonné zastoupení, které je možno bez 

nadsázky označit jako latentní hrozbu. Za určitých okolností může podnikatele 

zavázat o odpovědnostními důsledky rovněž jednání osoby, s níž překvapivě není 

v žádném formálně právním vztahu. V teorii se můžeme setkat s označením 

takového jednání jako tzv. nezmocněného jednatelství. 

                                            
61 Srov. ust. § 72 odst. 1, § 131a odst. 1 či § 181 odst.3 obchodního zákoníku či z.č. 182/2006 Sb., 
zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
62 Podrobněji Eliáš, K., Bejček, J., Hajn, P., Ježek, J. a kol. obch. Práva. Obecná část. Soutěžní   
 práva. 5. vydání Praha: C.H. Beck, 2007, 625s., ISBN 978-80-7179-583-4 s. 102, 103 
63 Srov. ust. § 13 odst. 4,5 a § 15 odst. 2 obchodního zákoníku 
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Ve smyslu ust. § 16 obchodního zákoníku je jeho principem odpovědnost podnikatele 

plynoucí z jednání jiné osoby vyskytující se v jeho provozovně64, o níž třetí subjekt 

(obvykle zákazník či klient) nemohl vědět, že do provozovny nepatří a že k žádnému 

jednání není pověřena ani zmocněna. Prostřednictvím této normy tak zákonodárce 

vyvíjí tlak na profesionalitu podnikatele a důsledně chrání spotřebitele. 

 

 

2.3. Podnikání 

 

Ve výčtu základních pojmů obchodního práva nemůže v žádném případě chybět 

pojem podnikání. Zákonodárce se v tomto duchu postaral v ust. § 2 odst. 1 

obchodního zákoníku o definování několika znaků, které ve svém komplexu 

podřazují určitou činnost pod souhrnný pojem podnikání. V prvé řadě se musí jednat 

o aktivitu soustavnou. 

 

V soustavnosti nelze ovšem spatřovat synonymum pro nepřetržitost. Bylo by 

nelogické, aby provozovatel stánku se zmrzlinou na letním koupališti, nese riziko, že 

v zimě, kdy je koupaliště z klimatických důvodů uzavřené, nenaplní znak 

soustavnosti a jeho činnost nebude podnikáním. Soustavnost je proto vnímaná jako 

vyloučení nahodilého obchodu v podobě např. jednorázového prodeje zděděných 

šperků, byť se jinak bude jednat o činnost, která ostatní znaky podnikání bezezbytku 

naplňuje. 

 

Samostatností, v pořadí druhým znakem, se rozumí skutečnost, že je výlučně na 

rozhodnutí podnikatele, do jaké obchodní oblasti zaměří svou pozornost, jakou formu 

pro své podnikání zvolí, s jakými obchodními partnery naváže kontakt a podobně.  

Jediným limitem pro svobodu jeho vůle se tak stává jen právní řád. 

Každý podnikatel musí být v ekonomickém prostředí nějak identifikován, aby byl 

jednoznačně odlišitelný od podnikatele jiného. Obchodní zákoník v tomto směru 

věnuje pozornost institutu obchodní firmy, za níž je považován název podnikatele 

zapsaného v obchodním rejstříku. Ale také podnikatel nezapsaný v obchodním 

                                            
64 Provozovna je chápana jako místo, v němž se uskutečňuje jistá činnost podnikatelského charakteru 
a které je zákonným způsobem označeno. 
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rejstříku musí mít vlastní identitu, kterou zaručuje požadavek, aby v právních 

vztazích vystupoval pod svým jménem a příjmením dle matriční podoby. Proto je 

dalším obligatorním prvkem definice podnikání povinnost realizovat hospodářskou 

činnost vlastním jménem. 

 

Stranou nelze nechat ani požadavek zákonodárce na to, aby podnikatel nesl 

následky své činnosti v podobě odpovědnosti. Příkladmo lze konstatovat typickou 

odpovědnost za škodu nebo odpovědnost za vady v rovině odpovědnosti 

soukromoprávní, ale vynechána nemůže být ani odpovědnost trestní. Ta byla 

původně připisována jen osobám fyzickým, nově se však vztahuje rovněž na osoby 

právnické. 

 

Konečně posledním znakem podnikání je zisk. Přesněji řečeno v souladu se 

zákonnou dikcí, účelem veškerého obchodního a ekonomického snažení podnikatele 

má být dosažení takové úrovně hospodaření, která by generovala zisk. Přechodná 

účetní ztráta automaticky neznamená, že  činnost podnikatele ztrácí charakter 

podnikání.65 Ztotožnění určité činnosti podnikatele s podnikáním má celou škálu 

důsledků. Jedním z těch významných je legální zatřídění závazkových právních 

vztahů pod režim obchodního zákoníku.66 

 

2.4. Podnik 

 

      Do rodiny základních pojmů obchodního práva je zahrnován v neposlední řadě 

podnik a jeho organizační služby. Aniž by se obchodní zákoník zabýval 

ekonomickými atributy tohoto pojmu, charakterizuje pro svůj vlastní účel podnik jako 

hromadnou věc tvořenou souborem tří složek podnikání. Do složky první hmotné 

zahrnuje v § 5 odst. 1 větě druhé zákon věci67, a to jak movité, tak nemovité. Za 

nemovitou věc označuje občanský zákoník pozemky a stavby, které jsou pevným 

základem spojené se zemí (§ 119 odst. 2 občanského zákoníku), vše ostatní jsou 

věci movité. 

                                            
65 Srov. gramatické vyjádření požadovaného znaku v § 2 odst.2 obchodního zákoníku „…za účelem 
dosažení zisku“ 
66 Viz ust. § 261 odst. 1,2 obchodního zákoníku 
67 Definici věci neosahuje ani občanský zákoník ani obchodní zákoník. Právní teorie považuje za věc 
hmotný předmět, který je objektivně ovladatelný a užitečný ve vztahu k lidským potřebám 
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Nehmotnou složkou jsou především práva (např. právo vlastnické, ale třeba i 

pohledávka) a dále jiné majetkové hodnoty, které mohou nicméně nemusí být vtěleny 

do materiálního substrátu. Za příklad takových jiných majetkových hodnot jsou 

dávány tzv. know-how, goodwice, ochranné známky, firma, loga apod. 

 

Osobní složka je charakterizována jednak skladbou a kvalifikací zaměstnanců a 

jednak kvalitou a vlastnostmi jiných osob, jejichž vztah k podnikateli je založen na 

jiné než zaměstnanecké bázi. Teoretická konstrukce podniku jako hromadné věci 

vyžaduje, aby soubor jednotlivých složek zmiňovaných výše patřil podnikateli a byl 

účelově určen k tomu, aby k provozování podniku sloužil skutečně nebo měl 

hypotetickou schopnost tak činit vzhledem ke své povaze. Existence podniku je 

neodmyslitelně závislá na osobě podnikatele, totéž pak platí i naopak. Pokud jde o 

organizační složky podniku, řadí mezi ně ust. § 7 odst. 1,2 obchodního zákoníku 

odštěpné závody, případně jinak nazývané obdobné struktury, které se zapisují do 

obchodního rejstříku a jejichž vedoucí jsou v rozsahu činnosti příslušné služby 

zákonnými zmocněnci podnikatele. Vedle odštěpného závodu je za organizační 

jednotku nižšího řádu považována provozovna (§ 7 odst. 3 obchodního zákoníku), o 

níž bylo již pojednáno shora. 

 

3. Podnikatelské rejstříky 

 

Transparentnosti hospodář. A podnik. Prostředí výrazně napomáhají veřejné registry, 

z nichž lze dnes už jednoduše pomocí internetu (a tedy „z tepla domova“) získat 

celou řadu údajů o obchodních partnerech současných, stejně jako budoucích. 

Základním a patrně nejvíc využívaným veřejným informačním zdrojem tohoto typu je 

obchodní rejstřík.68 

Vedle něj je velice často využívaným  živnostenský rejstřík69 a stranou zájmu 

podnikatelů by rozhodně neměly zůstat ani další registry, jako je insolvenční rejstřík, 

exekuční rejstřík, rejstřík zástav (u zástav movitých věcí) a katastr nemovitostí (u 

zástav věcí nemovitých). 

                                            
68 www.justice.cz 
69 http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html 
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Obchodní rejstřík je charakterizován jako veřejný seznam zákonem předepsaných 

údajů o podnikatelích a je ovládán dvěma stěžejními principy. 

 

Prvním je zásada publicity znamenající, že každý má právo do tohoto seznamu 

nahlédnout, vyžádat si opisy nebo výpisy, a to jak úplné, tak částečné. Vzhledem 

k tomu, že obchodní rejstřík je veden v elektronické podobě, je skutečně bez 

problémů přístupný a pořídit si obvyklý, neboli neověřený, výpis je záležitostí několika 

minut, aniž by bylo potřeba součinnosti soudu. Pouze v případě, že má kdokoli zájem 

na výpisu úředně ověřeném nebo úředně ověřeném opisu listiny ze sbírky listin, 

může se obrátit na rejstříkový soud, který žadateli potřebný dokument vydá.  

 

Druhým principem je zásada dobré víry a důvěry ve stav zápisů v obchodním 

rejstříku. Odrazem tohoto pravidla je, zjednodušeně řečeno, možnost spolehnout se 

na pravdivost údajů zapsaných v obchodním rejstříku a současně jistota, že ten, kdo 

nedostál své povinnosti zajistit soulad zápisu se skutečným stavem, nemůže ze své 

liknavosti těžit.70 Je proto vyloučeno, aby se bránil poukazem na to, že zápisy o něm 

ve veřejném registru odporují skutečnosti. Naproti tomu teprve od okamžiku 

zveřejnění v rejstříku zapsané skutečnosti, je tato účinná vůči třetím osobám 

s jedinou výjimkou. Tou je fakt, že dotčená osoba o změně dané skutečnosti již 

předtím věděla z jiného zdroje. Prokázání takového tvrzení je pak výhradně na 

zapsané osobě, která se nedostatku dobré víry dovolává.71 

 

Jestliže tedy dojde k situaci, že podnikatel – PO v právní formě společnost s ručením 

omezeným na valné hromadě odvolá jednatele a jmenuje jiného, aniž by 

odpovídajícím způsobem promítl změnu zápisu v obchodním rejstříku, musí nést 

negativní  následky svého chybného postupu například tehdy, jestliže dosavadní 

jednatel jeho jménem s obchodním partnerem smlouvu, kterou by nový jednatel 

ochoten podepsat nebyl. Nic na tom nemění ani následný teoretický možný postih 

odvolaného statutárního orgánu. Je proto na každém subjektu, aby na jedné straně 

sledoval stav zápisů v obchodním rejstříku, zejména navazuje-li nové obchodní 

                                            
70 Podle ust. § 29 odst. 1 obchodního zákoníku se proti osobě, která jedná v důvěře ve stav zápisu 
v obchodním rejstříku nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat nesoulad se skutečností – jedná se o 
tzv. negativní stránku materiální publicity. 
71 Promítnutí principu pozitivní stránky materiální publicity v dikci ust. § 29 odst. 2 obchodního 
zákoníku. 
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vztahy, a obdobně na straně druhé stejně dbal pečlivě na to, aby jakékoli změny 

zapsaných  údajů bez zbytečného odkladu do registru promítl. Zabezpečení 

aktuálnosti a shody zapisovaných údajů však zákon neponechává jen na samotných 

účastnících nýbrž dává prostor pro ingerenci soudu rejstříkového, obecných soudů a 

v neposlední řadě rovněž správních orgánů (§ 200b odst. 3 občanského soudního 

řádu). Za tím účelem je rejstříkový soud oprávněn zahájit rejstříkové řízení dle ust. § 

200b odst. 1 občanského soudního řádu i bez návrhu. Zveřejňování údajů uložených 

občanským zákoníkem se děje ve smyslu ust. § 769 cit. zákona pomocí Obchodního 

věstníku.72 

Obchodní rejstřík je veden krajskými soudy, v legislativní zkratce se můžeme setkat 

s již výše používaným označením rejstříkový soud. Místní příslušnost rejstříkového 

soudu je určena příslušností obecního soudu toho, kdo zápis navrhuje.73 Místně 

příslušným rejstříkovým soudem akciové společnosti se sídlem v Děčíně tak bude 

Krajský soud v Ústí nad Labem, společnosti s ručením omezeným se sídlem v Praze 

6 bude místně příslušet Městskému soudu v Praze.  

Rejstříkové řízení má charakter řízení nesporného s procesní úpravou v ust. § 200a 

až 200de občanského soudního řádu. Účastníkem tohoto řízení je pouze 

navrhovatel, na jehož návrh je řízení v převážné míře zahajováno. Jak již ale bylo 

uvedeno výše, výjimečně, za účelem dosažení souladu skutečného se stavem 

zapsaným, může rejstříkový soud zahájit řízení též bez návrhu z moci úřední.  

 

Návrh na zahájení řízení jsou oprávněny podat toliko osoby, které se samy do 

obchodního rejstříku zapisují74, a výhradně na příslušném formuláři.75 V této 

souvislosti je na místě zmínka o obligatorní elektronické podobě listin zakládaných do 

sbírky listin, jimiž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu76, jak stanoví 

vyhláška o digitalizaci obchodního rejstříku. 

                                            
72 Nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku v § 1 svěřuje vydávání MV prostřednictvím  
portálu veřejné správy s odkazem na ust. § 2 písm. r) a § 4 odst. 1 písm. i) z.č. 365/2000 Sb., o 
informač systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. 
73 Obecným soudem FO určuje ust. § 85 odst. 1 občanského soudního řádu okresní soud, v jehož 
obvodu má tato osoba bydliště, obecným soudem PO je pak dle odstavce třetího  téhož ustanovení 
okresní soud, v jehož obvodu je její sídlo. 
74 Těmito osobami jsou korporace obchodního typu, zahraniční osoby podle § 21 odst. 4 obchodního 
zákoníku, § 34 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku vymezené fyzické osoby a konečně osoby určené 
zvláštním právním předpisem. 
75 Vyhl. MSČR č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního 
rejstříku, vlastní formuláře dostupné na www.justice.cz 
76 Vyhl. MS ČR č. 562/2006 Sb., kterou se stanoví způsob převedení listin do elektronické podoby, 
způsob nakládání s převedenými listinami a obligatorní elektronická podoba listin 
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Vlastní rejstřík je pro snazší orientaci rozdělen do oddílů označených písmeny.77 

Vedle standardního veřejného seznamu údajů o podnikatelích je významnou 

součástí obchodního rejstříku  sbírka listin, která se řídí shodnými zásadami jako 

samotný rejstřík, tj. publicitou a dobrou vírou. 

 

Jak je z jejího označení na první pohled patrno, sbírka listin má plnit roli databáze 

dokumentů, které jsou nutné jako důkazní prostředky pro navrhované zápisy nebo 

mají informační hodnotu. Každopádně v obou případech jde o listiny, které do 

evidence přikazuje založit zákon. Uložení určených listin v souboru u každého 

jednotlivého podnikatele není samoúčelný, obsah dokumentů může hrát významnou 

roli právě při vstupu podnikatele do právních vztahů s jinými podnikatelskými 

entitami. Předvídavý podnikatel si tak může ověřit, jaká je ekonomická stabilita za 

jeho obchodního partnera (povinnost uložit výroční zprávy, žádné, mimořádné a 

konsolidované účetní uzávěrky - § 31i odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku), vnitřní 

struktura (obsah zakladatelského dokumentu, četnost konání valných hromad, 

rozšíření zákazu konkurence na společníky, jiné než zákonem stanovené povinnosti 

společníků apod.) a celkově si opatřit celou řadu důležitých informací. V návaznosti 

na svá zjištění pak zvolit určitou obchodní strategii nebo již existující přizpůsobit. 

Jediným souborem, který nepodléhá principu publicity, a do něhož tedy nemá přístup 

každý, je samotný rejstříkový spis. V souladu s příslušnými procesními předpisy je 

nahlížení do tohoto spisu nastaveno tak, že tak může činit jen účastník řízení a jeho 

právní zástupce, případně ten, kdo má na tom právní zájem nebo vážné důvody a 

komu to na základě jeho žádosti povolí předseda senátu.78 

 

 

4. Podnikající právnické osoby 

 

4.1. Obecné výklady 

 

                                            
77 Oddíl A je určen podnikající fyzické osobě, v.o.s., k.s., státní podniky a ostatní PO, B pro akciové 
společnosti, C pro společnosti s ručením omezeným, Dr pro družstva, Pr pro příspěvkové organizace 
(instrukce MS ČR čj. 505/2001 – Org.) 
78 Srov. ust. § 44 občanského soudního řádu 
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      Mezi právnické osoby, které mají status podnikatele, můžeme jako 

nejvýznamnější zařadit obchodní společnosti a družstva včetně jejich evropských 

mutací. Podnikatelské entity typu obchodní společnosti se vyznačují množstvím 

odlišností, které znemožňují vytvořit jejich legální definici. Zákonodárce se proto 

uchýlil k pragmatickému řešení, definicí se nezabývat a pokusit se obchodní 

společnost toliko charakterizovat v ust. § 56 odst. 1 obchodního zákoníku jako 

právnickou osobu, která se zakládá za účelem podnikání. Vzápětí je tato 

charakteristika mírně zrelativizovaná odkazem na to, že práva EU nebo zákon 

mohou ohledně podnikání reglementovat jinak. Pokud jde o družstvo, je v ust. § 221 

odst. 1 obchodního zákoníku definováno jako společenství, jehož účelem může být 

jednak vlastní podnikání a jednak zajišťování potřeb svých členů, ať již jde o potřeby 

hospodářské, sociální, bytové či jiné. Charakteristické je pro družstvo, že počet jeho 

členů není uzavřen. 

