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1. Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu 

Obchodní právo – nelze je nazývat právním odvětvím, přesnější je ho chápat jako speciální soubor 
právních norem vytvořený v rámci soukromého práva upravující tři základní okruhy otázek (§ 1/1 
Obch.z.): 1) postavení podnikatele 

 2) obchodní závazkové vztahy 

 3) některé další vztahy s podnikáním související 

Všechny tyto tři okruhy otázek sledují společnou funkci – ulehčovat obchodní styk a zajišťovat jeho 
bezpečnost. 

Ad. 1) postavení podnikatele – zahrnuje především úpravu obecných otázek, jako je vymezení 
podnikání a podnikatele, jednání podnikatele, vymezení obchodního majetku a obchodního jm ění, 
úprava obchodní firmy, ale i úpravu obecných otázek týkajících se obchodních společností a družstev 
(jejich založení, vznik, vnitřní organizaci, řízení, ale i jejich zrušení a zánik) 

Ad. 2) obchodní závazkové vztahy – jejich vymezení je obsaženo v § 261 Obch.z. a patří sem … 

a) vztahy mezi podnikateli, jestliže se týkají jejich podnikatelské činnosti, 

b) vztahy mezi státem a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti a jestliže se týkají 
zabezpečování veřejných potřeb, 

c) další vztahy např. mezi zakladateli obch. spol. a družstev, mezi jejich společníky, ze smlouvy 
o prodeji či nájmu podniku, z burzovních obchodů, ze smlouvy o běžném účtu, z bankovní 
záruky aj. 

Ad. 3) další vztahy s podnikáním související – sem se řadí zpravidla úprava hospodářské soutěže, 
účetnictví podnikatelů, či obchodního rejstříku à obchodní právo zahrnuje i některé veřejnopr. normy 

Vztah k občanskému právu – obchodní právo je právem zvláštním k právu občanskému. Občanské 
právo je obecným základem obchodního práva, na něm je obchodní právo postaveno jako soubor 
speciálních norem stanovících odlišnosti od občanskoprávní úpravy. 

V zákonné úpravě je vztah obchodního a občanského práva vymezen v § 1/2 „… právní vztahy 
upravené v odst. 1 se řeší podle obchodního zákoníku, nelze-li je tak řešit, řeší se podle občanského 
práva, nelze-li je řešit ani tak, řeší se podle obchodních zvyklostí a není-li jich, tak podle zásad, na 
kterých spočívá tento zákon…“ 
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2. Prameny obchodního práva 

O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané 
právo, protože za prameny práva považuje (na rozdíl od angloamerického právního systému) téměř 
výhradně psané právní normy – tedy obecně závazné právní normy (zákony). 

Obchodní právo však za prameny práva považuje i normy vzniklé živelně, nezávisle na orgánech státu 
(obchodní zvyklosti, dobré mravy hospodářské soutěže). 

Obchodní zákoník vymezuje prameny obchodního práva v § 1/2 v návaznosti na vymezení 
samotného obchodního práva v § 1/1. 

§ 1/1 Obchodní právo – soubor norem upravující a) postavení podnikatele, b) obchodní závazkové 
vztahy a c) další vztahy s podnikáním související 

§ 1/2 Prameny obchodního práva – tyto právní vztahy se řídí především obchodním zákoníkem, 
nelze-li je tak řešit, řeší se podle občanského práva, nelze-li je řešit ani tak, řeší se podle 
obchodních zvyklostí a není-li jich, tak podle zásad, na kterých spočívá tento zákon (tzn. Obch.z.). 

Máme-li to shrnout, lze tedy říci, že prameny obchodního práva jsou: 
1) Obchodní zákoník (č. 513/1991 Sb.) 
2) Další speciální právní předpisy doplňující obchodní zákoník  

- Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb.) 
- Zákon o konkursu a vyrovnání (č. 328/1991 Sb.) 
- Zákon o ochraně hospodářské soutěže (č. 143/2001 Sb. – nahradil původní č. 63/1991 Sb.) 
- Zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) 
- zákony upravující cenné papíry - Zákon směnečný a šekový 

 - Zákon o dluhopisech 
 - Zákon o cenných papírech 
 - Zákon o BCP 

- Zákon o bankách 
- Zákon o ČNB 
- Zákon o pojišťovnictví 
- zákony upravující ochranu průmyslového vlastnictví 

 a) zákony upravující práva na označení 
 - Zákon o ochranných známkách 
 - Zákon o ochraně označení původu 
 b) zákony upravující práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti 
 - Zákon o ochraně průmyslových vzorů 
 - Zákon o vynálezech a průmyslových vzorech 
 - Zákon o užitných vzorech            …a další 

3) Občanský zákoník 
4) Obchodní zvyklosti a dobré mravy hospodářské soutěže 
5) Obecné právní zásady – zásady na kterých spočívá Obchodní zákoník 
6) Právo Evropských společenství – na základě vstupu do EU u nás bude evropské právo přímo 
aplikovatelné  

Naopak za pramen obchodního práva se nedá považovat pro svou nejednotnost a nedostate čnou 
rozvinutost soudní rozhodovací praxe (judikatura). 
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3. Obchodní zákoník - předmět úpravy a struktura 

Předmět úpravy obchodního zákoníku je vymezen hned v jeho § 1/1, kde jsou vymezeny tři základní 
okruhy, které jsou předmětem úpravy obchodního zákoníku. Jsou to: 
 1) postavení podnikatele 
 2) obchodní závazkové vztahy 
 3) některé další vztahy s podnikáním související 
Ad. 1) postavení podnikatele – zahrnuje především úpravu obecných otázek, jako je vymezení 
podnikání a podnikatele, jednání podnikatele, vymezení obchodního majetku a obchodního jm ění, 
úprava obchodní firmy, ale i úpravu obecných otázek týkajících se obchodních společností a družstev 
(jejich založení, vznik, vnitřní organizaci, řízení, ale i jejich zrušení a zánik) 
Ad. 2) obchodní závazkové vztahy – jejich vymezení je obsaženo v § 261 Obch.z. a patří sem 

a) vztahy mezi podnikateli, jestliže se týkají jejich podnikatelské činnosti, 
b) vztahy mezi státem a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti a jestliže se týkají 
zabezpečování veřejných potřeb, 
c) další vztahy např. mezi zakladateli obch. spol. a družstev, mezi jejich společníky, ze smlouvy 
o prodeji či nájmu podniku, z burzovních obchodů, ze smlouvy o běžném účtu, z bankovní 
záruky aj. 
d) vztahy vzniklé při zajišťování závazků z výše uvedených vztahů 
e) podle § 262 se úpravou obchodních závazkových vztahů řídí i další vztahy, pokud si to 
smluvní strany spolu písemně dohodnou  

Ad. 3) další vztahy s podnikáním související – sem se řadí zpravidla úprava hospodářské soutěže, 
účetnictví podnikatelů či obchodního rejstříku apod.  
Struktura obchodního zákoníku – (viz. ÚZ) obchodní zákoník se dělí na tři základní resp. čtyři části:  
část první – obsahuje obecná ustanovení - hlava I. – vymezuje základní pojmy (podnikání, podnik a 

obchodní jmění, obchodní firma, jednání podnikatele aj.) 
 - hlava II. – upravuje podnikání zahraničních osob 
 - hlava III. – obsahuje úpravu obchodního rejstříku 
 - hlava IV. – obecně upravuje účetnictví podnikatelů 
 - hlava V. – pojednává o hospodářské soutěži 
část druhá – upravuje obchodní společnosti a družstva (jejich založení, vznik, vnitřní organizaci, řízení, 
ale i jejich zrušení a zánik) 
část třetí – upravuje obchodní závazkové vztahy - hlava I. – obsahuje obecná ustanovení (vznik, zánik 

a zajištění závazků, započtení, prodlení, promlčení 
apod.)  

 - hlava II. – obsahuje ustanovení o jednotlivých 
typech závazkových vztahů (kupní smlouva, smlouva 
o úvěru, smlouva o dílo, smlouva o běžném účtu aj.) 

 - hlava III. – obsahuje zvláštní ustanovení pro 
závazkové vztahy v mezinárodním obchodu 

část čtvrtá – obsahuje pouze ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

Ustanovení částí 1., 2. a 4. jsou, pokud z textu ustanovení nevyplývá jinak, ustanovení dispozitivní, 
ustanovení 3. části jsou rovněž dispozitivní s výjimkou ustanovení taxativně uvedených v § 263, která 
jsou kogentní (tzn. že se od nich nelze např. dohodou stran odchýlit). 
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4. Věcná, osobní a časová působnost obchodního zákoníku 

Obecně je působnost obchodního zákoníku vymezena hned v jeho § 1/1 podle kterého obchodní 
zákoník upravuje a) postavení podnikatele, b) obchodní závazkové vztahy a c) další vztahy 
s podnikáním související (úprava hospodářské soutěže, obchodní rejstřík aj.) 