 

Pro každého, kdo se ocitá na startu své podnikatelské dráhy, je pochopitelně 

nezbytně nutné si hned v počátcích rozvážit, v jaké formě by bylo nevhodnější 

podnikatelskou aktivitu realizovat.  Právě k tomuto cíli by měla směřovat 

zjednodušená podoba obecných informací o obchodní společnosti a družstvu, která 

by měla být odrazovým můstkem pro základní orientaci mezi nejběžněji používanými 

způsoby podnikání. Ke zpracování tohoto tématu je přistupováno s vědomím, že 

definitivní rozhodnutí vybrané formy bude začínajícím podnikatelem vždy učiněno se 

základní znalostí dané problematiky a schopností vyžádat si nezbytnou odbornou 

pomoc po vyhodnocení rozsahu její potřebnosti. Navíc oporou rozšiřující přehled 

podnikatele, který by měl zájem o podrobnější seznámení s matérií obchodní 

společnosti a družstev, může být celá řada specializovaných publikací věnovaných 

právě podnikajícím právnickým osobám. 

 

Obchodní společnosti a družstva považuje obchodní zákoník s ohledem na dikci  ust. 

§ 2 odst. 1 písm.a) za podnikatele z hlediska právní formy, neboť se ze zákona 

obligatorně zapisují do obchodní rejstříku79 ačkoli mezi jednotlivými typy obchodních 

společností panuje značná diverzita, přece jen lze najít znaky společné všem, které 

z nich činí korporace práva obchodního.  

                                            
79 Srov. ust. § 34 odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku 
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Prvním z nich je, že se jedná o formální sdružení osob ve smyslu ust. § 18 odst. 2 

písm. a) občanského zákoníku bez ohledu na to, zda jsou sdružované osoby 

osobami fyzickými nebo právnickými a stejně tak bez ohledu na to, zda mají českou 

či zahraniční příslušnost. Osobním substrátem se korporace liší od jiných seskupení, 

nadací a nadačních fondů, které jsou sice rovněž sdružením, ale tentokrát majetkově 

účelovým. 

 

Druhým znakem je smluvní volnost, resp. svobodný  projev vůle osoby či osob 

směřující právě k založení obchodní společnosti. Nestačí ovšem jen projevit vůli 

založit tuto korporaci, ale vybavit ji zároveň všemi potřebnými atributy pro její další 

existenci od uspořádání jejích vnitřních i vnějších poměrů přes osobní závazky 

zakladatelů až po respekt ke kogentní právní úpravě obchodního zákoníku. 

A konečně musí být obchodní společnost založena za určitým účelem, lhostejno, zda 

jde v souladu se zákonem obligatorní  podnikatelský nebo variabilní nepodnikatelský 

cíl. 

 

Český právní řád umožňuje založení jen takových typů korporací obchodního 

charakteru, které jsou výslovně uvedeny v ust. § 56 odst. 1 obchodního zákoníku a 

jimiž jsou veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti 

s ručením omezeným, akciové společnosti, evropská společnosti a evropská 

hospodářská zájmová sdružení.80 

 

Doktrína dělí obchodní společnosti na společnosti osobní a společnosti kapitálové. 

K těm prvním se přiřazují veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti 

včetně evropského hospodářského sdružení, k druhým pak společnosti s ručením 

omezeným, akciové společnosti a evropská společnost. 

Oba typy se vyznačují charakteristikami, které je od sebe  jednoznačně odlišují, od 

těch zásadních až po marginální, jimiž se z praktických důvodů nebudeme v dalším 

textu zabývat vůbec. 

 

                                            
80 Z.č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, z.č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském 
zájmovém sdružení 
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Předně je to podíl na osobní účasti společníků na podnikání společnosti. U osobní 

společnosti je tato forma participace na jejím všedním chodu samozřejmou 

nezbytností, zatímco u kapitálové spíše výjimkou. Nahrazuje ji naopak účast 

majetková vtělená do povinnosti vkladové, která má své logické vyústění v podobě 

obligatorního základního kapitálu.  

 

Významným diferenciačním  prvkem je určení společníků. V této souvislosti je nutné 

se zmínit, že každá obchodní společnost primárně odpovídá za své závazky sama. 

Teprve když nemůže z jakéhokoli důvodu své odpovědnosti dostát, nastupuje 

případné ručení jejích společníků. U společnosti osobní je toto ručení nejpřísnější, 

společníci ručí za její závazky společně a nerozdílně (solidárně) celým svým 

majetkem, zatímco u kapitálových společností se ručení liší v závislosti na vkladech. 

Společnost s ručením omezeným tak ručí jen v omezeném rozsahu do výše souhrnu 

všech nesplacených vkladů. Rozhodující je přitom stav splácení podchycený 

v obchodním rejstříku, ručení je solidární. Akcionáři akciové společnosti za závazky 

této společnosti neručí vůbec. 

 

Rozdíl mezi oběma typy obchodních společností je rovněž v povoleném minimálním 

počtu zakladatelů a návazně na to rovněž v druhu zakladatelského dokumentu. 

Zatímco osobní společnosti mohou založit minimálně dvě osoby, a to společenskou 

smlouvou v písemné formě s úředně ověřenými podpisy zakladatelů, pro společnosti 

kapitálové zákon připouští založení jen osobou jednou (byť u akciové společnosti to 

musí být PO). Vyšší nároky však klade na formu zakladatelského dokumentu, kde je 

bez výjimky vyžadován notářský zápis,81 lhostejno, zda se jedná o společenskou 

smlouvu nebo zakladatelskou listinu. 

 

Jisté odlišnosti je možno objevit rovněž v orgánové struktuře, která je u osobních 

společností rozvolněná a zákon ve svém ust. § 85 normuje jen o statutárním 

orgánu.Naproti tomu u kapitálových společností je orgánová struktura zákon strikně 

předurčena s jedinou benevolencí a tou je dozorčí rada v společnosti s ručením 

omezeným, která je fakultativní (§137 odst. 1 obchodního zákoníku). 

                                            
81 Srov. ust. § 57 obchodního zákoníku 
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Z obecného pohledu lze tuto pasáž uzavřít tím, že právní regulace vztahu 

společností a společníků navenek je prováděna v převážné míře normami 

kogentními, na druhé straně pro vzájemné vztahy mezi zakladateli i společníky a 

mezi společníky a jejich společností je charakteristická úprava dispozitivní. 

 

 

4.2. Osobní společnosti 

 

Typickým ukázkovým příkladem osobní společnosti v její čisté podobě je veřejná 

obchodní společnost, o níž bude stručně pojednáno blíže. Komanditní společnost82 je 

často řazena mezi tzv. společnosti smíšené, obdobně jako společnost s ručením 

omezeným, když obě tyto společnosti vykazují některé znaky společností osobních a 

v jiných se blíží společnostem kapitálovým. Vzhledem k tomu, že komanditní 

společnost je aktuálně minimálně využívaným typem společnosti, je iluzorní se 

domnívat, že  by ji začínající podnikatel zvolil jako odrazový můstek pro své 

podnikání. Na rozdíl od tohoto závěru, veřejná obchodní společnost by se jako 

vhodný model pro start podnikatelské činnosti mohla jevit v lepším světle. 

Její založení, nižší náklady s tím spojené a minimální orgánová struktura mohou být 

dostatečným lákadlem. 

 

Pro založení veřejné obchodní společnosti je potřeba, aby se pro společné podnikání 

pod  jednou firmou rozhodly alespoň dvě osoby. Velmi obsahově jednoduchá může 

být také společenská smlouva, v níž jsou podle ust. § 78 odst. 1 obchodního 

zákoníku povinnými náležitostmi jen určení firmy a sídla společnosti, identifikace 

společníků a označení předmětu podnikání. 

 

Jak již bylo řečeno shora, společenskou smlouvu v písemné formě pak postačuje 

opatřit úředně ověřeným podpisem a společnost je založena. Podáním návrhu na 

zápis společnosti do obchodního rejstříku řádně doplněným potřebnými listinami a 

podepsaným všemi společníky je zakládání společnosti završeno. Pravomocným 

rozhodnutím rejstříkového soudu o zápisu pak veřejná obchodní společnost vzniká, 

získává právní subjektivitu i způsobilost k právním úkonům. Celý proces založení 

                                            
82 Její úpravu lez nalézt v ust. § 93 a násl. obchodního  zákoníku 
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veřejné obchodní společnosti včetně podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku 

bezproblémově zvládne téměř každý sám bez odborné pomoci, což má za následek 

minimální ekonomickou zátěž.  

 

A tak jediné, co by  mohlo (a bezpochyby mělo) začínající podnikatele od využití 

tohoto typu obchodní společnosti odradit, je ono zmiňované absolutní ručení 

společníků za nesplněné závazky veřejné obchodní společnosti. Jeho podstatou je 

skutečnost, že společník, nejen že ručí spolu s ostatními solidárně, dikcí zákona 

společně a nerozdílně, neboli lapidárně vyjádřeno jeden za všechny, ale navíc i 

neomezeně. A neomezené ručení značí ručení veškerým osobním majetkem, který 

společník vlastní. Majetkové riziko společníka ve veřejně obchodní společnosti lze 

vyhodnotit jako příliš vysoké, neúměrné výhodám spojeným s jednoduchostí založení 

a související  finanční úsporou.  

 

4.3. Kapitálové společnosti 

 

Tak jako typickým představitelem osobních společností je veřejná obchodní 

společnost, za ryzí  kapitálovou společnost lze označit akciovou společnost. 

Z pohledu podnikatelského začátečníka však ani ona není tou, kterou by bylo možno 

doporučit. 

 

Nespornou výhodou akciové společnosti je neexistující ručení jejích společníků – 

akcionářů. Ti jsou pro případ, že se společnosti nebude ekonomicky dařit, 

jednoznačně majetkově chráněni, neboť podle ust. § 154 odst. 1 obchodního 

zákoníku, akcionář za závazky společnosti neručí.  

 

Chybějící hrozba ručení v počátcích podnikání je mnohonásobně vyvážena vysokými 

zřizovacími náklady, které jsou nutné v návaznosti na povinnost notářského zápisu 

při založení společnosti, ocenění nepeněžitých vkladů posudkem znalce a 

v neposlední řadě rovněž nutností získat kvalitně personálně obsazený statutární 

orgán (představenstvo) a dozorčí radu, obojí nejméně tříčlenné. 
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Patrně výhodnější se pro zahájení  podnikání jeví společnost s ručením omezeným, 

třebaže i v tomto případě jsou zřizovací náklady ovlivněny obligatorním notářským 

zápisem. Několikanásobně nižší povinný základní kapitál oproti akciové společnosti 

(Kč 200 tis.) umožňuje vyhnout se nepeněžitým vkladům, a tedy nákladů na znalecký 

posudek, stejně jako eliminuje nutnost hledat společníky za situace, kdy ust. § 105 

odst. 2 obchodního zákoníku dává možnost unipersonálního založení. Relativně 

příznivé je také ručení. Pokud je splacen celý základní kapitál, společník za závazky 

společnosti neručí vůbec. Je-li základní kapitál splacen postupně83, závazek k ručení 

zůstává a jeho hranice jsou ve smyslu ust. § 106 odst. 2 obchodního zákoníku 

omezeny splácením ostatních společností. V duchu citované normy totiž společníci 

ručí společně a nerozdílně, a to až do výše součtu všech dosud nesplacených 

vkladů. Ručení zaniká v okamžiku, kdy je rejstříkovým soudem zapsáno splacení 

všech vkladů. 

Pokud by společnost s ručením omezeným založil jen jediný zakladatel, nevztahuje 

se na něj dobrodiní postupného splácení vkladů a je povinen celý základní kapitál 

zaplatit v plné  výši před zápisem společnosti do obchodního rejstříku, čímž je na 

druhé straně vyloučeno jeho ručení. 

 

Zákonná dikce vyžaduje též širší obsah společenské smlouvy, než tomu bylo u 

veřejné obchodní společnosti. K již obligatornímu sídlu, firmě, identifikaci společníků 

a předmětu podnikání (event. činnosti u nepodnikatelské společnosti s ručením 

omezeným) ukládá ust. § 110 odst. 1 obchodního zákoníku určit první jednatele 

včetně způsobu jejich jednání, osobu správce vkladu, výši vkladu každého 

společníka, způsobu splacení vkladu a lhůty jeho splacení a v návaznosti n to výši 

základního kapitálu. 

 

Náročnější v srovnání  s osobními společnostmi je taktéž ustavení orgánů 

společnosti. Zákon předpokládá zřízení statutárního orgánu v podobě jednoho nebo 

více jednatelů, kterým ukládá mimo jiné povinnost obchodního vedení společnosti  

včetně dohledu na předepsané evidence, odpovědnost za účetnictví, seznamy 

společníků, stejně jako povinnost informační ve vztahu ke společníkům. Jednatelem 

                                            
83 Postupné splácení vkladů v až pětileté lhůtě od vzniku společnosti připouští ust. § 113 odst. 1 
obchodního zákoníku, pokud společenská smlouva neurčí lhůtu splatnosti kratší. Překročení pětileté 
zákonné lhůty nelze společenskou smlouvou vyloučit. 
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může být valnou hromadou jmenován některý ze společníků, ale může to být zároveň 

fyzická osoba  vně společnosti. Jednateli přísluší jednat jménem společnosti vůči 

třetím osobám. 

Významným orgánem v životě společnosti s ručením omezeným je valná hromada 

na rozdíl od dozorčí rady, která vůbec zřízena být nemusí. V momentě zřízení ovšem 

její role posiluje a nabývá na důležitosti ve vazbě na její kontrolní funkci. 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, do jejíž působnosti spadá celá 

řada činností od stanovení základního směřování společnosti a  budoucích vizí jejího 

rozvoje, přes rozhodovací aktivity až po prvky kontrolního charakteru.84 

 

Pro úplnost při vědomí stručného exkurzu je třeba se zmínit o zániku účasti 

společníka ve společnosti, při němž má značnou pravomoc soud. Pokud se  totiž 

společníci o ukončení účasti některého z nich nedohodnou, je k takovému kroku ať 

ze strany společníka nebo společnosti vždy bezpodmínečně nutná ingerence soudu. 

Společník z vlastní vůle ze společnosti vystoupit nemůže, stejně jako jej společnost 

sama nemůže vyloučit.85 Jisté omezení svobodné vůle by se tak mělo stát jedním 

z faktorů při rozhodování, jakou formu podnikání zvolit. 

 

4.4. Družstvo 

 

 Poněkud stranou podnikatelské poptávky českých subjektů zůstává družstvo, 

přestože samo vstupní ustanovení zákonné úpravy s podnikáním ve formě družstva 

přímo počítá. Mnohem častěji je však družstevní formy využíváno k uspokojování 

bytových potřeb členů či k zajišťování jiných, třeba i hospodářských aktivit. 

Obchodní zákoník řadí družstvo mezi právnické osoby, které celým svým majetkem 

odpovídají za neplnění svých závazků. Členové družstva za jeho závazky neručí, byť 

lez ve stanovách určitý druh ručení v podobě uhrazovací povinnosti nepřesahující 

trojnásobek členského vkladu zakotvit. 

 

                                            
84 Působnost valné hromady její svolávání, jednání a rozhodování na ní upravují ust. § 125 a násl. 
obchodního zákoníku, přičemž nezastupitelným způsobem může do zákonné úpravy vstoupit též 
společenská smlouva 
85 Dikce ust. § 148 a 149 obchodního zákoníku je v tomto směru zcela jednoznačná a neoblomná. 
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Obdobně jako je tomu u kapitálové společnosti tvoří družstvo základní kapitál, za 

který se považuje souhrn závazně převzatých členských vkladů, jeho minimální výše 

je relativně příznivá a činí Kč 50 tis. Splácení členského vkladu je limitováno třemi 

roky. Poněkud náročnější byl zákonodárce u požadavku na počet zakladatelů. 

Umožňuje sice družstvo založit dvěma osobám, ale jen pokud jsou osobami 

právnickými. Při zakládání družstva osobami fyzickými nebo kombinací fyzických a 

právnických osob se minimální počet zakladatelů zvedá na pět.  Pro založení 

družstva nepostačuje sepsání zakladatelského dokumentu, nýbrž se musí konat 

ustanovující  schůze, jejíž průběh je osvědčován notářským zápisem. Na programu 

ustavující schůze musí být určení zapisovaného základního kapitálu, schválení 

stanov86 a volba představenstva a kontrolní komise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
86 O tomto rozhodnutí ustavující schůze musí být opět pořízen notářský zápis, jehož součástí jsou 
schválené stanovy (§ 224 odst. 6 obchodního zákoníku) 
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V.  Smlouvy v obchodě 

1. Úvod 

Smlouvy jsou hlavním nástrojem, jehož prostřednictvím podnikatelé uskutečňují svoji 

podnikatelskou činnost. Na základě uzavíraných smluv realizují své produkty či 

služby, nakupují potřebné materiály, najímají či pronajímají prostory pro podnikání, 

získávají úvěrové prostředky, potřebné licence a podobně. Mají-li podnikatelé svoji 

činnost provozovat řádně, tedy jednak tak, aby se nedopouštěli protiprávních jednání 

(postižitelných normami veřejného práva) a především jim jejich činnost přinášela 

zisk a netrpěli zbytečnými ztrátami, je třeba, aby věnovali maximální pozornost 

obsahu uzavíraných smluv. 

K taktice a strategii uzavírání smluv v obchodě samozřejmě patří výběr smluvního 

partnera, jako osoby, která řádně a včas svým závazkům dostojí. Základem solidního 

obchodního vztahu je však vždy dobře uzavřená smlouva. Pojem „dobře uzavřená 

smlouva“ neznamená jen její ekonomickou výhodnost ale to, že jsou závazky jedné i 

druhé strany jednoznačně formulovány tak, jak to předpokládá ustanovení § 43 

občanského zákoníku, které stanoví, že účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě 

smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů. Zákon 

tak ukládá účastníkům smlouvy (kontrahenti), počínat si tak, aby v budoucnu mezi 

nimi nevznikaly rozpory, tedy náležitě formulovat jednotlivá práva a povinnosti, 

smlouvou založené (nepoužívat formulace, jež by připouštěly různý výklad). 

 

2. Smlouva obecně 

 

2.1. Pojem smlouvy 

Smlouva (contrakt) je dvoustranný či vícestranný právní úkon, tvořený projevy vůle 

těchto stran, jehož podstatou je koncens. Koncensem pak rozumíme společnou vůli 

stran ke shodě a vzájemné zavázanosti. Smlouva je nejčastější (nikoli však jedinou) 

právní skutečností, na jejímž základě vznikají tzv. závazkové vztahy. Závazkový 

vztah je vztahem, v němž jeden subjekt (osoba fyzická či právnická) má postavení 

věřitele, tedy toho, kdo má právo od druhého požadovat určité plnění (pohledávku) a 

druhý subjekt má postavení dlužníka, tedy toho, kdo je povinen věřiteli toto určité 

plnění poskytnout (dluh). Závazkový vztah je vztahem relativním, vzniká mezi 



 

 91 

konkrétními subjekty a právu na straně jedné odpovídá povinnost na straně druhé. 

Zpravidla pak v každém takovém vztahu mají jak dlužník, tak věřitel více práv a 

povinností navzájem.  

V závazkových vztazích vznikajících ze smlouvy smluvní strany vzájemnými 

shodnými projevy vůle vytvářejí závazný komplex vzájemných práv a povinností. 

Způsob, kterým dochází k uzavření smlouvy, může nabývat mnoha podob, jednající 

strany nemusí být přítomny osobnímu jednání, až na případy stanovené zákonem 

může být smlouva uzavřena ústně nebo i konkludentně. Každý tak prakticky denně 

uzavírá svým faktickým jednáním nějakou smlouvu (např. nástupem do prostředku 

veřejné hromadné dopravy smlouvu o přepravě či vybráním a zaplacením zboží 

v obchodě smlouvu kupní, aniž by to bylo projeveno ústně či písemně). 

 

2.2. Smlouva mezi podnikateli 

Uzavírají-li podnikatelésmlouvy, týkající se jejich podnikatelské činnosti, řídí se jejich 

závazkový vztah, z této smlouvy vzešlý, obchodním zákoníkem (zák.č.513/1991 Sb.), 

ovšem s ohledem na ust. § 1 odst. 2 ObchZ., není-li určitá otázka obchodním 

zákoníkem řešena, posuzuje se dle zákoníku občanského.   

Obchodní zákoník nemá obecná ustanovení týkající se uzavírání smlouvy, proto se 

v tomto ohledu uplatní ustanovení zákoníku občanského. Ustanovení § 266 a 

následující ObchZ., však obsahují speciální doplňující ustanovení, týkající se otázek 

s uzavíráním smluv souvisejících. 

Především je třeba zdůraznit, že důsledkem dvojí právní úpravy (tedy existence 

občanského a obchodního zákoníku), působící vedle sebe, kdy obchodní zákoník se 

použije vždy přednostně na vztahy mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, 

je určitá větší „přísnost“ na tyto vztahy.  Obchodní zákoník je založen na předpokladu 

odborného přístupu účastníka obchodně právního vztahu a klade na něj vyšší nároky 

než zákoník občanský na vztahy nepodnikatelské ( viz dále uvedená zásada 

profesionality). Tento princip se uplatní i v případě, že budou podnikatelé při své 

podnikatelské činnosti uzavírat smlouvu jako typ neupravenou obchodním zákoníkem 

(a upravenou zákoníkem občanským). Jak vyplývá z ust. § 261 odst. 6  ObchZ., 

občanským zákoníkem se bude řídit jen příslušný smluvní typ ale obecné otázky 

např. odpovědnost za škodu, promlčení, odstoupení od smlouvy budou i tehdy 

řešeny dle zákoníku obchodního. 
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Obchodní právo, zejména pak v oblasti úpravy závazkových obchodně právních 

vztahů je ovládáno určitými zásadami, jejichž význam je dán ust. § 1 odst. 2 ObchZ., 

podle kterého není-li některá otázka řešena tímto zákonem, řeší se dle předpisů 

práva občanského a nelze-li ji řešit těmito předpisy, posoudí se dle obchodních 

zvyklostí a není-li jich, podle zásad, na kterých spočívá obchodní zákoník. 

Tyto zásady lze v zásadě rozdělit na zásady:  

a) působící obecně, které se uplatní v závazkových vztazích bez ohledu na 

postavení jeho účastníků a 

b) zásady speciálně platící v obchodně právních vztazích. Uvedené zásady nejsou 

v zákoně jako takové uvedeny ale z obsahu právní úpravy vyplývají. 

K zásadám ad a) patří: 

-  zásada rovnosti stran, jež je základní zásadou ovládající soukromoprávní 

vztahy. Účastníci mají stejné postavení (vycházející z Listiny základních práv a 

svobod), bez ohledu na to, zda jde o osobu fyzickou, či právnickou, stát či 

územně správní celek. 

-  zásada smluvní svobody, znamenající, že každý se může svobodně rozhodnout, 

zda, a s kým smlouvu uzavře a jaký bude obsah smlouvy. Tato svoboda může 

být omezena jen zákonem. Povinnost smlouvu uzavřít je zákonem stanovena 

pouze tam, kde to vyžaduje veřejný  zájem          ( pojištění odpovědnosti za 

škodu). 

- zásada, že smlouvy musí být dodržovány (pacta sunt servanda). Tato zásada je 

vyjádřena tím, že po uzavření smlouvy jsou jí její účastníci vázáni a jsou si 

povinni vzájemně plnit. Až na výjimky zákonem stanovené nelze jednostranně 

smlouvu zrušit. 87 

- zásada bezformálnosti  právních úkonů, znamenající, že účastníci mohou 

uzavírat smlouvy jakýmkoli způsobem, nevzbuzujícím pochybnosti o tom, co 

chtěli projevit, tedy ústně i konkludentně, opět s výjimkou případů, kdy zákon pro 

některé smlouvy stanoví povinně písemnou formu. 

 

Zásady ad b): 

- zásada profesionality, která je vyjádřena tím, že na mnoha místech je 

vyžadováno plnění smluvních povinností s odbornou péčí a rovněž tím, že 

                                            
87 srovnej ust.§ 48 ObčZ. a § 344 ObchZ 
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obchodní zákoník v ust. §  267 odst. 2 výslovně vylučuje použití ust. § 49 ObčZ., 

které umožňuje účastníku, který smlouvu uzavřel v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek od této smlouvy odstoupit.  

- zásada poctivého obchodního styku, vyplývající přímo z ust. § 265 ObchZ., podle  

kterého výkon práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku 

nepožívá právní ochrany 

 

2.3. Jednání vedoucí k uzavření smlouvy 

Proces vedoucí k uzavření smlouvy se označuje jako kontraktační proces. Lze jej 

rozdělit na dvě fáze, a to jakousi fázi přípravnou – neformální, kdy budoucí účastník 

smlouvy si např. zjišťuje informace o osobách, které se zabývají poskytováním 

plnění, jež bude žádat či jejich způsobilostí a provozní schopností plnit, a v tomto 

smyslu činí na ně dotazy (nezávazná poptávka). Ačkoli jednání v této fázi nevedou 

ještě přímo k uzavření smlouvy (účastníky až na výjimky nezavazují), má často velký 

hospodářský dopad, neboť na výběru smluvního partnera může záviset celý 

podnikatelský osud. Kontraktační proces nezahrnuje okamžik, kdy si člověk uvědomí, 

že má hlad nebo že potřebuje opravit boty. 

Bezprostřední jednání směřující k uzavření smlouvy  ( kontraktační proces v užším 

smyslu) se označují jako návrh (oferta) a přijetí návrhu (akceptace).  Jde o dva 

jednostranné právní úkony směřující proti sobě o vzájemné shodě. „Z právního 

hlediska se úmysl strany uzavřít smlouvu stává aktuálním teprve v okamžiku, kdy je 

projeven navenek vůči potencionálním smluvním partnerům.“88  Obchodní zákoník 

obsahuje pouze některá zvláštní ustanovení týkající se uzavírání smluv -  obecná 

ustanovení upravující návrh na uzavření smlouvy a jeho přijetí neobsahuje, proto se 

podnikatelé řídí při uzavírání smlouvy zákoníkem občanským.  

 

Pojem návrhu na uzavření smlouvy je vyjádřen ustanovením  § 43a odst. 1 ObčZ. 

tak, že jde o projev vůle, směřující k  uzavření smlouvy, jenž je určen jedné nebo více 

osobám (oblát), jestliže je dostatečně určitý a vyplývá z něj vůle navrhovatele, aby 

byl vázán v případě jeho přijetí. Z povahy věci vyplývá, že osoba navrhovatele ( 

oferent ) musí  být způsobilá k právním úkonům. V podnikatelském vztahu by pak 

měla mít příslušné živnostenské, či jiné oprávnění k předpokládanému plnění. 

                                            
88 Milan Hulmák: Uzavírání smluv v civilním právu, C.H.Beck 2008 
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S nedostatkem tohoto oprávnění však není spojena neplatnost uzavřené smlouvy 

s ohledem na výslovné ust. § 3a ObchZ., ledaže by šlo o jednání v omylu. 89 

 

Autor návrhu však ještě nutně nemusí být osobou, určující obsah příští smlouvy, 

neboť v průběhu jednání o jejím uzavření může návrh doznat podstatných změn. 

V praxi se to týká zpravidla rozsáhlejších kontraktů (velké stavby, dodávky 

technologických celků apod.). Obvyklejší však bývají zcela jednoduchá jednání, 

spočívající např. ve formulářové (telefonické, mailové) objednávce. Návrh na 

uzavření smlouvy musí být tak určitý, a navrhovatel v něm musí již vyjádřit nejen 

podstatné náležitosti příslušného typu smlouvy ale i další náležitosti, které chce učinit 

obsahem smlouvy, aby smlouva mohla být uzavřena pouhým souhlasným 

vyjádřením strany, jíž je návrh adresován. Adresnost návrhu je pak jeho další 

podstatnou náležitostí, neboť s výjimkou veřejného návrhu na uzavření smlouvy a 

veřejné obchodní soutěže, jež jsou upraveny jen obchodním zákoníkem ( ust. § 276 

a násl.), musí být návrh určen konkrétní osobě a teprve poté, co této osobě dojde, 

tedy stane se pro ni objektivně seznatelným, stává se účinným. Za návrh na uzavření 

smlouvy tak nelze považovat nabídky inzerentů v tisku, letácích či jiné obdobné 

podobě, neboť nejenže nejsou zpravidla dostatečně určité, ale nejsou určeny 

konkrétní osobě a často navíc obsahují doložku, z níž je patrné, že inzerující se ani 

necítí být zcela vázán (uvedením, že platí do vyprodání zásob apod.).  Návrh na 

uzavření smlouvy lze měnit, či jej odvolat jen do doby, než dojde adresátu, nejpozději 

ale s tímto dojitím. Navrhovatel je svým návrhem vázán po dobu, jež je v něm 

uvedena pro přijetí (navrhovatel výslovně žádá potvrzení v konkrétní lhůtě) a není-li 

tato doba uvedena, po dobu přiměřenou  povaze navrhované smlouvy. Konečně pak 

není navrhovatel vázán návrhem, dojde-li mu projev adresáta o odmítnutí návrhu. Po 

dobu vázanosti návrhem jej nelze měnit ani odvolat. Výjimkou z tohoto pravidla je to, 

že v návrhu nebude neodvolatelnost výslovně vyjádřena, či bude jako odvolatelný 

označen. Měnit návrh, či jej odvolat je možné však vždy jen do doby, než dojde 

navrhovateli projev o jeho přijetí. 

 

Přijetí návrhu je podle ust. § 43c ObčZ. včasným prohlášením, učiněným osobou, 

které byl návrh určen, anebo jiné její včasné jednání, z  něhož lze dovodit souhlas. 

                                            
89 srovnej ust. § 49a ObčZ. 
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Příjemcem (akceptantem) může být jen osoba, jíž byl návrh určen. Souhlas 

s návrhem, učiněný jinou osobou, než které byl určen lze považovat jen za nový 

návrh.    Ust. § 44 odst. 2 ObčZ. neumožňuje oblátovi  přijmout návrh s dodatky, 

výhradami, omezeními či jeho změnami. Takový projev je nutno považovat za nový 

návrh, který se musí dostat do dispoziční sféry původního navrhovatele a ten s ním 

musí vyslovit souhlas, aby k uzavření smlouvy mohlo dojít.90 V praxi, zejména 

v případech smluv s větším rozsahem plnění dochází k výměně mnoha projevů, 

směřujících k uzavření smlouvy a zpravidla jsou posléze vyjádřena v jedné listině, 

aniž by bylo možno odlišit, kdo je navrhovatelem obsahu smlouvy. 

Okamžik uzavření smlouvy je vázán na účinnost přijetí návrhu. K tomu dochází dle 

ust. § 43c odst. 2 ObčZ. okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 

dojde navrhovateli. Nepostačuje tedy např. samotné odeslání projevu o přijetí návrhu 

a účinky přijetí by nenastaly, pokud by řádným způsobem projev o přijetí návrhu 

nedošel do sféry navrhovatele.91 Pozdní přijetí návrhu nevede k uzavření smlouvy, 

ledaže by navrhovatel výslovně sdělil osobě, jež pozdní přijetí učinila, že je považuje 

za včasné.  I přijetí lze, stejně jako návrh, odvolat do doby, kdy projev o přijetí dojde 

                                            
90 „Smlouva jako dvoustranný či vícestranný právní úkon vzniká (je uzavřena) v okamžiku, kdy přijetí 

návrhu na uzavření smlouvy nabude účinnosti. Návrh na uzavření smlouvy je přitom jednostranným 

projevem vůle, kterým navrhovatel (oferent) navrhuje druhé straně (oblátovi) uzavření smlouvy. Je 

přitom obvyklé, že rozhodnutí oferenta předložit oblátovi návrh na uzavření smlouvy předchází 

smluvní vyjednávání, tedy proces, ve kterém se tvoří obsah smlouvy, jenž končí okamžikem, ve 

kterém dá oferent oblátovi najevo, že se cítí být vázán svým projevem vůle. K tomu, aby mohla 

smlouva vzniknout, je třeba, aby se setkaly shodné projevy vůle kontrahujících stran. Pokud odpověď 

na návrh obsahuje modifikaci obsahu návrhu smlouvy, je třeba považovat takovou odpověď za 

odmítnutí návrhu a při splnění náležitostí § 43a odst. 1 ObčZ. za protinávrh (nový návrh) se 

změněným obsahem.“– usnesení  NS ČR sp.zn.23 Cdo 672/2008. 

91 I.Návrh lze podle § 43c odst. 1 ObčZ. akceptovat nejen výslovně ("včasným prohlášením"), ale také 
jiným včasným jednáním, z něhož lze dovodit souhlas s ofertou, tj. konkludentně. Akceptací není 
jakékoliv konkludentní jednání, ale jenom takové, z něhož bezpochyby vyplývá vůle návrh přijmout, a - 
s ohledem na požadovanou obsahovou shodu oferty a akceptace - v té podobě, kterou mu udělil 
oferent. Pokud oblát reaguje na ofertu tak, že vystaví fakturu, která přesně odpovídá údajům 
obsaženým v návrhu, lze takové jednání považovat za reálné přijetí návrhu. Akceptací by naopak 
nebylo, pokud by se vystavená faktura s návrhem neshodovala, neboť pak by chyběl smluvní 
konsens. 
II.Co je přiměřenou dobou ve smyslu § 43b odst. 1 písm. b) ObčZ., nelze stanovit obecně, ale je nutno 
zkoumat v každém jednotlivém případě; zákonodárce pouze stanoví určitá vodítka, mezi něž řadí 
povahu navrhované smlouvy a rychlost použitých komunikačních prostředků. Při posuzování délky 
přiměřené doby je proto vždy nutno vzít v úvahu dobu, po kterou trvá zaslání návrhu oblátovi a 
akceptace oferentovi, jakož i dobu, po kterou - s ohledem na charakter smlouvy - může oblát 
dostatečně pečlivě zvážit, zda návrh odmítne, akceptuje nebo učiní protinávrh. Podle okolností 
konkrétního případu lze přihlížet i k dalším rozhodujícím kritériím.“ - rozhodnutí Ústavního soudu 49/08 
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navrhovateli nebo nejpozději s ním. Je třeba zdůraznit, mlčení nebo nečinnost 

neznamenají přijetí návrhu.  

 

2.4. Zvláštní ustanovení o smlouvách v obchodních 

vztazích 

Pro uzavírání smluv v obchodních vztazích platí, jak výše uvedeno, obecná úprava 

v občanském zákoníku ale obchodní zákoník obsahuje speciální doplňující 

ustanovení o právních úkonech92 a uzavírání smluv.93 

Smlouva vzniká vzájemně učiněnými právními úkony jejích účastníků. Musí se jednat 

o projevy vůle, mající náležitosti stanovené v ust. § 38 a násl. ObčZ.  Mohou však 

nastat  případy, kdy je právní úkon natolik určitý, že sice není  neplatný ale  není  

úplně zřejmé, jaký má být  jeho  přesný význam. Obchodní zákoník proto stanoví 

vykládací pravidla pro takové případy. Základním pravidlem je, že se projev vůle 

vykládá podle úmyslu jednající strany, jestliže byl druhé straně znám nebo jí znám 

být musel. Není-li možné postupovat podle tohoto pravidla, vykládá se takový projev 

vůle podle významu, který by mu zpravidla přikládala osoba v postavení jeho 

adresáta. Jde-li pak o výrazy používané v obchodním styku, vykládají se podle 

významu, který je jim obvykle v tomto styku přikládán. Vždy je nutno vzít v úvahu 

všechny okolnosti, za nichž byl takový úkon činěn, stejně tak i dosavadní praxi 

účastníků a následné chování stran. Dalším důležitým pravidlem pak je, že projev 

vůle, obsahující sporný výraz se v pochybnostech vykládá k tíži toho, kdo jej jako 

první v jednání použil. 