Konkrétně je působnost obchodního zákoníku vymezena zejm. v jeho § 261 podle kterého obchodní 
zákoník obligatorně upravuje (věcné hledisko): 

a) vztahy mezi podnikateli, jestliže se týkají jejich podnikatelské činnosti, 

b) vztahy mezi státem (samosprávnou územní jednotkou či státní organizací) a podnikateli při 
jejich podnikatelské činnosti a jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb, 

c) další vztahy vyjmenované v odst. 3 (§ 261) např. mezi zakladateli obch. spol. a družstev, 
mezi jejich společníky, ze smlouvy o prodeji či nájmu podniku, z burzovních obchodů, ze 
smlouvy o běžném účtu, z bankovní záruky aj. 

d) vztahy vzniklé při zajištění závazků vzniklých z těchto výše uvedených právních vztahů 

Podle obchodního zákoníku se však mohou řídi i další právní vztahy i přes to, že se na ně působnost 
obchodního zákoníku podle § 261 obligatorně nevztahuje (osobní hledisko): 

a) strany si mohou písemně dohodnout, že jejich závazkový vztah se bude řídit obchodním 
zákoníkem 

b) stejně tak i vztahy vzniklé při zajištění takovýchto závazků se mohou řídit obchodním 
zákoníkem, pokud s tím osoba poskytující zajištění projeví souhlas či pokud o tom v době 
vzniku zajištění ví 

Z hlediska časového je pro posouzení toho, zda se vztahy mezi účastníky řídí podle obchodního 
zákoníku, rozhodující povaha účastníků při vzniku závazkového vztahu. 
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5. Pojem a druhy živností 

Záležitostmi souvisejícími s živnostenským podnikáním, tzn. obecně pojmem živnostenského podnikání, 
jeho druhy, podmínkami a překážkami provozování a dalšími věcmi s tím souvisejícími (např. kontrolou 
apod.) se zabývá a upravuje je Živnostenský zákon (č. 455/1991 Sb.) 
Živnostenské podnikání (živnost) lze definovat stejně jako podnikání obecně tedy jako soustavnou 
činnost, provozovanou samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 
zisku. Rozdíl, mezi nimi je v tom, že aby podnikání bylo živností, musí se řídit Živnostenským zákonem 
à živnost je tedy užší než podnikání obecně 
Živnostenský zákon nevyjmenovává konkrétně činnosti které jsou živnostenským podnikáním, ale 
naopak – činnosti, které jsou živností, vymezuje negativně, tzn. výčtem činností, které živnostenským 
podnikáním nejsou např. - svobodná povolání (lékaři, advokáti, tlumočníci, auditoři, burzovní makléři aj.) 
 - tzv. státní monopoly (činnost zákonem vyhrazená státu) 
 - peněžnictví a pojišťovnictví 
 - pořádání her a loterií 
 - odvětví tzv. prvovýroby (zemědělství, hornictví, výroba a rozvod elektřiny či 

plynu) 
 - různé další činnosti (výroba léčiv, provozování drah, telekomunikace, 

provozování pohřebišť aj.) 
Činnost (odpovídající definici) z působnosti Živnostenského zákona nevyňatá a nikde neupravená tedy 
živností je à z tohoto hlediska lze Živnostenský zákon považovat za obecnou úpravu podnikání. 

Druhy živností – Živnostenský zákon třídí živnosti dvojím způsobem: 
1) Podle způsobu vzniku živnostenského oprávnění 

a) ohlašovací – při splnění daných podmínek smějí být provozovány na základě prostého ohlášení 
b) koncesované – smějí být provozovány pouze na základě vydané koncese 

2) Pode předmětu podnikání (§ 32 Žz) 
- obchodní (koupě-prodej, provozování čerpacích stanic, provádění dražeb) 
- výrobní (zahrnují výrobu a následný prodej výrobků a jejich opravu) 
- poskytující služby (např. oprava a údržba věcí, přeprava, ubytování, hostinská činnost aj.) 

Ad. 1a) živnosti ohlašovací  
- řemeslné – jsou uvedeny v příloze č. 1 Žz a podmínkou pro jejich provozování je odborná 
způsobilost, spočívající v dosažení příslušného vzdělání v oboru či odpovídající praxi event. 
v kombinaci obojího (hostinská činnost, oprava vozidel, pekařství, truhlářství aj.) 
- vázané – jsou uvedeny v příloze č. 2 Žz a podmínkou pro jejich provozování je odborná 
způsobilost spočívající vedle dalšího zejm. ve složení příslušné odborné zkoušky (revize 
elektrických či plynových zařízení, nakládání s nebezpeč. chemikáliemi, zeměměřictví a další.) 
- volné – pro jejich činnost není stanovena podmínka odborné způsobilosti a na rozdíl od 
ostatních živností, byly donedávna volné živnosti definovány negativně. Novela Žz z roku 1999 
však zmocnila vládu k vydání nařízení, které stanoví okruh volných živností 

Ad. 1b) živnosti koncesované – jsou uvedeny v příloze č. 3 Žz a k jejich provozování je obecnou 
podmínkou vedle odborné způsobilosti zejm. spolehlivost (tu lze chápat jako kvalifikovanou 
bezúhonnost), kterou lze vyžadovat v oborech, kdy zákazník podstupuje zvýšené riziko jestliže 
využívá služeb živnostníka (silniční doprava, činnosti spojené se zacházením se zbraněmi aj.) 
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6. Podmínky a překážky provozování živnosti 

Podmínky i překážky pro provozování živnosti, jsou stejně jako další záležitosti související 
s živnostenským podnikáním (druhy živností, kontrola apod.) upraveny zejm. Živnostenským zákonem č. 
455/1991 Sb. 

Živnostenské podnikání (živnost) lze definovat jako soustavnou činnost, provozovanou samostatně, 
vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.  

Obecně může podle Žz, splní-li další podmínky, provozovat živnost jak fyzická, tak i právnická osoba a 
to jak se sídlem (či s bydlištěm) v ČR, tak i v zahraničí. Všechny v zásadě za stejných podmínek – 
pouze u zahraničních osob, předkládají-li určité doklady, se vyžaduje jejich úřední překlad a ověření a 
dále pokud taková osoba v zahraničí nepodniká, musí mít k provozování živnosti povolen pobyt na 
území ČR (viz § 5 Žz). 

Podmínky pro provozování živnosti 
1) Všeobecné – tzn. ty, které musí splnit každý živnostník (ten, kdo chce živnostensky podnikat) - viz § 6 Žz 

a) dosažení věku 18 let 
b) způsobilost k právním úkonům 
c) bezúhonnost – tzn. že osoba nesmí být odsouzena  

- nepodmíněně na dobu min. 1 roku pro úmyslný trestný čin 
- pro jakýkoliv (úmyslný či nedbalostní) tr. čin, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním 

d) bezdlužnost – tzn. že osoba nemá vůči státu daňové nedoplatky (doklad vyhstavuje příslušný FÚ) 

U právnické osoby musí tyto podmínky splňovat její odpovědný zástupce. 

2) Zvláštní – spočívají v odborné či jiné způsobilosti, které je třeba splnit k provozování konkrétní 
živnosti – týká se to u ohlašovacích živností se pouze živností řemeslných a vázaných a dále živností 
koncesovaných à netýká se to tedy ohlašovacích živností volných (viz § 7 Žz). 

Novela Žz z roku 1999 zavedla, že u vybraných činností musí být předpoklad odborné způsobilosti 
splněn nejen u samotného živnostníka, ale i u fyzických osob, které skutečný výkon těchto činností 
zajišťují. 

Překážky pro provozování živnosti  
Samotný Žz (§ 8) vyjmenovává jako překážky k provozování živnosti pouze … 

1) překážky související s konkursem (obecně 3 roky po zrušení konkurzu) 
2) zákaz činnosti uložený soudem či správním orgánem (ve stejném či příbuzném oboru) 

Další omezení vyplývají z úprav v jiných zákonech, např. … 
1) omezení vyplývající z úpravy obchodních společností v Obch.z. – zákaz konkurence (např. pro 
společníky v.o.s., pro jednatele s.r.o. a další)  
2) pracovněprávní omezení určitých skupin zaměstnanců (vyplývající ze zák. práce, zák. o střetu 
zájmů, zák. o soudech a soudcích aj.) např. pro zaměstnance orgánů st. správy, soudů, státních 
zastupitelství, Policie, BIS aj. 
3) zákaz konkurence podle zák. práce (po dobu trvání zaměstnaneckého poměru) 
4) různá další omezení osob, které by mohly zneužít informací nabytých v souvislosti s výkonem 
své funkce či svého zaměstnání pro svůj osobní prospěch a to ke škodě svého zaměstnavatele 
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7. Provozování živnosti průmyslovým způsobem 

Obecně lze živnostenské podnikání (živnost) definovat jako soustavnou činnost, provozovanou 
samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.  