Stejně jako dává účastníkům obchodních závazkových vztahů zákon širokou smluvní 

volnost, umožňuje jim (s výjimkou typů smluv, pro něž je písemná forma obligatorně 

stanovena), uzavírat smlouvy v  zásadě neformálně, tedy zejména ústně a i 

konkludentně. Výslovně je připuštěna možnost akceptace návrhu faktickým jednáním 

v souladu s návrhem na uzavření smlouvy, např. odesláním zboží či zaplacením 

kupní ceny. 

I když pro určitý typ smlouvy není písemná forma předepsána, je nutno ji v této formě 

uzavřít, když jedna ze stran při jednání o jejím uzavření projeví vůli smlouvu 

v písemné formě uzavřít. Na rozdíl od úpravy občanského zákoníku není pro platnost 

                                            
92 ust. § 266-268 ObchZ 
93 ust. § 269-275 ObchZ 
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úkonu nezbytně nutné, aby písemně uzavřená smlouva byla vždy jen písemně 

měněna, doplňována či rušena. Požadavek písemné formy pro její změny je dán, jen 

jestliže to účastníci písemně uzavřené smlouvě výslovně ve smlouvě vyjádří. 

Obchodní zákoník obsahuje úpravu mnoha typů smluv. Na konkrétní smlouvu, 

účastníky uzavřenou, se aplikují příslušná ustanovení zákona, jestliže z obsahu 

takové smlouvy vyplývá, že zahrnuje podstatné části smlouvy, stanovené 

v základních ustanoveních pro každou z těchto smluv. Zákon připouští, aby účastníci 

uzavřeli i smlouvu, která jako typ není upravena ani v obchodním ani v občanském 

zákoníku. Stanoví však pod sankcí, že smlouva uzavřena platně nebude, že její 

účastníci musí dostatečně určit předmět svých závazků. Taková smlouva se 

označuje jako smlouva nepojmenovaná (inominátní  kontrakt) a není pro ni 

předepsána písemná forma. 

„Obecně platí, že v obchodněprávních smlouvách je vhodné uvést ustanovení o 

významu a účelu smlouvy. Může to totiž pomoci při určování vlastností zboží podle 

druhu, není-li vymezeno ve  smlouvě,  je možné i příp. využití ustanovení o zmaření 

účelu smlouvy.“94 

Obchodní zákoník pamatuje i na případy, kdy si strany v rámci jednání o uzavření 

smlouvy navzájem sdělí informace, o nichž uvedou, že je považuje za důvěrné.  Ten, 

komu byly takové informace poskytnuty, je nesmí prozradit nikomu dalšímu, ani je 

sám použit v rozporu s jejich účelem pro svoji potřebu. Porušení této povinnosti je 

stíháno odpovědností za škodu tím způsobenou. To platí i pro případ, že k uzavření 

smlouvy nedojde. 

 

2.5. Promlčení závazků ze smlouvy 

Obchodní zákoník obsahuje speciální a komplexní úpravu promlčení a to v ust. § 387 

až  408 (všechna tato ustanovení mají kogentní charakter). Na promlčení se proto 

nepoužijí ustanovení upravující promlčení v občanském zákoníku, shodný je však 

význam pojmu promlčení.„Promlčení je institut, zabezpečující jistotu 

v soukromoprávních závazkových vztazích tím, že po uplynutí určité, zákonem dané 

doby se právo stane k vznesené námitce promlčení nevymahatelným.“95 

                                            
94 Karel Marek: K uzavírání obchodněprávních smluv, Právní fórum 11/2006 
95 Miloš Tomsa: K počátku běhu promlčecí doby práva na zaplacení ceny předmětu plnění 
v obchodněprávních vztazích, Obchodní právo 2/2011 
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 Promlčením právo nezaniká, avšak v důsledku uplynutí zákonem stanovené 

promlčecí doby je oslabeno v tom smyslu, že vznese-li dlužník v soudním řízení 

námitku promlčení, soud promlčené právo nepřizná. Výjimkou jsou pouze případy 

stanovené v ust. § 388 odst. 2 ObchZ. Výrazem skutečnosti, že právo uplynutím 

promlčecí doby nezaniklo, je to, že plní-li dlužník na promlčený dluh, nejde o 

bezdůvodné obohacení. 

 

Podle ust. § 387 odst. 2 ObchZ.  se  promlčují se všechna práva ze závazkových 

vztahů s výjimkou práva vypovědět smlouvu, uzavřenou na dobu neurčitou. 

Obecná promlčecí doba činí 4 roky, pro určitá práva však zákon stanoví promlčecí 

doby speciální  ( ust. § 398 a 399 ObchZ). Omezena je na maximálně 10 let ode dne, 

kdy počala běžet poprvé.  Promlčecí doba začíná běžet u práv vymahatelných u 

soudu ode dne, kdy právo takto mohlo být uplatněno poprvé, u práva uskutečnit 

právní úkon ode dne, kdy mohl být učiněn. Stanoveny jsou ještě zvláštní počátky 

běhu promlčecí doby, např. pro právo na splnění závazku ode dne, kdy měl být 

závazek splněn, u práv vzniklých z porušení povinnosti, dnem, kdy byla povinnost 

porušena, u práv, jež vznikají odstoupením od smlouvy, ode dne, kdy oprávněný od 

smlouvy odstoupil. 

 

V určitých případech dochází ke stavění či přetržení běhu promlčecí doby. Podstatou 

stavění je to, že se běh přeruší, nastanou-li zákonem stanovené skutečnosti a po 

odpadnutí této skutečnosti zbytek doběhne. Typickým důvodem stavění běhu 

promlčecí doby je, že věřitel uplatní právo v soudním či rozhodčím řízení. K přetržení 

běhu promlčecí doby dochází v případě, kdy nastane skutečnost, s níž zákon spojuje 

počátek běhu nové čtyřleté promlčecí doby. Běh dosud běžící promlčecí doby skončí 

a začíná běžet nová. K přetržení dochází, když dlužník uzná písemně svůj závazek 

(může jít i o závazek v době uznání již promlčený) a to i opakovaně. I zde však platí, 

že celková promlčecí doba nemůže přesáhnout 10 let od doby, kdy počala poprvé 

běžet. Za účinky uznání závazku se pokládá i částečné plnění, či placení úroků na 

peněžitý dluh. 

 

2.6. Zánik závazků z obchodní smlouvy 
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Smyslem uzavření smlouvy je to, aby si její účastníci vzájemně plnili a došlo tak 

k naplnění jejího účelu. Obvyklým způsobem zániku závazků ze smlouvy je proto 

splnění, kdy dojde k uspokojení věřitele. Nejde však o způsob jediný, závazek může 

zaniknout i jinými způsoby, kdy k uspokojení věřitele nedojde (zánik nesplněného 

závazku). Vždy však musí jít o zánik, zákonem upravený a při splnění stanovených 

předpokladů. Některé způsoby zániku závazku jsou komplexně upraveny 

v obchodním zákoníku (splnění, odstoupení od smlouvy, zaplacení odstupného, 

zmaření účelu smlouvy), některá jsou upravena v občanském zákoníku a obchodní 

zákoník obsahuje jen  doplňující  ustanovení  (započtení) a další jsou upraveny jen 

v zákoníku občanském (dohoda, narovnání, výpověď, splynutí). 

 

2.6.1. Splnění (324-343 ObchZ.) 

Aby mohlo dojít k zániku závazku splněním (solucí), musí být závazek plněn řádně a 

včas, tedy ve stanovené době a na stanoveném místě. Nejsou-li čas plnění a místo 

plnění sjednány ve smlouvě (zpravidla se nejedná o podstatné náležitosti typových 

smluv), nastupují podpůrná ustanovení zákona, a to v ustanovenícho jednotlivých 

smluvních typech, a není-li jich, pak úprava obecná v ust. § 324 a násl. ObchZ. 

Citovaná ustanovení rozlišují stanovení místa plnění podle povahy závazku. Má-li jít 

o peněžité plnění je dlužník povinen plnit na své nebezpečí a náklady v sídle věřitele- 

právnické osoby nebo v místě podnikání či bydliště věřitele – fyzické osoby. Peněžitý 

závazek lze plnit i tzv. bezhotovostně, převodem na účet. Závazek je pak je splněn 

až připsáním příslušných peněžních prostředků na účet věřitele. Naproti tomu 

nepeněžité závazky se plní v sídle či bydlišti dlužníka.  

Není-li ve smlouvě sjednán čas plnění ( a nestanoví-li něco jiného úprava 

příslušného smluvního typu),  platí obecné pravidlo o tom, že je věřitel oprávněn 

požadovat plnění ihned po uzavření smlouvy a dlužník je povinen plnit bez 

zbytečného odkladu poté co byl o plnění věřitelem požádán. 

 

2.6.2. Uplynutí  doby  (§ 578 ObčZ.) 

 

Tímto způsobem zanikají závazky sjednané na určitou dobu. Jde zpravidla o 

ujednání s opakujícím se předmětem plnění – typicky nájemní smlouvy. Závazky pak 
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zanikají uplynutím doby ve smlouvě sjednané. I před uplynutím této doby však 

zpravidla mohou zaniknout i jinými způsoby.  

 

2.6.3. Dohoda (§570-574 ObčZ.) 

 

K zániku nesplněného závazku může dojít tím, že se strany dohodnou na zrušení 

smlouvy, aniž by zakládaly nový závazek. Tato dohoda musí být uzavřena v písemné 

formě, jestliže pro příslušný typ smlouvy je písemná forma předepsána, popř. není-li 

tato forma předepsána, v případě, že písemně uzavřená smlouva stanoví, že její 

změny musí být písemné. 

 

2.6.4. Narovnání (§ 585-587 ObčZ.) 

 

Jsou-li práva a povinnosti mezi účastníky pochybná či sporná, lze uzavřít dohodu, 

jejímž důsledkem je zánik dosavadního vztahu a jeho nahrazení vztahem novým. 

Zanikají práva, jež jsou  v dohodě uvedená. V případě tzv. všeobecného narovnání, 

které dopadá na všechna  práva, tvořící vztah  účastníků,  ale nezanikají práva, na 

která účastník nemohl pomýšlet. 

 

2.6.5. Následná nemožnost  plnění  ( § 575-577 ObčZ.  a 352-

354 ObchZ.) 

 

Byl-l by sjednán závazkový vztah, jehož předmět plnění by byl od počátku nemožný, 

nebude se jednat o platný právní úkon.96 Může však dojít k situaci, že po sjednání 

smlouvy dojde ke skutečnosti, jež dlužníkovi objektivně plnění znemožní. Podle ust. §  

352 odst. 2 ObchZ.  může  k zániku závazku tímto způsobem dojít,  když právní 

předpisy, vydané až po uzavření smlouvy a jejichž účinnost není časově ohraničena, 

dlužníkovi zakazují chování, k němuž je zaván či vyžadují úřední povolení, jež 

dlužníku nebylo povoleno, ač o ně řádně usiloval. Výslovně je však v ust. § 352 odst. 

1 ObchZ.  uvedeno, že závazek se považuje za splnitelný, pokud jej lze splnit pomocí 

jiné osoby. Za nemožné se nepovažuje plnění, je-li je možno uskutečnit za ztížených 

podmínek, s většími náklady či až po sjednaném čase. 

                                            
96 ust. § 37 odst.2  ObčZ. 
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2.6.6. Smrt dlužníka nebo věřitele (579 ObčZ.) 

 

Smrt jednoho či druhého účastníka závazkového vztahu neznamená zánik práv a 

povinností. Ty přecházejí na jejich nástupce (dědice). Zanikají však práva věřitele na 

taková plnění, jež jsou omezena jen na jeho osobu a povinnosti dlužníka, jejichž 

obsahem bylo plnění, které mělo být provedeno jím osobně. 

 

2.6.7. Zánik neuplatněním  práva  ( §583 ObčZ.) 

 

K zániku práva jeho neuplatněním věřitelem (prekluzi) dochází v zásadě pouze 

výjimečně (jak již bylo uvedeno, práva ze závazkových vztahů podléhají promlčení), 

jde jen o případy, v zákoně výslovně uvedené. K zániku práva jeho neuplatněním ve 

stanovené době soud přihlédne i bez námitky dlužníka. 

 

2.6.8. Započtení (§ 580-581 ObčZ. a 358-364 ObchZ.)  

 

Započtení (kompenzace) je zvláštním způsobem splacení pohledávky vzájemným 

zúčtováním. Může k němu dojít jak jednostranným úkonem, tak i dohodou. 

Přepoklady  započtení jsou stanoveny v ust. § 580 ObčZ . Uplatnit k započtení lze 

pouze pohledávky vzájemné, tyto pohledávky musí být stejného druhu ( nejčastěji se 

v praxi jedná o pohledávky peněžité) a nesmí jít o pohledávky , jejichž započtení 

zákon vylučuje ( § 581 odst.1 ObčZ.). Nelze započítávat nesplatnou pohledávku vůči  

splatné ( výjimky stanoví ust. §  359 a 360 ObchZ.).  I tyto pohledávky lze však 

započíst dohodou. 

 

2.6.9. Odstoupení od smlouvy (§344- 351 ObchZ.) 

 

Odstoupení je jen výjimečným způsobem zániku závazku a je možné jen 

v případech, stanovených smlouvou či zákonem. Podle obecných ustanovení, 

obsažených v § 344 a násl. ObchZ.  může  věřitel odstoupit od smlouvy z důvodu 

prodlení dlužníka. Zákon rozlišuje tzv. podstatné a nepodstatné porušení smlouvy. 
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Kdy je porušení smlouvy podstatné stanoví ust. § 345 odst.2 ObchZ. tak, že strana, 

porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy, nebo v této době mohla 

s ohledem na obsah či účel smlouvy  předvídat, že druhá strana při takovém 

porušení nebude mít zájem na plnění povinností.  Znamená-li prodlení dlužníka 

podstatné porušení smlouvy, zanikásmlouva, když projev oprávněného o odstoupení 

dojde druhé straně. V pochybnostech nebo v případě, že oprávněná strana při 

podstatném porušení smlouvy svého práva na odstoupení nevyužije bez zbytečného 

odkladu po tom, co se o porušení dozvěděla, se porušení smlouvy považuje za 

nepodstatné. Při takovém porušení je oprávněná strana povinna poskytnout straně, 

jež je v prodlení, přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění, a není-li plněno ani v této 

dodatečné lhůtě, může od smlouvy odstoupit. Bez poskytnutí dodatečné lhůty lze 

odstoupit, prohlásí-li strana, jež je v prodlení, že plnit nebude. Strany jsou si povinny 

vrátit plnění, poskytnutá před odstoupením. Odstoupení se nedotýká nároku na 

náhradu škody, vzniklého porušením smlouvy a ujednání vymezených ust. § 351 

odst.1 ObchZ. 

 

2.6.10. Výpověď  ( §582 ObčZ.) 

 

Jde o jednostranný právní úkon, směřující k zániku smlouvy, jež byla uzavřena na 

dobu neurčitou, jejímž předmětem je opakující se, či trvající závazek. Obecná délka 

výpovědní doby činí dle ust. § 582 odst.1  ObčZ.  3 měsíce ke konci kalendářního 

čtvrtletí. Tato lhůta se však uplatní jen v případech, kdy smlouva nebo zákon 

v ustanoveních o jednotlivých smluvních typech nestanoví něco jiného. Smlouva 

zaniká za předpokladu, že projev výpovědi je doručen druhé straně, přičemž „postačí 

i, dojde-li do její sféry např. uložením zásilky u poskytovatele poštovních služeb, 

nevyzvedne-li si ji druhá strana v úložní době.“97 

 

2.6.11. Zmaření účelu smlouvy (§ 356-357 ObchZ.) 

 

Jde rovněž o v praxi výjimečný způsob zániku závazku, upravený ust. § 356 ObchZ. 

Za předpokladu, že v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva 

uzavřena, bude zmařen její základní účel, v ní výslovně vyjádřený, může strana  

                                            
97 usnesení NS ČR 28 Cdo 2622/2006 
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zmařením dotčená od smlouvy odstoupit. Za zmaření účelu smlouvy se však 

nepovažuje změna majetkových poměrů té či oné strany ani změna hospodářské či 

tržní situace. 

 

2.6.12.  Zaplacení odstupného (§ 355 ObchZ.) 

Strany mohou ve smlouvě ujednat možnost, že jedna či obě mohou zrušit smlouvu  ( 

i bez porušení jakékoli povinnosti) zaplacením určité částky jako odstupného. Není-li  

jiné dohody smlouva zaniká od počátku poté, co oprávněná strana oznámí druhé 

straně, že využívá tohoto smlouvou daného oprávnění a zaplatí odstupné. 

 

2.6.13.  Splynutí ( § 584 ObčZ.) 

 

Existence závazkového vztahu je vázána na  existenci  minimálně dvou stran,  

majících vzájemné práva a povinnosti. Dojde-li ke splynutí osoby dlužníka a věřitele 

(zpravidla v důsledku fúze právnických osob či dědění u osob fyzických), práva a 

povinnosti zanikají.  

 

3. Konkrétní smlouvy  

3.1. Smlouva kupní 

3.1.1. Úvod 

Smlouva kupní je jednoznačně nejčastěji uzavíranou smlouvou mezi podnikateli. 

Upravena je v ust. § 409 – 470 ObchZ.,  a tato úprava do značné míry vychází 

z Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, jež byla sjednána ve Vídni 

v roce 1980 a ratifikována  Českou  republikou v roce 1990.98 Podstatou kupní 

smlouvy je úplatný převod vlastnictví.   

 

3.1.2. Obsah smlouvy 

Kupní smlouvou se zavazuje prodávající dodat kupujícímu movitou věc ( zboží ),  

určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a převést na něho vlastnické právo 

k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.  

Podstatnými náležitostmi jsou proto: 

                                            
98 publikována ve Sbírce zákonů pod č. 160 z roku 1991 
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- označení stran (prodávající, kupující) 

- určení předmětu  

- cena 

Písemná forma není předepsána. 

 

3.1.3. Předmět 

Předmětem kupní smlouvy v režimu obchodního zákoníku mohou být jen věci movité 

(ohledně převodu nemovitosti se proto podnikatelé budou řídit příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku).  Předmět koupě může být určen jednotlivě 

(např. výslovným označením výrobního čísla již existující věci či obsahem pokynu, 

podle nějž se individuálně vyrobí) nebo druhově (určité množství označených věcí – 

rohlíky, prkna, pšenice apod.). Má-li mít zboží určité zvláštní vlastnosti, je třeba, aby 

to bylo ve smlouvě výslovně vyjádřeno. Jinak postačí, bude-li mít takové vlastnosti, 

aby se hodilo pro účel vyjádřený ve smlouvě, a není-li účel ve smlouvě vyjádřen, pro 

účel, pro který se obvykle užívá. 

 

3.1.4. Cena 

Cena může být sjednána konkrétní částkou, popřípadě může být stanoven způsob 

jejího určení. Strany mohou platně sjednat kupní smlouvu bez určení ceny, jestliže 

z jednání o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle smlouvu uzavřít bez určení ceny. 

Kupující je pak povinen platit cenu tzv. obvyklou, tedy takovou, za kterou se stejné 

nebo srovnatelné zboží v době uzavření smlouvy (a za obdobných podmínek, které 

z obsahu smlouvy vyplývají), prodávalo. „Je-li ve smlouvě stanovena kupní cena jako 

cena konečná (ze smlouvy tedy nevyplývá, že kupující je ke sjednané kupní ceně 

povinen platit navíc ještě další částky), není prodávající oprávněn dodatečně 

navyšovat konečnou kupní cenu o daň z přidané hodnoty.“99 

 

3.1.5. Nepodstatné náležitosti 

Pravidelnými nepodstatnými náležitostmi smlouvy kupní jsou ujednání o době plnění, 

místu plnění, záruka za jakost, vznik nároku na zaplacení kupní ceny, ujednání o 

době přechodu vlastnického práva či případná součinnost kupujícího. Není-li ve 

smlouvě sjednána doba plnění, je prodávající povinen zboží dodat bez vyzvání 

                                            
99 usnesení  Nejvyššího soudu ČR 23 Cdo 3573/2007 
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kupujícího ve lhůtě přiměřené povaze zboží a místu dodání. Místem plnění je sídlo či 

místo podnikání prodávajícího.  

 

3.1.6. Práva a povinnosti stran  

Prodávající je povinen zboží dodat ve sjednané době a na sjednaném místě, či 

v době a na místě určeném zákonem kupujícímu, dodat doklady, které se ke zboží 

vztahují a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží. Pokud jde o doklady, vyplývá 

povinnost k jejich dodání z povahy zboží nebo ze smlouvy. Zpravidla půjde o 

přepravní listy, doklady nutné k proclení zboží či doklady potřebné k užívání 

(technické dokumentace, certifikáty, návody k použití), či záruční listy. Zboží je 

povinen dodat ve sjednaném množství a ve sjednané kvalitě, rovněž je povinen je 

zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem jaký je sjednán ve smlouvě nebo 

minimálně takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození. Dále je povinen 

převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Vlastnické právo přechází na 

kupujícího v době ve smlouvě sjednané (tedy např. již uzavřením smlouvy, po 

předání příslušných listin, zaplacením zálohy, sjednáním akreditivu či až úplným 

zaplacením kupní ceny) a není-li tato doba sjednána, jeho předáním, a jde-li o 

přepravované zboží, získáním oprávnění nakládat zásilkou. Má-li kupující nabýt 

vlastnického práva ke zboží před jeho předáním, je třeba to sjednat písemně, 

přičemž je nutno, aby bylo zboží  určeno individuálně  a jde-li u určení generické, je 

nutné, aby bylo odlišeno sjednaným způsobem od jiného zboží. 

Kupující je povinen poskytnout sjednanou součinnost, tedy především dodat 

případné podklady, podle kterých má být vyráběno, zboží převzít, zaplatit kupní cenu 

a zboží prohlédnout. K převzetí zboží není kupující povinen jen v případě, že by 

smlouva již před dodáním zboží zanikla (např. z důvodu odstoupení od smlouvy pro 

prodlení s dodáním), či pokud jeho prohlídkou zjistí vady zboží a uplatní vůči 

prodávajícímu takový nárok, který mu umožní zboží nepřevzít (požadavek 

náhradního plnění, odstoupení od smlouvy). I v takových případech, bylo-li již mu 

zboží dopraveno, je kupující povinen se o něj přiměřeně postarat a to na náklady 

prodávajícího. Dle ust. § 450 ObchZ.  povinnost  kupujícího k zaplacení kupní ceny 

nastává v době určené ve smlouvě a není-li sjednána, v době, kdy prodávající 

umožní kupujícímu nakládat se zbožím nebo s doklady, umožňujícími se zbožím 

nakládat. Kupující není povinen platit kupní cenu, dokud nemá možnost si zboží 
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prohlédnout, ledaže dohodnutý způsob dodání zboží nebo placení kupní ceny by 

s tím byly v rozporu.  Výklad ust. § 450 ObchZ., není zcela jednotný, někteří autoři 

dovozují, že je kupující povinen platit bez dalšího a jiní poukazují na praktickou 

nemožnost zaplatit, zejména při bezhotovostní platbě, již v okamžiku, kdy je 

kupujícímu umožněno se zbožím nakládat. Nejvyšší soud ČR v rozsudku 35 Odo 

1183/2003 k tomu uvádí: „Pro vznik povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu ve 

smyslu ustanovení § 450 odst. 1, věty první ObchZ,.  je rozhodující, zda mu 

prodávající v souladu se smlouvou a tímto zákonem umožnil nakládat se zbožím 

nebo s doklady umožňujícími kupujícímu nakládat se zbožím. Ustanovení § 450 odst. 

1, věty první  ObchZ. upravuje vznik povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu a 

nikoliv splatnost kupní ceny.“ Dovodil dále, že prodávající má právo, poté, co umožnil 

kupujícímu se zbožím nakládat, cenu tzv. vyúčtovat – vyzvat kupujícího, aby za zboží 

zaplatil. Splatnost ceny tedy nastává po výzvě prodávajícího k plnění. K tomu je třeba 

uvést, že forma této výzvy není předepsána (zpravidla půjde o fakturu, ale výzvu lze 

uskutečnit i jiným způsobem). Pokud jde o prohlídku zboží, jedná se nejen o právo, 

ale i o významnou povinnost kupujícího. Kupující je povinen zboží prohlédnout buď 

sám, nebo pomocí osoby, kterou k tomu pověří a to co nejdříve po přechodu 

nebezpečí škody na zboží. Porušení této povinnosti může mít případně negativní 

dopad na uplatnění práv z odpovědnosti za vady. 

 

3.1.7. Nebezpečí škody na zboží 

Úprava obchodní kupní smlouvy předpokládá tzv. nesení škody na zboží a stanoví 

dispozitivně jeho přechod z prodávajícího na kupujícího. Ten, kdo nese nebezpečí 

škody na zboží, nese riziko jeho ztráty, zničení, či poškození. Obecné pravidlo je 

takové, že k přechodu dojde buď faktickým převzetím zboží kupujícím, nebov době, 

kdy mu prodávající umožní se zbožím nakládat i jestliže je v rozporu se smlouvou 

nepřevezme. Je-li sjednána doprava zboží, přechází nebezpečí škody jeho předáním 

dopravci na sjednaném místě a není-li toto místo sjednáno, prvnímu dopravci. Zboží 

určené druhově však musí být v případě přepravy zřetelně označeno pro kupujícího.  

 

3.1.8. Odpovědnost za vady zboží 

Není-li zboží dodáno prodávajícím v množství, jakosti, provedení, či balení, které 

určuje smlouva, má vady. Vadou je i dodání jiného zboží, než bylo ujednáno (tzv. 
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aliud). Může se rovněž jednat o vady v dokladech ke zboží. Jedná se o vady, 

označované jako faktické. Je-li však dodáno zboží v menším množství, než určuje 

smlouva a zároveň z přepravních dokladů, dodacích listů či prohlášení prodávajícího 

vyplývá, že se dodává zboží v menším množství, nejedná se o vadu ale o částečné 

plnění. Zboží může mít také vady právní, a to v případě, že je bez souhlasu 

kupujícího zatíženo právy třetích osob (jde např. o práva, vyplývající z duševního 

vlastnictví, či skutečnost, že kupující není vlastníkem zboží). 

Prodávající ze zákona odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází 

na kupujícího nebezpečí škody na zboží, i když se vady stanou zjevné až po této 

době. Neodpovídá však za vady, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl, 

či s ohledem na okolnosti uzavření smlouvy vědět musel a za vady, jež jsou 

důsledkem kupujícím dodaných nevhodných věcí, použitých dle smlouvy pro jeho 

výrobu a prodávající tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče nemohl odhalit 

nebo ji sice zjistil a kupujícího na ni upozornil, avšak kupující na použití těchto 

nevhodných věcí trval. 

 

3.1.9. Záruka za jakost 

Odpovědnost prodávajícího za to, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé 

pro použití ke smluvenému či obvyklému účelu nebo, že si zachová sjednané, jinak 

obvyklé vlastnosti ze zákonné úpravy obchodní kupní smlouvy nevyplývá. Tuto 

odpovědnost však lze sjednat formou tzv. záruky za jakost, pro kterou je stanovena 

písemná forma, popřípadě musí vyplývat z jednostranného písemného prohlášení 

prodávajícího. Ust. § 429 ObchZ. příkladmo uvádí, že může jít o prohlášení ve formě 

záručního listu či vyznačení délky záruční doby nebo doby trvanlivosti či použitelnosti 

na obalu zboží. „Záruku přebírá prodávající vždy na určitou záruční dobu. Ta musí 

být ve smlouvě nebo v záručním prohlášení uvedena. Záruční doba začíná běžet 

zpravidla ode dne dodání zboží, a pokud prodávající pro kupujícího zboží odesílá, 

ode dne, kdy zboží došlo do místa určení. Ale ze smlouvy nebo záručního prohlášení 

může vyplývat i jiný okamžik. Obsah záruky pak vyplývá ze zákona, ovšem rozsah 

záruky může být v záručním prohlášení vymezen, a může být omezen na určité 
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vlastnosti, případně určitá část výrobku může mít delší záruční dobu než ostatní 

části, případně může být naopak ze záruky vyloučena.“100 

 

3.1.10. Nároky z vad zboží 

Má-li zboží vady, za které prodávající odpovídá, ať již ze zákona, či ze záruky, 

vznikají kupujícímu nároky, jejichž okruh závisí na povaze těchto vad a to z hlediska 

toho, zda představují podstatné či nepodstatné porušení smlouvy. Při podstatném 

porušení smlouvy má kupující právo na: 

- na odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné,  

- dodání chybějícího zboží,  

- odstranění právních vad 

- opravu zboží, jde-li o vady opravitelné 

- přiměřenou slevu z kupní ceny 

- odstoupení od smlouvy. 

 

Kupující si může volit z výše uvedených nároků, avšak odstoupení od smlouvy nebo 

dodání náhradního zboží pouze současně s včas zaslaným oznámením zjištěných 

vad, nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Volbu nároku nemůže bez 

souhlasu prodávajícího měnit. Ke změně však může dojít, ukáže-li se, že jsou vady 

neopravitelné. V takovém případě může kupující požadovat dodání náhradního 

zboží. V případě, že by prodávající vady zboží neodstranil v přiměřené době, nebo by 

sdělil, že vady neodstraní, má kupující právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat 

přiměřenou slevu z kupní ceny. Neoznámí-li kupující volbu nároku včas, má nároky 

z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy, tedy 

-dodání chybějícího množství zboží 

- odstranění ostatních vad 

- slevu z kupní ceny. 

 

Předpokladem vzniku nároku z odpovědnosti za vady je jejich řádné a včasné 

oznámení.  „ Délku lhůty pro oznámení o vadách vyjadřuje spojení bez zbytečného 

odkladu, jehož význam se liší podle skutkových okolností, za kterých věřitel 

                                            
100 Miloš Tomsa: Kupní smlouva v obchodních vztazích- řádné dodání zboží a odpovědnost za vady 

jakosti, Obchodní právo  9/2004.   
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pohledávek z odpovědnosti za vady dlužníkovi vady oznamuje. Význam by přitom 

mohl mít rozsah a povaha vad, okolnost, zda je vlastníkem věci, která vady vykazuje, 

popřípadě jejím uživatelem, prostředky, kterých použil pro doručení oznámení o 

vadách a případné překážky doručení takového oznámení, za které odpovídá 

dlužník.“101 

 

Vznikne-li dodáním vadného zboží kupujícímu škoda, má právo na její náhradu za 

podmínek ustanovení  § 373 a násl. ObchZ., avšak s modifikací, vyjádřenou ust. § 

440 odst. 2 ObchZ., podle něhož uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním 

některého z nároků z odpovědnosti za vady, nelze dosáhnout uplatněním nároku 

z jiného právního důvodu.„ Jde o ustanovení, jež má zabránit,aby byl účel ustanovení 

zákona o odpovědnosti za vady obcházen tím, že by se objednatel mohl domoci 

nahrazení újmy z vadného plnění nikoli uplatněním nároku z vad zboží, nýbrž 

požadavkem na plnění z odlišného právního důvodu. Obecně podle § 440 odst. 2 

obch. zák. platí, že objednatel nemůže požadovat náhradu v rozsahu, v jakém mohl 

dosáhnout uspokojení uplatněním práva z odpovědnosti za vady, z žádného jiného 

právního titulu, tedy ani z titulu náhrady škody.“102 

 

3.2. Smlouva o dílo 

3.2.1. Úvod 

Stejně jako smlouva kupní je smlouva o dílo v podnikatelské praxi velmi 

frekventovaným smluvním typem. Její podstatou je činnost, jež má vést k určenému 

hmotně zachytitelnému a zachycenému výsledku. 

 

3.2.2. Obsah smlouvy 

Smlouva o dílo je upravena v ust. § 536 a násl. ObchZ. Touto smlouvou se zavazuje 

zhotovitel, k provedení určitého díla a objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení. 

Podstatnými náležitostmi proto jsou: 

- označení stran 

- vymezení předmětu díla 

                                            
101 Marek Jager, Ondřej Navrkal:  Oznámení o vadách podle obchodního zákoníku – Právní fórum 

11/2009. 

102 rozsudek NS ČR  23Cdo 4379/2008 



 

 110 

- závazek objednatele k zaplacení díla 

 

Pro smlouvu o dílo není předepsána písemná forma. 

 

3.2.3. Předmět 

Předmětem plnění je zhotovení určité věci, pokud nepůjde o kupní smlouvu, určitá 

činnost, či montáž, údržba, oprava, úprava nebo hmotně zachycený výsledek jiné 

činnosti (o kupní smlouvu se jedná i v případě, že má jít o zboží, které má být teprve 

vyrobeno, ledaže se strana, které má být dodáno, zavázala předat podstatnou část 

věcí, jichž je potřeba k výrobě). O kupní smlouvu však nepůjde, je-li převaha práce, či 

závazek dodání zahrnuje i montáž. Předmět plnění může být vymezen u staveb i 

odkazem na projektovou dokumentaci.103  

 

3.2.4. Cena 

Jde o smlouvu úplatnou, cena proto musí být účastníky sjednána.104 Cena může být 

stanovena rozpočtem, který může být dle ust. § 547 úplný, či neúplný. Cenu pak lze 

zvýšit pouze u neúplného rozpočtu, který jako takový však musí být výslovně určen a 

pouze ohledně nepředvídatelných činností. Při překročení o více než 10% může 

objednatel od smlouvy odstoupit. Je pak povinen zaplatit cenu odpovídající 

částečnému provedení. Lze určit zvýšení i soudem ale nárok zaniká, není-li oznámen 

bez zbytečného odkladu poté, co se ukázala nevyhnutelnost zvýšení ceny.105 

                                            
103 „1. Zhotovitel se smlouvou o dílo zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k 
zaplacení ceny za jeho provedení. Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň 
stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít 
smlouvu i bez tohoto určení. 
2. Za označení určitého díla není možno považovat určení díla tak, že je vymezeno jen obecně. Pro 
určité označení díla nestačí, jestliže má zhotovitel provést jen obecně určené topenářské a v. práce na 
akci P. L. Ch. P. 
3. Určení ceny podle obchodních zvyklostí nemůže být považováno za sjednání ceny ve smyslu § 536 
odst. 3 obch. zák. K obchodním zvyklostem se pouze ve smyslu § 264 odst. 1 obch. zák. přihlíží při 
určení práv a povinností ze závazkového vztahu zachovávaným obecně v příslušném obchodním 
odvětví.“ -  rozsudek NS ČR  23 Cdo 2006/2009.“ 
 
104 Účastníci smlouvy o dílo si nemohou platně sjednat předběžnou cenu díla, která má být posléze 

dohodu stran upřesněna, pokud nebyl stanoven žádný způsob určení výsledné ceny díla ( usnesení 

NS ČR 23 Cdo 2747/2009) 

105 Byla-li cena díla sjednána pevnou částkou, byla žalobkyně jako zhotovitelka povinna provést dílo 
na svůj náklad a na své nebezpečí i v případě, kdy náklady na zhotovení díla byly větší, než 
předvídala.“- usnesení NS ČR 23 Cdo 17/2008 
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Bez ujednání o ceně lze smlouvu uzavřít platně jen tehdy, kdy účastníci vyjádří vůli 

uzavřít smlouvu bez dohody o ceně. V takovém případě je pak objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli ve smyslu ust. § 536 odst.3 ObchZ. tzv.  cenu obvyklou. 