Provozováním živností průmyslovým způsobem Živnostenský zákon rozumí provozování takových 
činností, kdy 1) tato činnost v rámci výrobního procesu v sobě zahrnuje více dílčích činností, které               
 samy o sobě naplňují znaky živnosti,  

2) existuje vnitřní organizační struktura podniku živnostníka oddělující od sebe… 
a) jednotlivé dílčí výrobní práce (podle profesí), a… 
b) výrobní práce od řídicích a obchodních prací. 

Obě uvedené podmínky musí být splněny kumulativně. 

Zjednodušení pro podnikatele v tomto případě spočívá v tom, že podnikatel nepotřebuje pro každou 
dílčí činnost zvláštní živnostenské oprávnění a není zároveň třeba dokazovat odbornou způsobilost – 
podnikatel odpovídá za odbornou způsobilost osob, které u něho uvedené činnosti uskutečňují. 

Vznik živnosti provozované průmyslovým způsobem – rozhoduje o tom živnostenský úřad na návrh 
podnikatele (po předložení dokladů o tom, že navrhovaná činnost splňuje oba požadované 
předpoklady) 

Oprávnění pak zahrnuje oprávnění k provozování všech činností směřujících ke vzniku konečného 
výrobku (pokud některá z těchto činností vyžaduje koncesi, může ji podnikatel provozovat pouze byla-li 
mu koncese udělena). Seznam všech těchto živností vymezujících dané oprávnění je potom přílohou 
průkazu živnostenského oprávnění k živnosti provozované průmyslovým způsobem. 

Při následné změně výše uvedených požadovaných znaků je podnikatel povinen tyto změny nejpozději 
do jednoho měsíce oznámit živnostenskému úřadu.  

Dříve se tomuto druhu živností říkalo živnosti tovární nebo také provozování živnosti po továrensku.  
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8. Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění 

Obecně lze živnostenské podnikání (živnost) definovat jako soustavnou činnost, provozovanou 
samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.  
Vznik živnostenského oprávnění – podmínky vzniku živnostenského oprávnění a tedy práva podnikat 
jsou různé podle toho o jaký druh živnosti se jedná – jde-li o živnost ohlašovací či koncesovanou. 
Živnosti ohlašovací – právo podnikat vzniká již ohlášením živnostenskému úřadu, předpokladem je však 
splnění zákonných podmínek a to jak všeobecných, tak i zvláštních (nejsou-li tyto podmínky splněny, 
živnostenské oprávnění nevznikne). Živnostenský list má proto povahu pouze deklaratorní, nikoliv 
konstitutivní. 
Živnosti koncesované – právo provozovat koncesovanou živnost vzniká právní mocí rozhodnutí o 
udělení této koncese. 
Zahraničním osobám a českým právnickým osobám vzniká živnostenské oprávnění až jejich zápisem 
do obchodního rejstříku (i když jim byly živnostenský list či koncesní listina vydány dříve) – zakladatelé 
právnických osob a zahr. osoby musí ohlásit živnost či požádat o vydání koncese ještě před zápisem na 
rejstříkovém soudu. 
Ohlášení živnosti či žádost o koncesi se provádí na místně příslušnému živnostenskému úřadu a musí 
obsahovat: 

a) informace týkající se příslušné osoby - jméno a příjmení, bydliště, RČ, informace o zákazu či 
překážkách provozování činnosti apod. (právnická osoba uvede to samé o svém stat. orgánu a o 
sobě uvede dále svůj název a sídlo), to samé odpovědném zástupci (bude-li) 
b) identifikační číslo (bylo-li přiděleno), místo a předmět podnikání 
c) provozovnu 
d) datum zahájení event. ukončení činnosti 
e) zaměstnance, jedná-li se o živnost provozovanou průmyslovým způsobem     …apod. 

Přílohou ohlášení živnosti či žádosti o koncesi dále musí být výpis z TR, doklad o odborné způsobilosti, 
doklad o zaplacení správního poplatku, výpisy z OR (je-li tam podnikatel zapsán), čestné prohlášení 
odpovědného zástupce, že funkci přijímá a další. 
Průkazem živnostenského oprávnění poté může být buď: 

1) Živnostenský list – vydá ho ŽÚ do 15 dnů od ohlášení; nemá-li ohlášení všechny náležitosti, 
vyzve do 15 dnů k jejich odstranění; nesplňuje-li žadatel podmínky, vydá deklaratorní rozhodnutí, 
že oprávnění nevzniklo 
Do jeho vydání jej nahrazuje stejnopis ohlášení s potvrzením o jeho doručení ŽÚ 
2) Koncesní listina – vydá ji ŽÚ na základě pravomocného rozhodnutí o udělení koncese; pokud 
žadatelem předložená žádost má vady vyzve do 30 dnů ŽÚ žadatele aby vady v přiměřené lhůtě 
(min. 15 dní) odstranil, pokud tak neučiní, řízení zastaví. 
Do jejího vydání ji nahrazuje pravomocné rozhodnutí, jímž byla koncese udělena. Pokud vydání 
koncese vyžaduje povolení jiného orgánu, předkládá mu žádost ŽÚ. 

Zánik živnostenského oprávnění – živnostenské oprávnění zaniká: 
1) smrtí podnikatele nepokračují-li v živnosti dědicové (do ½ roku musí získat vlastní živnostenské 
oprávnění) či zánikem právnické osoby 
2) uplynutím doby (pokud ŽL či KL jsou vydány na dobu určitou) 
3) rozhodnutím ŽÚ (pokud podnikatel již nesplňuje dané podmínky, nastanou-li překážky, požádá-li o to 
sám podnikatel) 
Změny – všechny změny týkající se živ. oprávnění musí podnikatel nahlásit do 15 dní příslušnému ŽÚ. 
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9. Odpovědný zástupce při provozování živnosti 

Obecně lze živnostenské podnikání (živnost) definovat jako soustavnou činnost, provozovanou 
samostatně, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.  

Podmínky pro provozování živnostenského oprávnění (viz ot.č. 6) jsou stanoveny tak, že je mohou 
splňovat pouze fyzické osoby. Chce-li živnostensky podnikat právnická osoba, musí tak činit 
prostřednictvím fyzické osoby – odpovědného zástupce (odpovědného zástupce však může mít i osoba 
fyzická). 

Odpovědný zástupce pak odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních 
předpisů. 

Odpovědný zástupce musí být v zaměstnaneckém poměru k živnostníkovi (výjimkou je pouze manžel 
živnostníka – ten může být odpovědným zástupcem i bez zaměstnaneckého poměru). 

Aby fyzická osoba mohla být odpovědným zástupcem při provozování živnosti, musí splňovat následující 
podmínky: 1) všeobecné i zvláštní podmínky pro provozování živností (viz ot.č. 6) 

2) trvalý pobyt na území ČR 

3) nemá-li občanství ČR, musí pohovorem prokázat znalost jazyka (může být i slovenský) 

4) nesmí u ní nastat překážky pro provozování živnosti (viz ot.č. 6) 

5) nesmí mu být zrušeno živnostenské oprávnění ve stejném či příbuzném oboru (1 rok zpět) 

6) nesmí být v kontrolních orgánech příslušné osoby (např. v dozorčí radě apod.) 

7) nesmí vykonávat tuto funkci pro více než dva podnikatele 

Odpovědného zástupce musí mít: 

a) Právnická osoba – do funkce ustaví člena statutárního orgánu, pokud splňuje dané podmínky 

b) Organizační složka zahraničního podniku – do funkce odpovědného zástupce ustaví 
vedoucího organizační složky, pokud splňuje dané podmínky 

c) Fyzická osoba, která nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (viz ot.č.6), nemá plnou 
způsobilost k právním úkonům nebo nemá bydliště v ČR 

Ustanovení odpovědného zástupce 
- u ohlašovacích živností oznamuje podnikatel do 15 dnů ŽÚ 
- u koncesovaných živností je předkládá ŽÚ ke schválení 

V případě že odpovědný zástupce přestane vykonávat funkci nebo přestane splňovat podmínky, musí 
podnikatel do 15 dnů ustavit odpovědného zástupce nového. 

ŽÚ může na dobu nezbytně nutnou (max. 6 měsíců) povolit provozování živnosti bez odpovědného 
zástupce (nemůže-li tím dojít k ohrožení životů a zdraví lidí). 
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10. Povinnosti při provozování živnosti a postih jejich neplnění 

Povinnosti podnikatele při provozování živnosti jsou upraveny ve třetí části živnostenského zákona 
nazvané „Rozsah živnostenského oprávnění“.  

Tyto povinnosti (které jsou veřejnoprávní povahy) směřují zejm. k ochraně spotřebitele a tvoří tedy 
jakýsi zárodek spotřebitelského práva (zákon o ochraně spotřebitele byl schválen až rok po Žz). 

Mezi tyto povinnosti patří např.: 
- zajištění účasti odpovědného zástupce na provozování živnosti (pokud odp. zástupce je) 
- pro účely doručování písemností viditelně označit (jménem a IČ) místo podnikání a sídlo 
- zajistit, aby na provozovně byla osoba se znalostí českého či slovenského jazyka 
- vydat zákazníkovi doklady o prodeji zboží 
- pro účely kontroly mít v provozovně průkaz o živnostenském oprávnění 
- pro účely kontroly mít v provozovně doklady prokazující způsob nabytí prodávaného zboží aj. 