 

3.2.5. Nepodstatné náležitosti 

- doba plnění – nebude-li  ve smlouvě určena, pak je zhotovitel dle  ust.  § 537 

odst. 1 Obch Z. povinen  provést dílo v době přiměřené povaze díla, dílo lze 

provést i před sjednanou dobou 

- místo plnění 

- platební podmínky, placení záloh 

- záruky 

- zajištění 

- dodávky materiálu či pokynů atd. 

 

Místo plnění, tedy to, na jakém místě je dílo prováděno, je velmi významné z hlediska 

vlastnictví předmětu díla (nově zhotovované věci) a upravuje je ust. § 542, které je 

ale dispozitivní. Jestliže je dílo zhotovováno na pozemku objednatele, čipozemku, 

který objednatel opatřil, je objednatel vlastníkem zhotovované věci a nese nebezpečí 

škody na věci. V ostatních případech je vlastníkem zhotovitel a pro přechod 

nebezpečí škody na věci se použijí příslušná ustanovení o kupní smlouvě. Vlastnické 

právo pak přechází předáním dle § 554 odst. 5 ObchZ. Ohledně věcí, jež jsou 

předmětem údržby, opravy a úpravy (a jež jsou zpravidla ale ne nezbytně nutně 

vlastnictvím objednatele) na zhotovitele nebezpečí škody ani vlastnické právo 

nepřechází. 

 

3.2.6. Práva a povinnosti stran 

Zhotovitelprovádí dílo na svůj náklad a nebezpečí, není vázán pokyny objednatele, 

ledaže se k tomu výslovně zavázal, nemusí dílo provádět osobně, leda by ze 

smlouvy vyplývalo něco jiného. Odpovídá, jako by dílo zhotovoval sám. Je povinen 

upozornit na nevhodnost věcí či pokynů, může přerušit provádění díla a o tuto dobu 

se prodlužuje doba plnění. Zhotovitel pak neodpovídá za vady, jestliže na použití 

nevhodných věcí, či pokynů objednatel písemně trval. 
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Zjistil-li by zhotovitel skryté překážky věcí či místa plnění, je povinen to oznámit bez 

zbytečného odkladu objednateli a navrhnout změnu díla. Do dosažení dohody o 

změně díla má právo přerušit zhotovování díla a nedojde-li k dohodě, může kterákoli 

ze stran od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na zaplacení části ceny, jestliže 

neporušil povinnost, zjistit překážky před zahájením díla při vynaložení odborné 

péče. 

Zhotovitel je dále povinen včas pozvat objednatele k provedení kontroly provádění 

díla, je-li to sjednáno.  Jedná-li  se o stavbu, bývá  obvyklé vést záznam o provádění 

díla ve formě tzv. stavebního deníku. Povinnost vést stavební deník však obchodní 

zákoník výslovně nestanoví. V případech některých staveb však vyplývá povinnost 

vést stavební deník z předpisů veřejného práva.106 Strany však vždy mohou tuto 

povinnost sjednat ve smlouvě. 

Objednatel je povinen včas dodat potřebné sjednané materiály, z nichž má být dle 

smlouvy dílo zhotovováno, pokyny (výkresy, projekty) a poskytovat spolupůsobení 

(opatřit např. stavební povolení, zpřístupnit prostory, kde má být dílo prováděno). Při 

dodávce materiálu se v pochybnostech o cenu těchto dodaných věcí nesnižuje cena 

díla.Je povinen provedené dílo převzít. Objednatel je povinen platit zálohy jen je-li to 

ve smlouvě sjednáno. 

 

3.2.7. Splnění závazků ze smlouvy 

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

Řádné ukončení díla je zachycením jeho výsledku ve sjednané podobě a na 

hmotném předmětu. Vlastnosti  díla musí odpovídat smlouvě, popř. dohodnutému či 

obvyklému účelu. Ukončení a předání se uskutečňuje v dohodnutém místě nebo 

místě, stanoveném smlouvou či zákonem. Je-li dohodnuto odeslání předmětu díla, je 

splněno předáním prvnímu dopravci a tím, že je umožněno objednateli uplatnit práva 

z přepravní smlouvy. 

Není-li sjednáno místo předání ani odeslání, uskutečňuje se předání v místě 

provádění díla a není-li určeno ve smlouvě, pak v místě, o kterém objednatel věděl, 

že je zde dílo prováděno. V ostatních případech se uskutečňuje předání u 

zhotovitele, v jeho sídle či místě podnikání. 

Požádá-li o to kterákoli strana, sepíše se o předání zápis, který strany podepíší. 

                                            
106 . §157 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
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Jestliže smlouva nestanoví odeslání, splní zhotovitel svoji povinnost provést dílo, 

jestliže se řádně provedeným dílem umožní objednateli nakládat v místě, určeném 

dle výše uvedených pravidel. Umožnění nakládat zahrnuje buď prosté předání 

movité věci, či dokumentů, popř. příslušenství (klíče apod.), předpokládá se bližší 

vymezení ve smlouvě, zejména např. ohledně provedení zkoušek nebo zkušebního 

provozu. 

Předáním díla dochází i k přechodu nebezpečí škody na věci a vlastnického práva, 

pokud je předtím objednatel neměl. 

Stanoví-li smlouva provedení zkoušek, je řádně dílo provedeno až po úspěšném 

provedení zkoušek, k nimž je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat. Lze je 

uskutečnit i bez objednatele, nedostaví-li se, ač včas pozván. Zápis pak podepíše 

hodnověrná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. 

Jde-li o jiný výsledek činnosti než zhotovení věci, montáž, oprava či úprava věci je 

zhotovitel povinen dosáhnout hmotně zachyceného výsledku a ten objednateli 

předat.  

 

3.2.8. Vady díla 

Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Je-li sjednána záruka, 

odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky. I po této době odpovídá za vady, jež vznikly 

porušením jeho povinnosti. 

Rozlišují se tedy v podstatě dva druhy zákonné odpovědnosti a záruka, tedy 

odpovědnost smluvní. Jedná se o odpovědnost: 

a)  za vady, jež jsou na díle v době jeho předání (objektivní odpovědnost) 

b) za vady, které se vyskytnou až po předání díla, ale jsou důsledkem porušení  

povinnosti zhotovitele (subjektivní odpovědnost) 

c) za vady ze záruky, která musí být sjednána písemně a zhotovitel se tak zaváže, že 

předmět díla bude po určitou dobu způsobilý pro použití ke smluvenému nebo 

obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. 

Předpokladem přiznání nároku z vad díla je řádná reklamace – oznámení vad. 

Objednatel je oprávněn v oznámení volit reklamační nárok a je povinen oznámit vady 

včas, tedy bez zbytečného odkladu poté 

- co vady zjistí 
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- kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče. 

Objektivní lhůta pro uplatnění reklamace činí dva roky a u staveb pět let od předání 

předmětu díla.“ Neomezenou možnost má objednatel pouze v případě vad,o jejichž 

existenci (popř. o existenci skutečností, které je způsobily) zhotovitel věděl nebo 

musel vědět v době předání díla (např. neexistence provedení izolací sklepů proti 

vlhku, která se projeví až při stoleté vodě.“107 

Objednateli náleží nároky z vad obdobně jako u kupní smlouvy,jak vyplývají z ust. § 

436-441 ObchZ. 

Je-li provedením vadného díla smlouva porušena podstatným způsobem, lze se 

domáhat odstranění vad provedením náhradního díla, odstranění právních vad, 

opravy díla, je-li to možné, přiměřené slevy nebo odstoupení od smlouvy. 

Volba nároku náleží objednateli jen v případě, že jej uplatní ve včasném oznámení 

nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení a nelze jej měnit bez souhlasu 

zhotovitele. Později náleží pouze nároky jako u nepodstatného porušení (tj. bez 

nároku na odstoupení od smlouvy). Výjimkou jsou případy, kdy nelze zvolenému 

nároku vyhovět – nelze např. odstranit vady. Objednatel není též oprávněn 

požadovat náhradní dílo, jestliže nelze předmět díla vzhledem k jeho povaze vrátit 

zhotoviteli (jedná se zejména o stavby). I při nepodstatném porušení však lze od 

smlouvy odstoupit, pokud nejsou vady včas zhotovitelem odstraněny. 

 

 

3.3. Smlouva nájemní 

3.3.1. Úvod 

 

Obchodní zákoník úpravu nájemní smlouvy (s výjimkou smlouvy o nájmu dopravního 

prostředku a nájmu podniku) neobsahuje. Podnikatelé se proto řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, popř. zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a 

podnájmu nebytových prostor. Obecná úprava je obsažena v ust § 663-684ObčZ. 

 

3.3.2. Obsah smlouvy 

                                            
107 Bejček, Eliáš, Raban a kol.:  Kursobchodního práva, Obchodní závazky 
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Podle ust. § 663 ObčZ.nájemní smlouvou  pronajímatel přenechává za úplatu 

nájemci věc, aby ji dočasně ( ve sjednané době) užíval nebo z ní bral užitky. 

Podstatnými náležitostmi tedy jsou: 

- označení stran 

- určení předmětu nájmu 

- úplatnost 

 

Účastníci smlouvy se označují jako pronajímatel a nájemce.Předmětem nájemní 

smlouvy je věc movitá či nemovitá108, způsobilá k jejímu užívání nebo braní užitků. 

Pronajímatel za úplatu poskytuje jedno z oprávnění vyplývajících z jeho vlastnictví 

(zpravidla je pronajímatel i vlastníkem věci) a to právo věc užívat109. Věc musí být 

individuálně určena, neboť po skončení nájmu musí být tatáž věc vrácena. V případě 

věcí určených druhově se jedná o půjčku dle ust. § 657 ObčZ, kdy je povinnost vrátit 

věci stejného druhu. Musí jít o věc nezuživatelnou, aby mohla být po skončení nájmu 

vrácena pronajímateli. Charakteristickým znakem je pak její dočasnost.  

Výše nájemného nemusí být výslovně sjednána, ale musí být ze smlouvy zřejmé, že 

jde o smlouvu úplatnou (v opačném případě by se jednalo o výpůjčku, jež je 

bezúplatná). Není-li výše nájemného sjednána, platí nájemce tzv. obvyklé nájemné. 

Jako nepodstatné náležitosti mohou být ve smlouvě sjednány: 

- splatnost nájemného 

- doba nájmu  ( smlouva  může být uzavřena na dobu určitou či neurčitou) 

- výpovědní doba 

 

Nejde-li o předměty nájmu, u nichž to zákon výslovně stanoví, nemusí být nájemní 

smlouvy uzavírány písemně. 

 

3.3.3. Práva a povinnosti účastníků 

Pronajímatel je povinen nájemci věc přenechat ve stavu způsobilém smluvenému 

užívání popř.užívání obvyklému a takto ji v průběhu nájmu  udržovat  ( jinak může 

nájemce od smlouvy odstoupit). Má právo kontroly, zda je věc nájemcem užívána 

v souladu se smlouvou. 

                                            
108 dle § 118 ObčZ. je věc předmětem občanskoprávního vztahu, pokud to její povaha připouští 
109 dle ust. § 123 ObčZ. má vlastník právo věc držet, užívat, požívat její plody a užitky a nakládat s ní 
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Nájemce je povinen platit sjednané nájemné. Není povinen je platit, pokud pro vady 

věci,které nezpůsobil, nelze věc dohodnutým způsobem užívat. Právo na slevu musí 

uplatněno u pronajímatele bez zbytečného odkladu – po 6 měsících zaniká. 

Nestanoví-li smlouva něco jiného, má nájemce právo dát pronajatou věc do 

podnájmu. Je povinen věc užívat dohodnutým způsobem nebo způsobem 

odpovídajícím povaze věci. Změny na věci je oprávněn provádět jen se souhlasem 

pronajímatele. 

Podnájem je možný, nestanoví-li smlouva jinak. 

 

3.3.4. Zánik smlouvy  

Nájem končíuplynutím doby, na kterou je smlouva sjednána, nedohodnou-li se 

účastníci jinak. Je-li nájem sjednán na dobu neurčitou,lze smlouvu zrušit dohodou 

nebo výpovědí. Není-li ve smlouvě výpovědní doba uvedena, pak platí obecná 

výpovědní doba jednoho měsíce u věcí movitých, tří měsíců u věcí nemovitých. 

Zvláštní úprava platí pro zemědělské a lesní pozemky a to tak, že lze nájem 

vypovědět s jednoroční výpovědní lhůtou k 1. říjnu běžného roku. 

Od smlouvy lze odstoupit a to ze strany pronajímatele, užívá-li nájemce věc přes 

písemnou výzvu tak,že pronajímateli vzniká škoda, popř.proneplacení nájemného. Ze 

strany nájemce, je-li věc nezpůsobilá užívání pro vady, které nezpůsobil. Nájem 

zaniká také zničením pronajaté věci. 

Po skončení nájmu je nájemce povinen věc vrátit ve stavu v jakém ji převzal, 

s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Dojde-li k poškození nebo nadměrnému 

opotřebení věci má pronajímatel právo na náhradu škody. Tohoto práva se však 

může domáhat pouze do šesti měsíců od vrácení věci, jinak toto právo zaniká. 

 

3.3.5. Podnikatelský nájem věcí movitých 

Občanský zákoník v ustanovení § 721 a násl. obsahuje zvláštní úpravu pro 

podnikatelský nájem věcí movitých. Stanoví právo nájemce, aby mu v případě, že 

věc nelze pro její vady řádně užívat byla poskytnuta jiná věc, sloužící témuž účelu. 

Pro dobu, po niž nebylo možno věc řádně užívat, přísluší prominutí či sleva 

z nájemného, která musí být uplatněna u pronajímatele do skončení sjednané doby 

nájmu. Nájemce je povinen ohlašovat pronajímateli bez zbytečného odkladu 

poškození, ztrátu či zničení pronajaté věci. 
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3.3.6. Nájem a podnájem  nebytových  prostor 

Nájem a podnájem nebytových prostor je upraven zákonem č.116/1990 Sb.  

Nebytový prostor jevymezen jako místnosti nebo soubory místností, které jsou 

určeny rozhodnutím stavebního úřadu k jinému účelu než k bydlení, popř. byty, u 

nichž byl udělen souhlas s užíváním k nebytovým účelům. 

Smlouva musí být uzavřena v písemné formě a musí v ní být uveden předmět a účel 

nájmu,výše nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 

nebytového prostoru nebo způsob jejich určení, jde-li o nájem za účelem podnikání 

též údaj o předmětu podnikání. 

Podnájem je možný jen s předchozím písemným souhlasem pronajímatele a to jen 

na dobu určitou, nestanoví-li smlouva o nájmu něco jiného. Nutná je rovněž písemná 

forma. 

Nájem lze sjednat na dobu určitou i neurčitou, V případě smlouvy na dobu neurčitou 

ji lze vypovědět i bez uvedení důvodu ze strany obou účastníků, neurčuje – liněco 

jiného. Výpovědní doba činí 3 měsíce a plyne od prvního dne měsíce, následujícího 

po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. 

Při nájmu na dobu určitou, jej lze vypovědět před uplynutím této doby jen z důvodů 

výslovně uvedených v zákoně, a to z obou stran.  

 

3.4. Smlouva o úvěru 

 

3.4.1. Úvod 

Spolu se smlouvou o vedení běžného účtu jde o nejfrekventovanější tzv. bankovní 

obchod. Bankovními obchody se označují smlouvy, jejichž jedním z účastníků je 

zpravidla banka. U některých z nich poskytovatelem služby může být jen banka 

(osoba držící  bankovní  licenci), jako např. právě smlouva o vedení běžného účtu. 

Naproti tomu u smlouvy o úvěru osobou úvěr poskytující banka být nemusí.  Naopak, 

je možno konstatovat, že zejména v oblasti poskytování tzv. spotřebitelských úvěrů 

se stále více prosazují podnikatelé, kteří nejsou držiteli bankovní licence. Smlouvu o 

úvěru upravuje ust. § 497 – 507 ObchZ.  Koncipována je jako kombinace smlouvy o 

smlouvě budoucí a smlouvy o půjčce. 
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3.4.2. Obsah smlouvy 

Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho 

prospěch peněžní prostředky do určité částky a dlužník se zavazuje poskytnuté 

peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky. 

Písemná forma smlouvy se nevyžaduje. 

Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou: 

- označení stran 

- vymezení částky úvěru 

- závazek dlužníka poskytnutou částku vrátit a platit úroky. 

 

Částka úvěru musí být uvedena včetně označení měny, v níž bude poskytnuta. 

Objem poskytovaných prostředků může být uveden pevnou částkou či určeným 

maximálním limitem. 

 

Závazek dlužníka k zaplacení úroku musí ze smlouvy jednoznačně vyplývat. Byly-li 

by poskytovány peněžní prostředky bezúročně, jednalo by se o smlouvu o půjčce dle 

občanského zákoníku. Naproti tomu konkrétní výše úroku nemusí být sjednána. Úrok 

představuje úplatu, za kterou jsou peněžní prostředky poskytovány (cena peněz). 

 

3.4.3. Nepodstatné náležitosti 

Jedná se zejména o dobu, na kterou jsou prostředky poskytovány, výši úroku či 

způsob jeho určení, způsob poskytnutí prostředků, účel, na který mají být použity, 

způsob jejich vrácení            ( jednorázově, či ve splátkách, a jejich výše), další 

poplatky spojené s poskytnutím úvěru, oznamovací povinnost dlužníka (např. o jeho 

finanční situaci, změně bydliště, zaměstnání apod.)  

 

3.4.4. Práva a povinnosti stran 

 

Po uzavření smlouvy, ale před poskytnutím prostředků je věřitel dlužníkem – zavázal 

se poskytnout prostředky. O jejich poskytnutí má dlužník žádat ve sjednané lhůtě a 

není-li určena, kdykoli do případné výpovědi. Není-li sjednáno něco jiného je věřitel 

povinen plnit až na požádání (výzvu) dlužníka. Jakmile dlužník požádá, je věřitel 
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povinen plnit. Poté, co jsou prostředky věřitelem poskytnuty, je povinen k plnění 

dlužník,a  není-li sjednáno něco jiného, vrací poskytnuté prostředky ve stejné měně. 

Do poskytnutí prostředků mohou oba účastníci smlouvu vypovědět. Dlužník s účinky 

okamžitě po doručení výpovědi, věřitel se lhůtou do konce měsíce,následujícího po 

měsíci, v němž byla doručena. V této lhůtě však může ještě dlužník o poskytnutí 

úvěru požádat a věřitel je povinen plnit. Věřitel plní způsobem sjednaným ve 

smlouvě, přičemž půjde-li o úvěr tzv. účelový (ve smlouvě bude výslovně vyjádřen 

účel, na který budou dlužníkem prostředky použity), může věřitel zpravidla plnit tak, 

že poukazuje prostředky proti předloženým, sjednaným dokladům třetím osobám 

(např. zhotoviteli stavby, na niž je úvěr určen).  Je-li však ve smlouvě lhůta pro 

poskytnutí prostředků stanovena, nelze smlouvu vypovědět a není právo ani 

povinnost plnit před jejím či po jejím uplynutí. 

Od poskytnutí prostředků až do jejich vrácení je dlužník povinen platit úroky, které se 

také označují jako cena peněz. Konkrétní výše úroku ale nemusí být ve smlouvě 

výslovně stanovena, dlužník je pak povinen platit úroky obvyklé. Jde o úroky, za 

které poskytují obvykle úvěry banky v sídle dlužníka v době uzavření smlouvy. Úrok 

může být stanoven i pevnou částkou ale nejobvyklejší je použití tzv. úrokové míry, 

tedy procentní vyjádření v závislosti na výši poskytnutých prostředků. Není li 

výslovně nic jiného uvedeno, půjde o tzv. roční úrokovou míru, jinak označovanou 

zkratkou p. a. (per anuum). Splatnost úroků bývá  zpravidla  sjednána ve smlouvě, 

avšak není-li tomu tak, jsou splatné  spolu se závazkem k vrácení prostředků. Je-li 

lhůta pro vrácení delší jednoho roku, jsou úroky splatné koncem každého 

kalendářního roku, a při zbytku dluhu spolu s ním. I zde platí, že jestliže dlužník 

neurčína co je plnění poskytováno, platí, že se nejdříve se započítává na úroky. Má-

libýt dlužníkem plněno ve splátkách, platí se úroky spolu s každou splátkou. Dlužník 

má právo vrátit prostředky i před sjednanou dobou splatnosti, bez toho aby platil 

úroky.  Pravidelně jsou však sjednávána odchylná ujednání a věřitelé obvykle 

předčasně platícího dlužníka buď zavazují platit úroky až do úplné splatnosti nebo 

alespoň část z nich. 

Není-li stanovena ve smlouvě lhůta pro vrácení prostředků, je dlužník povinen plnit 

do jednoho měsíceod doby, kdy byl věřitelem o plnění požádán. 

 

3.4.5. Zánik závazků ze smlouvy 
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Kromě již uvedené možnosti zániku smlouvy výpovědí a pravidelného způsobu 

splněním je upravena výslovně možnost zániku smlouvy odstoupením věřitele. 

Důvody, pro které může věřitel od smlouvy odstoupení  jsou: 

a) dlužník je v prodlení s plněním, a to s více než dvěma splátkami nebo s 

jednou splátkou více než 3 měsíce  

b) dojde za trvání smlouvy k zániku či zhoršení zajištění závazku dlužníka, vrátit 

poskytnuté prostředky, a k výzvě věřitele a poskytnuté přiměřené lhůtě, 

dlužník zajištění nedoplní na původní rozsah 

c) dlužník použije poskytnuté prostředky na jiný než sjednaný účel 

 

Důsledkem je povinnost dlužníka vrátit poskytnuté prostředky a zaplatit úroky, 

dlužník ztrácí výhodu splátek. Smlouvy zpravidla obsahují ujednání o právu věřitele, 

v případě prodlení dlužníka dosud nesplatnou část dluhu tzv. zesplatnit, aniž by bylo 

od smlouvy odstoupeno, s povinnostídalších sjednaných nároků (placení smluvní 

pokuty, poplatků za upomínky, úroku z prodlení ve sjednané výši apod.).  I v případě 

zániku smlouvy odstoupením věřitele z důvodů výše uvedených však podle výslovné 

úpravy vyjádřené v ust. §§ 505,506 a 507 ObchZ. nezaniká  zajištění závazků z této 

smlouvy. 

 

3.5. Smlouva mandátní  

 

3.5.1. Úvod 

Smlouva mandátní spolu se smlouvou komisionářskou patří mezi tzv.smlouvy 

příkazního typu( ještě i smlouva o zprostředkování, o obchodním zastoupení, 

zasilatelská, o kontrolní činnosti, příp. smlouvy upravené občanským zákoníkem  - 

dohoda o plné moci a smlouvy příkazní). „Všechny mají původ v jediném smluvním 

typu v římském právu, ve smlouvě označované jako mandatum – příkaz. Toto 

označení resp. název pochází z latinského „manu data“ – daná ruka, podle obyčeje, 

ukládajícího stvrdit smlouvu podáním ruky. Podstata spočívala v závazku jedné 

strany bezplatně na vyzvání druhé strany obstarat sjednané záležitosti. Touto 

záležitostí mohlo být jak faktické tak i právní jednání a to jednorázové či opakující se 

(správa jmění). Šlo o jednání bezúplatné, později se stalo obvyklým mandatáře za 

jeho námahu odměňovat – honorarium. Časem se odměna stala i žalovatelnou. 



 

 121 

Naproti tomu mandatář, který byl povinen provést řádně příkaz, byl odpovědný za 

vědomé porušení povinnosti ale později ve vazbě na rozvoj úplatných smluv vznikala 

jeho odpovědnost za nedbalost. Vývojově pak došlo k oddělení smlouvy čistě úplatné 

a bezúplatné. Bezúplatný mandát je pojímán jako zastoupení. Nicméně v průběhu 

času a různých právních úpravách mandát někdy obsahoval přímo plnou moc.“110 

 

3.5.2. Obsah smlouvy 

Smlouva mandátní je upravena v obchodním zákoníku v ust.  § 566 – 576. Touto 

smlouvou se mandatář zavazuje, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu 

určitou záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo 

uskutečněním jinéčinnosti a mandant se zavazuje zaplatit mu za to odměnu.  

„Podstatu smlouvy mandátní lze charakterizovat jako smlouvu o vynaložení úsilí, 

nikoli smlouvu o výsledku. Z této podstaty musíme stále vycházet.“111 Písemná forma 

se nevyžaduje.  

 

Podstatnými náležitostmi jsou: 

- označení stran 

- určení obchodní záležitosti, která má být zařízena 

- úplatnost 

 

Pokud jde o určení obchodní záležitosti, která má být zařízena, musí být vymezena 

ve smlouvě dostatečně určitě.Sjednaná obstarávaná záležitost může spočívat 

v uskutečňování právních úkonů na základě k tomu udělené plné moci ( uzavírání 

smluv, vystupování před soudy či jinými orgány, vyřízení reklamace, podání 

daňového  přiznání) nebo ve faktické činnosti, k níž není plné moci není třeba  (  

vedení účetnictví, správa majetku, obstarání informací, zjišťování podmínek k určité 

činnosti, obstarání výběrového řízení apod.).  V praxi může jít často o i kombinaci 

obou typů takových činností. 

 

Z obsahu smlouvy musí vyplývat úplatnost. Výjimkou je případ podle § 566 odst. 2 

ObchZ. – zařizuje-li sjednanou záležitost podnikatel,jehož předmětu činnosti se týká, 

                                            
110 Irena Pelikánová: Komentář k obchodnímu zákoníku, 5.díl ,Linde Praha a.s. 
111 Karel Marek: Smlouva mandátní a smlouva komisionářská, Právní fórum 8/2006 
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má se za to, že úplata byla sjednána. „Jedná-li se o neprofesionálního mandatáře 

(který přitom může být podnikatelem, avšak má-li odlišný předmět podnikání), 

domněnka se vůbec nemůže uplatnit.“112 Nebude-li v tomto případě smlouva řešit 

otázku úplaty, bude nutno dospět k závěru, že strany nesmluvily ani podstatné 

náležitosti smlouvy. Je třeba dále řešit otázku, zda je předmět závazku smluven 

dostatečně určitě, aby závazek mohl být realizován (§ 269 odst. 2 ObchZ.). Dospěje-

li interpretující k závěru, že předmět závazku je smluven dostatečně, musí 

kvalifikovat smlouvu podle toho, jaké vykazuje znaky. Nemůže se jednat o smlouvu 

mandátní právě proto, že chybí dohoda o úplatnosti, zpravidla by mohlo jít o smlouvu 

příkazní. Není ovšem vyloučeno, že byla uzavřena smlouva jiného typu nebo 

nepojmenovaná smlouva.  

Ve smlouvě může být sjednána výše odměny nebo způsob jejího určení (např. 

procentem peněžního vyjádření zařizované záležitosti), pokud pak konkrétní výše 

odměny sjednána není, platí se podle § 571 odst. 1 ObchZ. úplataobvyklá za 

obdobnou činnost. 

 

3.5.3. Nepodstatné náležitosti smlouvy 

Nepodstatnými náležitostmi smlouvy mohou být podmínky a okamžik vzniku práva na 

úplatu, podmínky zastoupení mandatáře další osobou, bližší určení součinnost 

mandanta, otázka pojištění převzatých věcí, předání dokumentů, odpovědnost 

mandatáře, pravidla pro výpověď a další. 

 

3.5.4. Práva a povinnosti stran 

Mandatář je povinen postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí, 

uskutečňovat ji podle pokynů mandanta a v souladu s jeho zájmy.Mandatář je 

povinen jednat jako profesionál, předpokládá se, že obstarávání sjednané záležitosti 

je předmětem jeho podnikatelské činnosti. Jestliže je sjednáno osobní plnění nelze 

použít pro splnění další osobu. Za splnění závazku třetí osobou ručí mandatář 

pouze, v případě, že se k tomu výslovně ve smlouvě zavázal. Má-li mandatář 

jménem mandanta činit právní úkony, musí být k tomu vybaven písemnou plnou mocí 

(může být i obsahem smlouvy). „Zákon výslovně neřeší, zda do rámce 

mandatářových povinností patří i upozornění mandanta na to, že udílené pokyny 
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nejsou správné nebo vhodné. Tuto povinnost však lze dovodit z mandatářovy 

profesní odpovědnosti, při níž musí postupovat s odbornou péčí a jednat v zájmu 

mandanta.“113 

Mandant je pak povinen vybavit mandatáře jednoznačnými pokyny, předat mu 

potřebné informace, dokumenty a věci, o které je mandatář povinen řádně pečovat. 

Mandatář odpovídá za škodu na věcech, které převzal od mandanta či jménem 

mandanta, ledaže ji nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče. Pokud o to 

mandant požádá, či to stanoví smlouva je povinen dát věci pojistit na účet mandanta.  

Mandant je povinen mandatáři zaplatit sjednanou úplatu a není-li sjednána pak 

úplatu obvyklou. Nárok na úplatu vzniká řádným vykonáním činnosti, ke které byl 

mandatář povinen bez ohledu na výsledek. Mandant je rovněž povinen k úhradě 

nákladů, jež mandatář při plnění závazku účelně vynaložil, ledaže ze smlouvy 

vyplývá, že jsou součástí odměny. Očekává-li se vynaložení značných nákladů, lze 

požadovat přiměřenou zálohu. Při sjednávání úplaty lze doporučit přesné ujednání 

ohledně případné složky připadající na náklady, samotnou odměnu, a zda zahrnuje 

např. i DPH. 

 

3.5.5. Zánik závazku 

Pravidelným způsobem zániku práv a povinností účastníků smlouvy by mělo být 

řádné a včasné splnění. Smlouva zanikne i smrtí mandatáře či jeho zánikem.  Oba 

účastníci smlouvy mají možnost smlouvu vypovědět, a to bez uvedení důvodu, s tím, 

že výpovědní lhůtu lze sjednat. Zákon má dispozitivní ustanovení a to tak, že 

mandant může smlouvu vypovědět s okamžitou platností a kdykoli. Účinky nastávají 

dnem, kdy se o ní mandatář dozvěděl nebo mohl dozvědět. Má nárok na úhradu 

účelně vynaložených nákladů a poměrnou část odměny. Výpověď jej nezbavuje 

povinnosti oznámit mandantovi potřebné okolnosti, související s jeho záležitostí a 

upozornit na opatření, kterých je třeba k zabránění škody. Zaniká tedy jeho závazek 

zařizovací, ale zůstává závazek upozorňovací. Tuto povinnost lze chápat jako 

zvláštní případ předcházení vzniku škody. Mandatář může též smlouvu vypovědět 

kdykoli ale jeho výpověď nabývá účinků ke konci kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, v němž byla výpověď mandantovi doručena. Také on je povinen upozornit 

na potřebné okolnosti a učinit příp. opatření k odvrácení škody. Pro výpověď se 
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nevyžadují žádné důvody a zákon ani neřeší případ, kdy může mít výpověď sankční 

charakter (mandatář plní vadně) a v souvislosti s tím nárok na odměnu mandatáře. 

Vzhledem k tomu, že však  ust. § 571 odst.2 ObchZ., přiznává mandatáři právo na 

odměnu při řádném vykonání záležitosti, nelze vyloučit, že by v případě vadného 

plnění nenáležela odměna ani částečná. Nemá-li výpověď sankční charakter a 

smlouva je ukončena výpovědí před tím, než je záležitost uzavřena, uplatní se ust.§ 

574 odst.4 ObchZ. a mandatáři  náleží přiměřená úplata. 

 

3.5.6. Aplikace mandátní smlouvy na výkon funkce 

statutárních orgánů 

Mezi osobou vykonávající činnost člena statutárního orgánu společnosti a touto 

společností by měla být uzavřena písemná smlouva speciálního typu, jejíž náležitosti 

však zákon nestanoví, označovaná jako smlouva o výkonu funkce.114 Není-li 

uzavřena, řídí se vztah člena statutárního orgánu a společností přiměřeně 

ustanoveními obchodního zákoníku o mandátní smlouvě. 

 

3.6. Smlouva komisionářská 

 

3.6.1. Úvod 

„Na rozdíl od mandátu je komisionářská smlouva typickou obchodní smlouvou a její 

historie nesahá dál než do 16. stol. Zpravidla se jednalo o prodej zboží či o 

zasilatelství, proclívání. Mluví se o tzv. nepřímém zastoupení a oproti mandátní 

smlouvě má  výsledečný  charakter. Závazkem komisionáře je dosáhnout určitého 

výsledku – v tom se více blíží smlouvě o dílo.“115  

 

3.6.2. Obsah smlouvy 

Smlouva komisionářská je upravena je v ust § 577 – 590 ObchZ.  Komisionář se 

zavazuje, že zařídí vlastním jménem pro komitenta na jeho účet určitou obchodní 

záležitost a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu. 

Podstatnými náležitostmi jsou tedy: 

- označení stran 
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- určení obchodní záležitosti 

- závazek komisionáře jednat vlastním jménem, avšak na účet komitenta 

- úplatnost 

 

Zařízení obchodní záležitosti bude nejčastěji spočívat v právních úkonech ( uzavření 

smlouvy), aktivity komisionáře však mohou spočívat i v jiných jednáních. Pokud jde o 

výši úplaty, nemusí být sjednána a v takovém případě je komitent povinen dle ust.§ 

587 odst, 1 ObchZ. platit úplatu přiměřenou uskutečněné činnosti a dosaženému 

výsledku s přihlédnutím k úplatě obvykle poskytované za obdobnou činnost v době 

uzavření smlouvy. 

 

3.6.3. Práva a povinnosti stran 

Povinností komisionáře je jednat s potřebnou odbornou péčí, což vyplývá z faktu, že 

se jedná o jeho podnikatelskou činnost, k níž má mít profesionální předpoklady. 

Protože jedná vždy v zájmu komitenta je povinen dbát jeho pokynů. “Obě povinnosti 

se však mohou dostat do rozporu, bránil-li by pokyn komitenta odbornému obstarání 

záležitosti. Zákon řešení takového konfliktu neobsahuje. Bylo by nutno postupovat 

podle obecných ustanovení o náhradě škody a pokyn komitenta by bylo nutno 

pokládat za překážku vylučující odpovědnost.“116 Komisionář by musel vyvinout úsilí 

k jejímu překonán, upozornit na to komitenta  a  pokud by trval na splnění pokynu, 

bylo by možno konstatovat, že jde o překážku bránící ve splnění povinnosti, vzniklou 

nezávisle na jeho vůli, kterou nemohl předvídat.Odchýlit od udělených pokynům 

komisionář může pouze za podmínek ust. § 578 odst.2  ObchZ., tedy, je-li to v zájmu 

komitenta a nelze vyžádat jeho včasný souhlas. Při porušení této povinnosti nemusí 

komitent uznat jednání za uskutečněné na svůj účet, jestliže účinnost jednání pro 

sebe odmítl bez zbytečného odkladu poté, co se o obsahu jednání dozvěděl.  