Za porušení těchto a dalších povinností upravuje Žz kromě universální sankce spočívající v odnětí 
živnostenského oprávnění také systém různých pokut podle závažnosti provinění. Fyzická osoba může 
být sankcionována i podle trestního zákona (tr. čin neoprávněného podnikání). 

Neoprávněné podnikání – provozování činnosti, která je předmětem živnosti, bez živnostenského 
oprávnění event. v době pozastavení provozování živnosti – podle toho, jedná-li se o neoprávněné 
provozování činnosti volné, řemeslné či vázané nebo koncesované hrozí fyzické i právnické osobě 
podle závažnosti různé výše pokut (u pr.os až 1 mil. Kč, u fyz.os. až 200 tis. Kč) 

Jiné porušení povinností – poruší-li podnikatel jiné povinnosti podle Žz hrozí mu podle závažnosti 
provinění pokuta až do výše 100 tis. Kč.  

Provádění kontrol a ukládání sankcí 
Provádění kontrol – k provádění kontrol, zda jsou splněny podmínky provozování živnosti, jsou 
oprávněny příslušné živnostenské úřady, ke kontrole mohou být však přizváni i zástupci dalších orgánů 
(rovněž podnikatel je oprávněn přizvat ke kontrole třetí osobu). V případě zjištění nedostatků vyzve ŽÚ 
podnikatele, aby v přiměřené lhůtě tyto nedostatky odstranil 

Ukládání pokut – v případě zjištění porušení povinností u osoby provozující živnostenskou činnost jsou 
živnostenské úřady oprávněny k ukládání pokut a to ve lhůtě do 1 roku, co se o porušení povinnosti 
dozvědí, nejpozději však do pěti let od porušení povinnosti. 

Systém živnostenských úřadů je upraven zákonem o živnostenských úřadech – živnostenské úřady jsou 
obecní, krajské a ŽÚ ČR 

Provozovna  
- prostor v němž je provozována živnost (může to být i stánek či pojízdná prodejna) musí být však 
způsobilá k provozování živnosti (podle zvl. předpisů) a živnostník k němu musí mít vlastnické či 
užívací právo 
- musí být zvenčí viditelně a trvale označena obchodním jménem a IČ 

Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. 

Živnostník může provozovat i více provozoven. 
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11. Podnikání a podnikatel 

Oba pojmy, jak podnikání tak i podnikatel, jsou jako základní pojmy obchodního práva definovány hned 
v úvodu Obchodního zákoníku v § 2.  

Podnikání – soustavná činnost, provozovaná samostatně podnikatelem, jeho vlastním jménem a na 
vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku à pět, resp. šest kumulativních znaků podnikání 

1) Soustavnost – musí se jednat o pravidelnou či opakovanou činnost (nemusí být nepřetržitá – i 
sezónní podnikání je podnikáním) 

2) Samostatnost – jen ten, kdo příslušnou činnost provozuje, sám rozhoduje o jejím způsobu, 
rozsahu, době a místě výkonu apod. 

3) Vlastním jménem – osoba jedná pod svým jménem a přímením či pod obchodní firmou pod 
nimiž je registrována (nejedná tedy jménem jiné osoby) 

4) Na vlastní odpovědnost – osoba sama odpovídá za případné porušení závazků či právních 
předpisů, za výsledek své podnikatelské činnosti, event. za způsobenou škodu 

5) Za účelem dosažení zisku – není rozhodující, zda zisk byl skutečně dosažen; stačí, když je 
pouze záměrem a motivem podnikatele 

6) Činnost musí být provozována podnikatelem 

Podnikatel – Obchodní zákoník definuje čtyři typy osob, které považuje za podnikatele, jsou jimi… 

1) Osoby zapsané v obchodním rejstříku – do obchodního rejstříku se zapisují: 
a) obchodní společnosti a družstva 
b) další právnické osoby o nichž to stanoví zákon (banky, burzy apod.) 
c) zahraniční osoby, které zde chtějí podnikat (fyzické i právnické vč. org. složek) 
d) fyzické osoby podnikatelé - s výnosy přes 120 mil za dvě po sobě následující úč. obd. 
 - provozující živnost průmyslovým způsobem 
 - o kterých to stanoví právní předpis 
 - které o to požádají (s bydlištěm v ČR nebo v EU) 

2) Osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění – živnostenský list či koncesní listina 

3) Osoby podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění (podle zvl. předpisů) – 
sem patří zejm. tzv. svobodná povolání provozovaná podle zvl. zákonů (lékaři, advokáti, 
tlumočníci, auditoři, burzovní makléři aj.) 

4) Fyzické osoby provozující zemědělství zapsané do evidence (podle zvl. předpisu) – jedná se o 
samostatně hospodařící rolníky (řadí se sem i hospodaření v lesích a na vodních plochách) podle 
zákona o soukromém podnikání občanů 

Podle těchto vymezení jsou podnikateli tedy i ty právnické osoby, které sice vznikají bez 
podnikatelského cíle (a nemají tudíž předmět podnikání, ale předmět činnosti), ale zapisují se do 
obchodního rejstříku. Pouhý fakt, že jsou zapsány v obchodním rejstříku z nich činí podnikatele ve 
smyslu obchodního zákoníku. 
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12. Podnikání zahraničních osob 

V současné koncepci obchodního práva je uplatňována zásada rovných podmínek pro podnikání – 
zahraniční osoby mohou tedy na území ČR podnikat v zásadě za stejných podmínek jako české osoby. 
Tato koncepce vychází z čl. 26 LZPS, podle kterého „…každý má právo podnikat a provozovat jinou 
hospodářskou činnost…“, přičemž podmínky a omezení může stanovit pouze zákon. 

Podle Obch.z. musí být všechny zahraniční osoby (jak fyzické, tak i právnické) zapsány v obchodním 
rejstříku a podnikat mohou tedy v rozsahu zapsaného předmětu podnikání à oprávnění podnikat jim 
vzniká zápisem do obchodního rejstříku – zápis je konstitutivní (to neplatí pro fyz. osoby z EU) 

Za podnikání samo o sobě nemůžeme však považovat prosté uzavírání smluv nebo plnění závazků 
zahraniční osobou. 

Zahraniční osobou se rozumí: 
- fyzická osoba s bydlištěm mimo území ČR 
- právnická osoba se sídlem mimo území ČR 

Právní způsobilost zahraničních osob – způsobilost jiné než fyzické osoby se řídí právem státu podle 
něhož byla tato osoba založena (včetně jejích vnitřních pr. poměrů a ručení členů či společníků za její 
závazky). 

Majetková účast v české právnické osobě – zahraniční osoba se může jako společník podílet (i výlučně) 
na založení české právnické osoby či se účastnit ve společnosti již založené. Potom má v této 
souvislosti stejná práva a povinnosti jako české osoby. 

Založena však může být právnická osoba pouze podle českého práva (změna oproti dřívější úpravě). 

Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob – v souladu s ustanovením čl. 11 LZPS je vyvlastnění 
majetku (nejen zahraniční osoby) možné pouze a) ve veřejném zájmu, b) neze-li výsledku dosáhnout 
jinak, c) na základě zákona a d) za náhradu. Vedle samotného vyvlastnění majetku platí stejné 
podmínky i pro pouhé omezení vlastnického práva. 

Obch.z. u zahr. osoby dále blíže stanovuje podmínky poskytnuté náhrady – náhrada kumulativně musí … 
1) být poskytnuta bez prodlení, 
2) odpovídat plné hodnotě majetku v době, kdy bylo vyvlastnění provedeno, 
3) být volně převoditelná do zahraničí v cizí měně. 

Ochrana majetkových práv zahraničních osob je upravena rovněž v dvoustranných mezinárodních 
smlouvách o ochraně investic. Pokud tyto smlouvy obsahují jinou úpravu než je v právním řádu, má 
úprava v těchto smlouvách obsažená přednost před zákonem – vyplývá mj. z čl. 10 Ústavy. 