„Komisionář je povinen chránit jemu známé zájmy komitenta, související se 

zařizováním záležitosti a oznámit mu všechny okolnosti, jež mohou mít vliv na změnu 

komitentových příkazů. Kromě ochrany zájmů komitenta je komisionáři uložena 

oznamovací povinnost.  Protože je komisionář povinen chránit jemu známé zájmy a 

nikoli zájmy, které mají být známy, lze doporučit komitentům, aby své zvláštní zájmy 
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komisionáři sdělili, a to nejlépe ve smlouvě.“117 Zprávy o zařizování záležitosti je 

povinen podávat komitentovi dle smlouvy nebo na výzvu.K pojištění převzatých věcí 

je povinen, stanoví-li to smlouva nebo dostal-li k tomu pokyn. Zákon to výslovně 

nestanoví, ale zřejmě půjde o pojištění převzatých věcí či rizika v dopravě. Nastane-li 

situace, že komisionář nemůže plnit sám, je povinen použít ke splnění smlouvy třetí 

osobu, odpovídá však, jakoby obstarával sám. Smlouva může použití jiné osoby 

vyloučit.Za splnění závazku třetí osoby odpovídá komisionář pouze, jestliže se 

k tomu smlouvou výslovně zavázal. 

Po zařízení záležitosti je komisionář povinen vypracovat zprávu (jde o dispozitivní 

ustanovení) o výsledku a provést vyúčtování, ve kterém označí osobu, se kterou 

uzavřel smlouvu. Jde prakticky o jedinou výslovně uvedenou náležitost zprávy a je 

stanovena sankce za neuvedení v tom smyslu, že je komitent oprávněn po 

komisionáři vymáhat plnění z této smlouvy. 

Komisionář je dále povinen bez zbytečného odkladu převést na komitenta vše co pro 

něj získal a komitent povinen to převzít. Tedy veškeré účinky smlouvy musí přejít do 

majetkové sféry komitenta. Jde o důsledek konstrukce jednání „ na účet 

komitenta“.Z jednání komisionáře nevznikají komitentovi přímo žádná práva a 

povinnosti – výjimkou je překážka na straně komisionáře dle ust. § 581 (pro 

okolnosti, které se týkají jeho osoby) a komitent pak může na třetí osobě přímo 

požadovat vydání věcí či splnění závazku, které pro něho opatřil komisionář. 

Také věci předané komisionáři v souvislosti se zařízením záležitosti zůstávají 

v majetku komitenta, dokud je nenabude třetí osoba. Naopak vlastnické právo 

k movitým věcem získaným komisionářem pro komitenta nabývá komitent přímo již 

okamžikem jejich předání komisionáři.  Ohledně nemovitých zákon mlčí, a tedy by 

zřejmě platilo, že je musí komisionář převést na komitenta a vydat mu je. Za škodu 

na věcech odpovídá komisionář jako skladovatel. Ust. § 586 ObchZ.  řeší porušení 

povinnosti třetí osobou ze závazkového vztahu tak, že plnění je povinen vymáhat 

komisionář (odpovědnost za vady) na účet komitenta, popř. se souhlasem komitenta 

na něj práva odpovídající těmto závazkům převést. 

Povinností komitenta je uhradit úplatu sjednanou ve smlouvě, není-li její výše 

stanovena, pak odměnu, přiměřenou uskutečněné činnosti a dosaženému výsledku 

s přihlédnutím k úplatě obvykle poskytované za obdobnou činnost v době uzavření 
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smlouvy. Nárok na ni vzniká splněním povinnosti dle §584 – 586 ObchZ..Komitent je 

dále povinen uhradit komisionáři nutné či účelně vynaložených náklady. Náhrada 

těchto nákladů přísluší vedle odměny, ledaže by ze smlouvy vyplývalo, že jsou 

obsaženy v úplatě. 

 

3.6.4. Zánik smlouvy 

Smlouva zaniká splněním, popř. výpovědí,  pro  kterou platí ustanovení jako pro 

mandátní smlouvu v  § 574  a 575 ObchZ. 

 

3.7. Smlouva o prodeji podniku 

3.7.1. Úvod 

Smlouva o prodeji podniku umožňuje majiteli podniku jeho převod na jinou osobu. 

Ustanovení upravující tento smluvní typ se podpůrně použijí i pro vklad podniku jako 

nepeněžitého vkladu do obchodní společnosti.118 

   

3.7.2. Obsah smlouvy 

Smlouva o prodeji podniku je upravena v ust. § 476 a násl. ObchZ. Smlouvou o 

prodeji podniku se zavazuje prodávající odevzdat kupujícímu podnik a převést na něj 

vlastnické právo k podniku, a kupující se zavazuje převzít závazky prodávajícího 

související s podnikem a zaplatit kupní cenu. 

 Podstatnými náležitostmi tedy jsou: 

- označení stran 

- předmět převodu – podnik prodávajícího 

- závazek prodávajícího převést vlastnické právo k tomuto podniku,  

- závazek kupujícího převzít závazky s podnikem související a zaplatit kupní cenu.  

Předepsána je písemná forma smlouvy. 

 

3.7.3. Vymezení podniku ve smlouvě 

Právní pojetí podniku a jeho povaha jsou vymezeny ustanovením § 5 ObchZ. 

V prvním odstavci je definován podnik jako soubor hmotných, jakož i osobních a 

nehmotných složek podnikání . Stanovíse dále, že k podniku patří věci, práva a jiné 

                                            
118 ust. §  59 odst. 5 ObchZ 



 

 128 

majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo 

vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Hmotnými složkami se rozumí 

věci movité (stroje, nářadí, suroviny, zásoby, zboží na skladě) a věci nemovité 

(budovy a pozemky). Do osobní složky lze řadit strukturu a kvalifikační úroveň 

zaměstnanců. Obecně komplikovanější je pak vymezení složky nehmotné, která však 

za určitých okolností může tvořit nevýznamnější a nejhodnotnější složku podniku. 

Jedná se o práva s podnikem spojená (včetně pohledávek z obchodního styku), 

práva průmyslová (obchodní známky, patenty, průmyslové vzory, know-how, 

obchodní tajemství, příp. tzv. goodwill tedy dobrá pověst podniku). Druhý odstavec 

pak podnik označuje jako tzv. věc hromadnou. Jde o výslovné určení právní povahy 

podniku jako předmětu právních vztahů.  

„Převáděný podnik nemusí vždy obsahovat všechny uvedené složky, vždy musí jít o 

funkční celek.“119 Ve smlouvě pak musí být podnik dostatečně konkrétně 

specifikován, avšak nemusí zde být uváděny jednotlivé věci či práva a závazky 

podnik tvořící, neboť podnik musí být převáděn jako celek, tak jak jeho vymezení 

vyplývá ze zákona. „Jestliže se smlouvou převáděly jen některé výrobní činnosti, 

popř. určitý majetek, nejde o smlouvu o prodeji podniku či smlouvu o prodeji části 

podniku.“120 Smlouva  by pak mohla být posouzena příp. jako jiný smluvní typ či 

smlouva nepojmenovaná, byla-li by dostatečně určitá, ohledně věcí či práv, jež by  

měly  být předmětem převodu, ale nedošlo by k převodu závazků s podnikem 

spojených, nebyly-li by splněny  podmínky takového převodu dle příslušných 

ustanovení  ObčZ., tedy zejména písemný souhlas věřitelů všech převáděných 

závazků.121 

 

Vzhledem k tomu, že ust. § 487 ObchZ. umožňuje převod i  části podniku, je třeba 

zmínit tzv. složky podniku.  Obchodní zákoník v ust. § 7 definuje dvě organizační 

složky podniku a to odštěpný závod a provozovnu. Odštěpný závod může zřizovat 

jen podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku, neboť odštěpný závod podléhá 

zápisu do obchodního rejstříku.  Provozovna je prostor, v němž je uskutečňována 

určitá podnikatelská činnost. Zatímco u odštěpného závodu nečiní problém uzavřít, 
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že může být předmětem převodu jako část podniku neboť splňuje podmínku ust. § 

487ObchZ., týkajícíse požadavku samostatnosti této organizační složky, může být 

provozovna předmětem převodu jen, splňuje –li uvedený požadavek samostatnosti. 

„Ze zákonného požadavku, aby převáděná část podniku tvořila samostatnou 

organizační složku, nevyplývá, že by takto bylo možno převést pouze ty části 

podniku, které po určitou dobu před převodem hospodařily samostatně. Pojmovým 

znakem samostatné organizační složky ve smyslu ust. § 487ObchZ. je  totiž její 

(možné) faktické – materiální oddělení od zbývající části podniku, projevující se 

v relativně samostatném a uceleném předmětu činnosti, o kterém je samostatně 

(odděleně) účtováno.“122 

 

Jednotlivé složky podniku není třeba ve smlouvě výslovně vyjmenovávat. Důležitá je 

vůle prodávajícího zcizit celý svůj majetek, který tvoří podnik ve smyslu zákona. To 

však neplatí pro věci či práva, jejichž převod podléhá zvláštní úpravě (nemovitosti, 

motorová vozidla či práva průmyslová). Tato musí být vymezena dostatečně určitě 

tak, aby mohlo na podkladě smlouvy dojít ke změnám v příslušných evidencích. 

 

3.7.4. Závazek převést podnik 

Z obsahu smlouvy musí být zřejmý závazek prodávajícího podnik převést. Vlastnické 

právo k podniku pak přechází ve shodě s kogentním ust. § 483 odst.3 

ObchZ.účinností smlouvy ( u nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí ke dni 

vkladu do katastru). Ke dni účinnosti smlouvy je prodávající povinen předat 

kupujícímu věci zahrnuté do prodeje a účastníkům se ukládá sepsat a podepsat 

zápis o tomto převzetí.  

Zápis o předání a převzetí je významným dokumentem, neboť prodávající je povinen 

v něm upozornit na vady převáděných věcí či práv (o nichž ví nebo musí vědět). 

S porušením této povinnosti je spojena odpovědnost prodávajícího za škodu, které 

mohlo toto upozornění zabránit. Kupující by měl při vyhotovování zápisu zejména 

dbát o to, aby zde byly uvedeny věci chybějící a vadné, přičemž za chybějící se 

považují věci, jež prodávající nepředal a měly by dle účetních evidencí být součástí 

podniku. 
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3.7.5. Převzetí závazků spojených s podnikem 

Charakteristickým rysem smlouvy o prodeji podniku je komplexnost převodu. Jednou 

smlouvou přecházejí nejen složky tvořící převáděný podnik, jak jsou vymezeny ust.§ 

7 odst. 1 ObchZ., ale i práva a závazky s podnikem spojené. „ Na základě smlouvy o 

prodeji podniku dochází k přechodu závazků, souvisejících s prodávaným podnikem 

z prodávajícího na kupujícího ze zákona i když tyto závazky nejsou ve smlouvě 

identifikovány.“123 Zatímco s přechodem pohledávek nejsou spojeny větší problémy 

(podpůrně se řídí ust.§ 524 a násl. ObčZ.,) přechod závazků, jak výslovně stanoví § 

477 odst. 3 ObchZ.,  na rozdíl od úpravy  převzetí dluhu v ust. § 531 ObčZ. 

nevyžaduje souhlas věřitele. Ochrana věřitele, je však zabezpečována tím, že 

prodávající ručí dle ust. § 477 odst. 3 ObchZ., které je kogentní povahy, za splnění 

převedených závazků. Věřiteli rovněž přísluší právo odporovat u soudu převodu 

závazku, zhoršila-li by se prodejem podniku dobytnost jeho pohledávky.  Prodávající 

je pak v případě, že je věřitel se svojí žalobou úspěšný, povinen plnit při splatnosti 

tomuto věřiteli(a poskytnuté plnění požadovat od kupujícího). Podat odpor je nutno 

v prekluzivní lhůtě 60ti dnů ode dne, kdy se věřitel dozví o prodeji podniku, nejpozději 

však do 6ti měsíců ode dne, kdy prodej byl zapsán do obchodního rejstříku či 

v případě, že prodávající není zapsán do obchodního rejstříku, do 6ti měsíců od 

uzavření smlouvy.S porušením této povinnostinení spojena výslovně žádná sankce, 

lze se však domáhat náhrady škody dle obecné úpravy. 

 

3.7.6. Kupní cena  

Prodávající je povinen zaplatit kupní cenu dohodnutou ve smlouvě. Zákon 

neumožňuje, jako je tomu u úpravy obchodní kupní smlouvy dle ust. § 409 a násl. 

ObchZ., aby účastníci projevili vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny, či dohodu o tom, 

že bude placena cena obvyklá. Není výslovně uvedeno, že lze ve smlouvě ujednat 

způsob, jakým bude cena určena, ale takové ujednání(a tím celá smlouva) by nemělo 

být shledáno příp. soudem neplatným. Způsob určení však nemůže záviset jen na 

vůli jedné ze stran. 

Způsob a doba zaplacení kupní ceny jsou ponechány smluvnímu ujednání. Pokud by 

účastníci ničeho v tomto smyslu neujednali, platí obecná úprava dle ust. § 340 odst. 
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2 ObchZ., a věřitel je oprávněn požadovat plnění po uzavření smlouvy a dlužník plnit 

k výzvě věřitele. 

S ohledem na to, že přechod vlastnického práva nastává ze zákona účinností 

smlouvy, nelze jej vázat na zaplacení kupní ceny. Je tak na prodávajícím, jak 

zaplacení kupní ceny zajistí. 

Skutečnost, že podnik je vyvíjejícím se souborem hodnot reflektuje ust. § 482 ObchZ. 

s tím, že může dojít ke změně výše ceny v případě, že nabývá smlouva účinnosti 

později, než kdy byla uzavřena. Pokud se smluvní strany nedohodnou výslovně na 

tom, že je smlouva účinná ke konkrétnímu datu po jejím uzavření, platí, že je účinná 

dnem jejího uzavření. Je stanovena vyvratitelná domněnka, že cena je stanovena na 

základě údajů v účetní evidenci (a na základě dalších hodnot uvedených ve smlouvě, 

pokud nejsou zahrnuty do účetní evidence). Cena se pak mění s přihlédnutím ke 

zvýšení či snížení evidovaných hodnot. 

 

3.7.7. Odpovědnost prodávajícího za vady podniku 

Obchodní zákoník u vad podniku obdobně jako u obchodní smlouvy kupní rozlišuje 

vady faktické a vady právní. 

Vady faktické mohou spočívat v tom, že určité věci, jež by měly  tvořit součást 

podniku chybí,  či jsou vadné (nemají předpokládané či vymíněné vlastnosti).  Za 

chybějící se pak považují věci, jež nebyly předány, přestože byly prodávajícím 

označeny za součást podniku (byly uvedeny v účetní evidenci či dokonce přímo ve 

smlouvě).   Vadnou věcí je ta, jež není schopna sloužit provozu podniku v míře 

odpovídající tomu, co vyplývá z účetní evidence (tedy přiměřeně době jejího 

pořízení). 

 

Vady mohou být skryté či zjevné. Toto rozlišení má význam z hlediska doby 

uplatnění reklamace. Pokud nejsou chybějící a vadné věci uvedeny v zápise o 

převzetí, nemůže být právo na slevu přiznáno v soudním řízení, ledaže by 

prodávající o nich věděl v době předání. U vad zjistitelných až při provozu podniku 

soud právo na slevu nepřizná, neoznámí-li kupující prodávajícímu tyto vady bez 

zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo při odborné péči mohl zjistit, nejpozději 

pak po 6 měsících od účinnosti smlouvy. Pozdní reklamaci však musí prodávající 

namítnout.  
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Pokud jde o nároky z vad, závisí na povaze vady. Zákon nerozlišuje, zda vadným 

plněním došlo k podstatnému či nepodstatnému porušení smlouvy. Ač není výslovně 

stanoveno právo na odstranění vad, nelze jej vyloučit. Neodstraní-li prodávající vady 

(nedodá-li věci chybějící) přísluší kupujícímu právo na přiměřenou slevu, platí zde 

obdobně ust. § 439 obch. zák.  Kupující má právo od smlouvy odstoupit v případě, že 

podnik není způsobilý pro provoz stanovený ve smlouvě a vady včas oznámené jsou 

neodstranitelné, či je prodávající v přiměřené lhůtě neodstraní. Jeví se proto účelné 

ve smlouvě provoz charakterizovat.  

 

Právní vady má podnik, je-li zatížen právy třetích osob a kupující s tímto omezením 

neprojevil souhlas. Platí zde obdobně ust. § 433 až 435 ObchZ.. Právo na slevu 

přísluší i v případě, že na kupujícího přešly závazky, jež nebyly uvedeny v účetní 

evidenci v době účinnosti smlouvy, s výjimkou případu, kdy by o nich kupující v době 

uzavření smlouvy věděl. Zvláštním případem vady, s nárokem na odstoupení od 

smlouvy je, nepřejde-li na kupujícího vlastnické právo k nemovitosti, tvořící součást 

podniku a prodávající tuto vadu neodstraní v dodatečné přiměřené lhůtě. 

Práva z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody. Z odkazu na 

přiměřené použití ust. § 440 ObchZ. však vyplývá, že ani zde nelze suplovat institut 

odpovědnosti za vady použitím jiného práva kupujícího k odstranění či nápravě 

stejných nedostatků prodaného podniku.  
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