Přemístění sídla – Obchodní zákoník umožňuje, aby právnická osoba založená v zahraničí podle cizího 
práva přemístila své sídlo do ČR a naopak. Podmínkou je, že to musí umožňovat uzavřené a pro ČR 
závazné mezinárodní smlouvy (dříve platilo, že to musí být připuštěno právním řádem státu v němž má 
daná právnická osoba dosud své sídlo)  
Při přemístění nejde o založení nové právnické osoby, právnická osoba bude pokračovat v podnikání 
pouze s novým sídlem v tuzemsku à nebude už považována za zahraniční osobu, ale za českou 
právnickou osobu. Přemístění je účinné ode dne jeho zápisu do obchodním rejstříku. 
Vnitřní poměry a vztahy dané právnické osoby se však i po přeložení sídla řídí právním řádem státu, 
podle něhož byla tato osoba založena. Ručení společníků vůči třetím osobám však nesmí být nižší než 
platí v českém právu. 
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13. Obchodní podnik a obchodní jmění; podnik ve smyslu evropského práva 

Obchodní podnik 
Obchodním podnikem, v zákoně nazývaném pouze podnikem, se rozumí vše, co v souladu s vůlí 
podnikatele tvoří organizovaný celek, vytvořený podnikatelem k účelům svého podnikání à jedná se o 
soubor hmotných, nehmotných i osobních složek podnikání. 

hmotná složka – budovy, stroje, materiál apod. (movitý a nemovitý majetek) 

nehmotná složka – majetková práva, nehmotné statky a jiné hodnoty (know-how, ochr.zn. apod.) 

osobní složka – podnikatel, řídící zaměstnanci, ostatní zaměstnanci 

V právním smyslu se jedná o věc, a to o věc hromadnou, která může být samostatným předmětem 
občanskoprávních vztahů – lze ji koupit a prodat, zastavit, lze ji použít jako vklad společníka do 
obchodní společnosti apod. 

Odštěpný závod – organizační složka podniku 
Součástí, resp.určitou částí podniku (jeho organizační složkou) je odštěpný závod. Jedinou podmínkou, 
aby organizační složka byla odštěpným závodem je to, aby si ji podnikatel nechal jako odštěpný závod 
zapsat do obchodního rejstříku (zápis je konstitutivní). 

Protože podnik sám je pouze předmětem právních vztahů a nikoliv jejich subjektem, nemá ani odštěpný 
závod jako pouhá část podniku právní subjektivitu. 

To zda určitou část podniku si nechá podnikatel zapsat jako odštěpný závod záleží výlučně na jeho 
rozhodnutí – není ani podmínkou, aby se jednalo o místně odloučenou organizační složku. 

To samé platí i o organizační složce, která není odštěpným závodem, pokud zákon stanoví, že se 
zapisuje do obchodního rejstříku (např. pobočky zahr. bank apod.) 

Provozovna – prostor v němž je provozována určitá podnikatelská činnost. 

Obchodní jmění 
Je nutno rozlišovat čtyři pojmy – obchodní majetek, obchodní jmění, čistý obchodní majetek a vlastní 
kapitál. 

Obchodní majetek – u fyzické osoby se jím rozumí majetek sloužící k podnikání, u právnické osoby 
veškerý majetek (majetek = věci, pohledávky, jiná práva a penězi ocenitelné hodnoty) 

Obchodní jmění – vedle souboru obchodního majetku jej tvoří také závazky – u fyzické osoby závazky 
vzniklé v souvislosti s podnikáním, u právnické osoby veškeré závazky 

Čistý obchodní majetek (dříve čisté obchodní jmění) – obchodní majetek po odečtení závazků (rozdíl 
aktiv a pasiv) 

Vlastní kapitál – tvoří ho vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele (v rozvaze se 
vykazuje na straně pasiv) 

Podnik ve smyslu evropského práva 
V evropském komunitárním právu je podnik chápán spíše ve smyslu ekonomicko-organizačním à za 
jeho pojmové znaky se považuje 1) jednota – organizační, rozhodovací,… 
 2) jím uskutečňovaná ekonomická aktivita (nezávisle na právní formě) 
Podnikem v tomto smyslu může být i skupina společností, která nemá právní subjektivitu x pro 
společnosti je naopak v evr.pr. charakteristická a) pr. subjektivita a b) lukrativní cíl (zisk) 
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14. Principy teorie firemního práva 

Pojem firemního práva pochází z rakouského obchodního zákoníku. U nás dochází v současné době 
k návratu k této terminologii a dosavadní pojem „obchodní jméno“ je nahrazován pojmem „obchodní 
firma“ (jejich společným rysem je, že se jedná o nehmotné statky náležející do oblasti průmyslového 
práva). 

Obchodní firma (firma) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejst říku à 
podnikatelé nezapsaní do obch. rejstříku firmu nemají 

Ve firemním právu se obecně uplatňuje několik zásad, které více či méně přebírá i naše stávající právní 
úprava: 

1) Firemní povinnost – zákon ukládá podnikatelům zapsaným do OR povinnost mít firmu (podnikatel je 
povinen činit právní úkony pod svou firmou). 

2) Zásada výlučnosti (nezaměnitelnosti) – nesmí být zapsána firma stejná nebo zaměnitelná s firmou již 
zapsanou. 

Nová firma se musí lišit od všech existujících a již zapsaných v obchodním rejstříku (tím je 
zaručena možnost identifikace podnikatele a ochrana dříve zapsaných obchodních firem). 
Nestačí odlišení pouze dodatkem. 

3) Zásada pravdivosti a přiměřenosti – znění firmy musí odpovídat skutečnosti, firma nesmí obsahovat 
nic nepravdivého či přehnaného. 

Do této zásady patří i povinnost uvádět dodatek o nástupnictví a jméno nástupce v nové firmě. 

4) Zásada jasnosti firmy – ve firmě by nemělo být obsaženo nic, co by mohlo znejasnit majitele či 
předmět podnikání (je úzce spojena se zásadou pravdivosti a p řiměřenosti). 

5) Zásada jednotnosti firmy – podnikatel může mít pouze jednu firmu – jeden podnikatel může podnikat 
pouze pod jedinou obchodní firmou. 

6) Princip firemní přísnosti či volnosti – záleží na přísnosti podmínek pro vytvoření nové firmy – u nás je 
vytváření firmy poměrně volné (právnické osoby jsou pouze povinny připojit firemní dodatky). 
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15. Obchodní firma a její ochrana 

Pojem obchodní firma pochází z rakouského obchodního zákoníku. U nás dochází v současné době 
(novelou z r. 2000) k návratu k této terminologii a dosavadní pojem „obchodní jméno“ je nahrazován 
právě pojmem „obchodní firma“. 
Obchodní firma (firma) = název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejst říku à 
podnikatelé nezapsaní do obch. rejstříku firmu nemají. Takto zapsaný podnikatel je pak povinen činit 
právní kroky pod svou firmou. 
Podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku – úprava obchodní firmy se jich netýká, ale i oni musí činit 
právní úkony výhradně - svým jménem a příjmením (fyzické osoby) 
 - svým názvem (právnické osoby) 
U svého jména a příjmení či názvu mohou tito podnikatelé užívat odlišující dodatek či označení, které 
však musí splnit dvě podmínky 1) nesmí působit klamavě 
 2) jeho užívání musí být v souladu s pr. předpisy i dobrými mravy soutěže 
Takový dodatek není firmou a je chráněn právem proti nekalé soutěži. 
Obchodní firma fyzické osoby – vždy jí musí být jméno a příjmení (kmen), navíc může být doplněna 

rozlišujícím dodatkem odlišujícím osobu podnikatele či druh podnikání. Tyto dodatky mohou být… 
a) osobní – např. akademický titul, vyjádření rodiné vazby apod. 
b) věcné – blíže označující druh podnikatelské činnosti 
c) místní – vyjadřující místo podnikání 
d) fantazijní – nejsou uvedeny, ale v praxi se připouští 

Obchodní firma právnické osoby – vždy je jím název pod kterým jsou tyto osoby zapsány v obchodním 
rejstříku. Součástí jejich firmy je rovněž kmen (může být osobní – např. jméno zakladatele, věcný 
– dle předmětu podnikání či fantazijní) a povinný dodatek označující jejich právní formu. 
Pro obchodní firmu existují různá omezení (nesmí být např. použita slova banka, burza apod., 
obchodní firma nesmí být v rozporu s dobrými mravy atd.) 

Přechod obchodní firmy – získá-li někdo podnik (děděním či smlouvou) může podnikat pod dosavadní 
firmou pouze za splnění dvou podmínek 1) má-li k tomu výslovný souhlas (zůstavitele, dědiců či               
 právního předchůdce) 
 2) k firmě musí být připojen tzv. nástupnický dodatek 
Převod obchodní firmy bez současného převodu podniku je nepřípustný. K převodu firmy však stačí převod 
alespoň části podniku, pokud zbývající část podniku bude podnikat pod jinou firmou, či pokud zanikne likvidací. 
Zaniká li právnická osoba bez likvidace – přechází její obchodní firma na nástupnickou právnickou 
osobu, pokud ji tato převezme (pokud má jinou právní formu, musí být v tomto smyslu změněn dodatek 
obchodní firmy). 
Je-li součástí firmy právnické osoby jméno společníka, který přestal být společníkem, může být jeho 
jméno užíváno nadále pouze s jeho souhlasem. 

Ochrana obchodní firmy – Obch.z. poskytuje obchodní firmě speciální ochranu tím, že zakotvuje 
skutkovou podstatu neoprávněného užívání obchodní firmy. Postižený se může po neoprávněném 
uživateli domáhat 1) aby se rušitel příslušného jednání zdržel a odstranil závadný stav, 

2) přiměřeného zadostiučinění – satisfakce (může být i v penězích), 
3) náhrady škody, 
4) vydání bezdůvodného obohacení. 

Soud může dále přiznat oprávněnému právo na zveřejnění rozsudku a to na náklady povinného. 
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16. Povinnosti podnikatele při vedení účetnictví 

 

S ohledem na právě probíhající zásadní novelizaci zákona o účetnictví by neměla být tato otázka 
předmětem postupové zkoušky. 

 

Alespoň ne v období leden-únor 2004. 
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17. Účetní závěrka a její ověření auditorem 

 

S ohledem na právě probíhající zásadní novelizaci zákona o účetnictví by neměla být tato otázka 
předmětem postupové zkoušky. 

 

Alespoň ne v období leden-únor 2004. 
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18. Pojem, vývoj, funkce a části soutěžního práva 

Soutěžní právo je soubor právních norem vytvářející a) předpoklady pro rozvoj hospodářské soutěže 
 b) účinné prostředky pro její ochranu (a čistotu) 

Soutěžní právo je vymezeno především negativně – zakazuje určité jednání a stanoví sankce à má 
určité veřejnoprávní prvky – je to proto, že se zde nejedná pouze o izolovaný dvojstranný vztah dvou 
soutěžících, ale dotýká se bezprostředně i dalších osob – spotřebitelů. 

Vývoj – brzy po r. 1989, kdy stát přestal centrálně řídit celé národní hospodářství, vznikla potřeba, aby 
stát vytvořil prostor pro rozvoj hospodářské soutěže a zabezpečil její čistotu. 

Proto již v lednu 1991 byl schválen zákon na ochranu hospodá řské soutěže (nahrazen byl v r. 2001 
zákonem novým) a v Obchodního zákoníku došlo k úpravě nekalé soutěže. Ale například již i zákon o 
cenách z r. 1990 obsahoval některá ustanovení soutěžního práva. 

Funkce – funkce soutěžního práva je v zásadě dvojí: 
1) zabezpečit podmínky proti omezení soutěže, 
2) vytvořit nástroje eliminující nekalou soutěž, 

…někdy se jako další funkce soutěžního práva uvádí ještě… 
 3) ochrana proti manipulování spotřebitelem 

Podle těchto funkcí (těch základních dvou) se i soutěžní právo dělí na dvě základní části a to: 

 1) právo postihující nekalou soutěž – úprava je obsažena především v obchodním zákoníku 

 2) právo proti omezování soutěže – úprava je obsažena především v zák. na ochranu hosp.soutěže 
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19. Nekalá soutěž 

Nekalá soutěž, resp. právo postihující nekalou soutěž je vedle práva proti omezování soutěže jednou ze 
základních částí soutěžního práva. 

Právo postihující nekalou soutěž postihuje takové jednání, které může zkreslit výsledky hospodářské 
soutěže à v důsledku nekalé soutěže může v hospodářské soutěži uspět ten co by tam jinak neobstál 
a naopak, ten co by obstál tam uspět nemusí. 

Nekalá soutěž je v Obchodním zákoníku upravena jednak generální klauzulí (obecnou definicí nekalé 
soutěže) a dále jednotlivými skutkovými podstatami, které však představují příkladný nikoliv uzavřený 
výčet jednání, které lze za nekalou soutěž považovat. 

Generální klauzule – (§ 44/1) „…nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu 
s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům…“ à k tomu 
aby jednání bylo možné kvalifikovat jako nekalou soutěž, musí toto jednání kumulativně splňovat tři 
kritéria 1) musí jít o jednání v hospodářské soutěži, 
 2) jednání musí být v rozporu s dobrými mravy soutěže à právo nekalé soutěže je vázáno na 

etické normy a obchodní zvyklosti, 
 3) jednání musí být objektivně sto, přivodit újmu jiným soutěžitelům či spotřebitelům. 

Jednotlivé skutkové podstaty 
1) Klamavá reklama – šíření údajů, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a přivodit tím jednomu 
subjektu prospěch na úkor újmy subjektu jiného (může se jednat i o pravdivý údaj, který za daných 
okolností může druhého uvést v omyl). 

2) Klamavé označování zboží a služeb – označení, které je způsobilé vyvolat mylnou domněnku o tom, 
že zboží pochází z určitého státu, oblasti, místa či od určitého výrobce nebo, že vykazuje určité znaky 
(opět se nemusí nutně jednat o nepravdivé označení, ale může jít i o pravdivé, které za daných 
okolností může druhého uvést v omyl). 

Klamavé označení však není užívání názvu, který se již všeobecně vžil k označení určitého druhu zboží 
(např. hořické trubičky), ledaže by k němu byl připojen dodatek způsobilý klamat o jeho původu (např. 
„pravé“ či „původní“ atp.) 

3) Vyvolání nebezpečí záměny – rozlišuje tři skutkové podstaty: 
a) užití firmy či názvu užívaného po právu jiným soutěžitelem, 
b) užití zvláštních označení podniku, výrobků či obchodních materiálů podniku (obaly, katalogy aj.), 
c) napodobení cizích výrobků, jejich obalů, výkonů apod. 

- všechny musí být navíc způsobilé vyvolat nebezpečí záměny, jedná se o objektivní odpovědnost 
(oprávněný nemusí prokazovat zavinění) kdy se posuzuje objektivní zaměnitelnost  

4) Parazitování na pověsti jiného (podniku, výrobků, služeb) – využívání pověsti podniku, výrobků nebo 
služeb jiného s cílem získat pro výsledky svého podnikání prospěch, jehož by podnikatel jinak nedosáhl. 

5) Podplácení – nabídka prospěchu adresovaná jinému soutěžiteli (jeho pracovníkovi) s cílem získání 
výhody na úkor dalších soutěžitelů 

6) Zlehčování – rozšiřování nepravdivých informací o jiném soutěžiteli (event. i pravdivých způsobilých 
však přivodit újmu). Nepatří sem však oprávněná obrana (byl-li soutěžitel k tomu donucen zlehčováním 
jiného) – sem však patří pouze uvádění pravdivých údajů nikoliv již nepravdivých.   

pokračování …
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7) Srovnávací reklama – jakákoliv reklama, která identifikuje jiného soutěžitele či jím nabízené výrobky 
či služby. Srovnávací reklama je přípustná pouze za splnění určitých podmínek: 

a) není klamavá, 
b) srovnává jen zboží sloužící stejnému účelu, 
c) objektivně srovnává jen podstatné a relevantní znaky (může mezi ně patřit i cena), 
d) nevede k vyvolání nebezpečí záměny, 
e) nezlehčuje nepravdivými údaji jiného soutěžitele (resp. jeho podnik, zboží, služby, činnost apod.) 
f) zboží chráněné označením původu srovnává pouze se zbožím s tímtéž označením původu 
g) nevede k nepoctivému těžení z dobré pověsti jiného soutěžitele (s jeho ochr.zn., firmou apod.) 
h) nenabízí zboží jako napodobení či reprodukce zboží chráněného ochr.zn., jménem či firmou 

8) Porušování obchodního tajemství – neoprávněné sdělení obchodního tajemství (využitelného 
v soutěži) třetí osobě, pokud se o něm informující dozvěděl na základě jeho pracovního vztahu 
k soutěžiteli či jednáním v rozporu se zákonem. 

9) Ohrožování zdraví a životního prostředí – jednání jímž soutěžitel zkresluje podmínky hosp. soutěže 
tím, že na trh úmyslně uvádí výrobky (či provádí výkony) jež ohrožují zdraví či ŽP, aby získal prospěch 
na úkor jiných soutěžících či spotřebitelů. 

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži  
Soukromoprávní prostředky ochrany – osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena mohou po 
rušiteli požadovat … 

1) aby se rušitel příslušného jednání zdržel a odstranil závadný stav, 

2) přiměřené zadostiučinění – satisfakci (může být i v penězích), 

3) náhradu škody, 

4) vydání bezdůvodného obohacení. 

V určitých případech (§ 44 – 47 a § 52) se toho, aby se rušitel zdržel určitého jednání či aby odstranil 
závadný stav, může domáhat také právnická osoba hájící zájmy soutěžitelů či spotřebitelů. Jedná se o 
případy - jednání v rozporu s dobrými mravy (generální klauzule) 
 - klamavá reklama 
 - klamavé označení zboží a služeb 
 - vyvolání nebezpečí záměny 
 - ohrožování zdraví a ŽP 

Pokud se v těchto uvedených případech domáhá práva spotřebitel, je na rušiteli, aby prokázal, že se 
uvedeného jednání nedopustil (výši způsobené škody, rozsah újmy či výši bezdůvodného obhacení 
musí vždy prokazovat spotřebitel) 

Z veřejnoprávních sankcí lze jako ochranu před nekalou soutěží uvést úpravu obsaženou v  
a) živnostenském zákoně – kdy ŽÚ může zrušit živnostenské oprávnění pokud podnikatel porušil 
podmínky stanovené koncesní listinou, živnostenským zákonem či zvláštními předpisy (nekalá soutěž 
může být podřazena právě pod tyto zvláštní předpisy) 

b) trestním zákoně - § 149 trestný čin nekalé soutěže – vymezení je však velmi obecné (odkazuje na 
předpisy upravující soutěž a na její zvyklosti) à těžko aplikovatelné 

… pokračování  
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20. Právo proti omezování soutěže 

Právo proti omezování soutěže je vedle nekalé soutěže, resp. práva postihujícího nekalou soutěž, 
jednou ze základních částí soutěžního práva. 

Právo proti omezování soutěže je u nás upraveno především zákonem na ochranu hospodářské 
soutěže, který její omezování (či ohrožování) spatřuje především ve třech oblastech možného chování 
soutěžitelů a to jsou: 1) dohody soutěžitelů (různé kartelové dohody), 
 2) zneužití dominantního postavení soutěžitele, 
 3) spojením soutěžitelů (různé fúze). 

Dozor nad dodržováním povinností (nad chováním) soutěžitelů provádí Úřad na ochranu hospodářské 
soutěže. Ten kromě a) dozoru nad chováním soutěžitelů a zveřejňování návrhů na povolení výjimek, také 
 b) vydává závazná rozhodnutí, 
 c) vede kartelový rejstřík, 
 d) uděluje pokuty, atp. 

Některá řízení zahajuje Úřad na ochranu hospodářské soutěže i ze svého vlastního podnětu. 

Ad. 1) Dohody soutěžitelů – obecně jsou zakázány jakékoliv dohody mezi soutěžiteli, které mohou 
vést k narušení hospodářské soutěže (pokud není stanovena výjimka buď zákonem nebo rozhodnutím 
Úřadu pro ochranu HS). Výslovně (příkladným výčtem) jsou v zákoně vyjmenovány některé takové 
dohody: a) určení ceny – nejčastější předmět protisoutěžních dohod 
 b) výlučné dohody omezující vstup nových subjektů na trh 
 c) rozdělení trhu (ať již teritoriální či výrobkové) à vede k monopolizaci 
 d) vázané plnění – např. zakoupení určitého výrobku je vázáno na zakoupení ještě dalšího 

s tím nesouvisejícího výrobku 
 e) různé podmínky (diskriminace) jednotlivých soutěžitelů při shodném či srovnatelném plnění 
 f) skupinový bojkot určitého soutěžitele, který není účastníkem určité dohody dalších soutěžitelů 

Zákaz dohod se nevztahuje na všechny účastníky, ale pouze na účastníky působícími: 
1) na stejné úrovni trhu (horizontální dohody) jejichž společný podíl na trhu převyšuje 5 %, a na 
2) na různých úrovních trhu (vertikální dohody) jejichž společný podíl na trhu převyšuje 10 % 

V pochybnostech se má za to, že se jedná o horizontální dohodu. 

Ad. 2) Zneužití dominantního postavení – za dominantního soutěžitele se považuje takový soutěžitel, 
jehož tržní síla mu umožňuje chovat se nezávisle na ostatních soutěžitelích. Za zneužití takového 
postavení je považováno např. vynucování nepřiměřených podmínek, dlouhodobé nabízení zboží za 
nepřiměřeně nízké ceny apod. 

Ad. 3) Spojení podniků soutěžitelů (vč. založení nového společného podniku, či kontroly jednoho 
podniku nad druhým apod.) – v případě že obrat takto spojovaných podniků přesahuje stanovený objem 
(5 mld. celosvětově či 550 mil. v rámci ČR), podléhá jejich spojení povolení Úřadu na ochranu HS. 

Sankce při porušení předpisů na ochranu HS 
Zákon o ochraně HS opravňuje Úřad na ochranu HS k uložení pokut za porušení zákazů či nesplnění 
povinností podle tohoto zákona a to až do výše 10 mil (nebo 10 % zisku) 
Pokuty lze uložit do do 3 let od okamžiku, kdy se o porušení povinností Ú řad dozvěděl, nejpozději však 
do 10 let, co k takovému porušení došlo (pokuty jsou pak p říjmem st. rozpočtu). 
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21. Komunitární soutěžní právo 

 Obecně lze soutěžní právo rozdělit na dvě části a to 1) právo proti omezování soutěže a 2) nekalou 
soutěž, resp. právo upravující a postihující nekalosoutěžní jednání. 

Předmětem regulace evropského soutěžního práva jsou především jednání, která mohou ovlivnit soutěž 
na společném evropském trhu à jedná se tedy především o právo proti omezování soutěže. 

Cíle evropské úpravy jsou zejména ochrana před nežádoucí státní intervencí a na druhé straně také 
ochrana před protisoutěžním jednáním samotných podniků. 

Působnost evropského soutěžního práva je v zásadě trojí a to územní, osobní a věcná. 

1) Územní – působí proti omezování soutěže na společném trhu, lze je ale použít i proti jednání 
subjektů se sídlem v třetích státech, jestliže účinky jejich jednání působí i v rámci společenství. 

2) Osobní – většina norem je přímo aplikovatelná a jejich adresáty jsou jednak členské státy, 
jednak podniky (event. sdružení podniků) se sídlem ve společenství, ale i podniky se sídlem 
v třetích státech, jestliže účinky jejich jednání působí i v rámci společenství. 

3) Věcná – úprava je zaměřena především proti a) kartelům 
 b) zneužívání dominantního postavení 
 c) vytváření fúzí 
 d) podpoře podnikání ze strany státu 

Ad. a) Kartely – jsou považovány za neplatné, pokud nejsou povoleny rozhodnutím 
Komise, která může udělit výjiku à kartely vyňaté ze zákazu nesmějí být zakázány ani 
národními právními řády (zásada přednosti evropského práva). K rozhodování a udělování 
sankcí je oprávněna pouze Komise, pravomoci orgánů členských států jsou omezené. 

Ad. b) Zneužívání dominantního postavení na trhu  – je zakázáno absolutně, sankce 
stanoví jednotlivé národní právní řády. 

Prameny evropského soutěžního práva: 
1) primární (zakladatelské smlouvy evropských společenství) 
2) sekundární (nařízení, směrnice, rozhodnutí a oznámení Komise) 
3) rozhodování ESD 
4) mezinárodní smlouvy 

Oproti tomu právo nekalé soutěže není upraveno primárními prameny evropského práva, hlavní 
úpravou je směrnice o klamavé reklamě, jejímž účelem je ochrana spotřebitele. 

Směrnice je jen rámcová a upravuje především vynucovací mechanismus (právo podat žalobu a právo 
vydat předběžné opatření). Členským státům je uloženo předcházení škodám způsobených klamavou 
reklamou. 
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22. Statutární orgán 

Protože právnická osoba je pouze určitá právní konstrukce (určitá fikce) musí jejím jménem jednat vždy 
určitá fyzická osoba – její statutární orgán à statutární orgán je tedy součástí právnické osoby (je 
jejím pojmovým znakem). 

Statutární orgán projevuje při jednání přímo vůli právnické osoby nikoliv svou (tzn. že právnická osoba 
přímo jedná statutárním orgánem)à jednání právnických osob prostřednictvím statutárního orgánu 
tedy odpovídá u fyzických osob jednání osobnímu. 

Rozsah jednatelského oprávnění vyplývá z § 20 Obč.z. podle kterého statutární orgán u právnické 
osoby jedná ve všech věcech à jedná tedy v plném rozsahu právní subjektivity, rozsah jeho oprávnění 
je v zásadě neomezený (a neomezitelný). 

Právnická osoba je vůči třetím osobám vázána i takovým jednáním statutárního orgánu, kterým tento 
orgán překročil rozsah jejího předmětu podnikání (pokud nejde o jednání, které překračuje působnost, 
kterou tomuto orgánu dovoluje zákon).  

Rovněž omezení jednatelského oprávnění, vyplývající ze stanov, zakládací listiny apod., není možné 
uplatňovat vůči třetím osobám a to ani tehdy, pokud byla zveřejněna (např. n OR). 

Kdo je statutárním orgánem stanoví společenská smlouva, zakládací listina nebo zákon (u obchodních 
společností a družstev to stanoví obchodní zákoník) 

1) v.o.s. – všichni společníci (pokud společenská sml. nestanoví, že je jím pouze jeden či pouze 
někteří z nich) – je jediná, která může mít více statutárních orgánů 

2) k.s. – všichni komplementáři (tj. neomezeně ručící společníci), jedná se o kolektivní orgán, 
pokud ze spol. smlouvy nevyplývá něco jiného, může jednat každý z komplementářů samostatně 

3) s.r.o. – jednatelé (jako kolektivní orgán), je-li jich více, může jednat každý samostatně, pokud 
spol. smlouva nestanoví něco jiného 

4) a.s. – představenstvo (každý člen samostatně, není-li stanoveno jinak) 

5) družstvo – představenstvo (nevyplývá-li ze stanov něco jiného jedná navenek předseda nebo 
místopředseda) 

Zápis v OR – statutární orgán musí být zapsán v obchodním rejstříku, tento zápis má však pouze 
deklaratorní význam, oprávnění statutárního orgánu jednat vzniká okamžikem jeho zvolení. 

Dobrá víra v OR – jedná-li někdo s osobou zapsanou do obchodního rejstříku jako se statutárním 
orgánem, ačkoli on již stat. orgánem není, a jedná-li v dobré víře v obchodní rejstřík, bude takové 
jednání společnost zavazovat. 

Likvidace má za následek, že zaniká působnost dosavadního stat. orgánu a tato působnost přechází na 
likvidátora (ten nejedná ve všech věcech, ale pouze ve věcech týkající se likvidace). 
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23. Zastoupení podnikatele 

Podnikatelé (ať již fyzická či právnická osoba) mohou obecně činit právní úkony buď přímo (tzn. 
samotnou FO či stat.org. u PO) nebo nepřímo prostřednictvím zástupce. 

Přímé jednání – statutární orgán či fyzická osoba projevují přímo vůli podnikatele. 

Jednání v zastoupení (nepřímé jednání) – zástupce projevuje při jednání svou vlastní vůli, ale činí tak 
jménem a na účet zastoupeného (event. svým jménem, ale vždy na účet zastoupeného) à ten, kdo vůli 
projevuje, není vázán důsledky tohoto projevu. 

Nepřímé jednání (jednání v zastoupení) lze členit podle toho, co je titulem (důvodem) zastoupení a to na… 

1) zastoupení zákonné – a) vedoucí organizační složky (§ 13/3) 
 b) osoba pověřená při provozování podniku určitou činností (§ 15) 
 c) za právnickou osobu též její pracovníci či členové (§ 20/2 Obč.z.) 

Ad. a) vedoucí organizační složky – musí být zapsán v OR, pak je oprávněn za podnikatele činit 
všechny úkony týkající se této organizační složky. 

Ad b) osoba pověřená při provozování podniku určitou činností – je zmocněna k těm úkonům, ke 
kterým při této činnosti obvykle dochází (překročí-li pravomoci je jejím jednáním podnikatel 
vázán, jen pokud třetí osoba nevěděla či nemohla vědět o takovém překročení pravomocí). 

Ad. c) pracovníci či členové právnické osoby (§ 20/2 Obč.z.) – pokud je to stanoveno ve vnitřních 
předpisech nebo pokud je to vzhledem k pracovnímu zařazení obvyklé. 

2) zastoupení smluvní – vzniká na základě smlouvy (dohodou) mezi zástupcem a zastoupeným a 
lze je rozdělit dle dvou titulů a) dohoda o plné moci (podle § 31 Obč.z.) 
 b) prokura (podle § 14 Obch.z.) 

Ad. a) dohoda o plné moci – v plné moci, což je doklad pro třetí osobu, že dohoda o plné moci 
byla uzavřena, uvede zmocnitel rozsah oprávnění v jakém je zmocněnec za zmocnitele oprávněn 
jednat. 

Ad b) prokura (tzv. obchodní plná moc) – prokurou zmocňuje podnikatel písemně prokuristu ke 
všem úkonům, k nimž dochází při provozu podniku. Není v ní však zahrnuto zcizování a 
zatěžování nemovitostí (pokud to není v udělení prokury výslovně uvedeno). 

Prokuru může udělit pouze podnikatel zapsaný v OR (její udělení je účinné až od zápisu v OR) a 
může ji udělit pouze fyzické osobě (event. i více fyzickým osobám – pak jednají buď samostatně, 
nebo všichni společně, nebo společně alespoň dva z nich). 

!!! Odvolání prokury je účinné již jejím samotným odvoláním – výmaz z OR je pouze deklaratorní !!! 

Zvláštní případ (ani přímé ani nepřímé) představuje tzv. nezmocněné jednatelství (§ 16), kdy za 
podnikatele jedná osoba, která k tomu nemá žádné oprávnění, ale její jednání přesto podnikatele 
zavazuje. Musí být však splněny dvě podmínky: 1) k jednání musí dojít v provozovně podnikatele, a … 
 2) třetí osoba nemohla vědět, že jednající osoba 

k tomu nemá oprávnění. 
Další zvláštní případy zastoupení: 
- žaloba o náhradu škody proti statutárnímu orgánu – u s.r.o. ji podává společník, u a.s. akcionář 
- jednání zakladatelů společnosti před jejím vznikem (stat. org. musí toto jednání do 3 měs. schválit) 
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24. Pojem obchodního rejstříku a jeho vedení 

Obchodní rejstřík je veřejný seznam do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se 
zákonem stanovených subjektů (podnikatelů, příp. jejich organizačních složek a event. i jiných osob – 
viz ot. 25). 

Obchodní rejstřík je upraven ve III. hlavě 1. části obchodního zákoníku. 

Obchodní rejstřík vede příslušný (tzv. rejstříkový) soud. Podle OSŘ jsou rejstříkovými soudy příslušné 
krajské soudy (pro organizační složku je rozhodné sídlo její společnosti). 

Součástí OR je také sbírka listin, do které podnikatelé povinně ukládají zákonem stanovené dokumenty. 

• Obchodní zákoník podrobně stanoví, co musí být součástí sbírky listin, jsou to např. … 
- společenské sml. nebo zakladatelské listiny 
- rozhodnutí o volbě či jmenování stat. orgánu 
- výroční zprávy, řádné a mimořádné účetní závěrky 
- rozhodnutí o zrušení právnické osoby 
- rozhodnutí o změně právní formy  
- smlouvy o převodu podniku 
- rozhodnutí soudu vydaná podle ZKV a další 

• Listiny se předkládají ve dvojím vyhotovení (pokud se jimi neosvědčují zapisované 
skutečnosti, postačí vyhotovení jedno) 

•  V případě, že rejstříkový soud zjistí, že určitá skutečnost je sice v OR zapsána, ale 
odpovídající dokument není ve sbírce listin, vyzve podnikatele k jeho dodání 

Obchodní rejstřík je přístupný každému - každý má právo do něho nahlížet a pořizovat si z něho kopie a 
výpisy. 

Rejstříkový soud vydá na požádání úředně ověřený opis zápisu či listiny uložené ve sbírce listin, příp. 
též potvrzení o tom, že určitý zápis v OR je či není uvedený apod. 
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25. Subjekty, organizační složky podniků  a údaje zapisované do obchodního rejstříku 

Obchodní rejstřík je veřejný seznam do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se 
zákonem stanovených subjektů. Tyto subjekty jsou uvedeny v § 3 Obch.z. – do OR se podle tohoto 
ustanovení zapisují 1) obchodní společnosti a družstva 

 2) jiné pr.osoby o nichž to stanoví zákon (např. st. podniky, SCP, FNM ČR, ČKA aj.) 

3) zahraniční osoby, které zde chtějí podnikat (s výjimkou fyz. osob z EU) 

4) fyzické osoby podnikatelé a) jejichž výše příjmu dosáhla za dvě po sobě jdoucí 
úč. období v průměru částku 120 mil. 
b) provozující živnost průmyslovým způsobem 
c) o nichž to stanoví zvláštní předpis 
d) které o to požádají 

Do OR se zapisují také organizační složky podniků, a to v několika případech (§ 7 Obch.z.): 

1) Odštěpný závod – jedná se o organizační složku podniku, která je jako odštěpný závod 
zapsána v OR à odštěpný závod mohou zřídit pouze osoby zapsané v OR. 

Zapisuje se pod obchodní firmou podnikatele ke které je p řipojen dodatek, že jde o odštěpný 
závod (nemusí jít o místně odloučenou org. složku, záleží výlučně na podnikateli, zda si nechá 
určitou část podniku zapsat do OR jako odštěpný závod). 

2) Jiná org. složka – jestliže tak stanoví zákon. To jsou např. … 

a) Organizační složky podniku zahraniční osoby – pokud zahraniční osoba chce 
prostřednictvím takové organizační složky podnikat v ČR (stanoví Obch.z.) 

b) Pobočky zahraničních bank – (stanoví zákon o bankách) aj. 

Údaje zapisované do OR lze rozdělit na 1) údaje obecné (zapisované u všech subjektů) a 2) údaje 
zvláštní (zapisované pouze u určité skupiny subjektů). 

Ad. 1) Údaje zapisované u všech subjektů: obchodní firma 
 IČO 
 předmět podnikání 
 právní forma právnické osoby 
 jméno a bydliště statutárních orgánů a jak jednají 
 informace o  odšť. závodu (vč. jména a bydliště vedoucího) 
 jméno a bydliště prokuristy a jak jedná … 

Ad. 2) Údaje zapisované pouze u některých subjektů: 
v.o.s. – jména a bydliště společníků 
k.s. – jména a bydliště společníků, určení komplemantářů a komanditistů; výše vkladu 
s.r.o. – jména a bydliště společníků; výše vkladů; výše zákl. jmění 
a.s. – výše zákl. jmění; rozsah jeho splacení; počet, druh, forma a jmen. hodnota akcií 
družstva – výše zapisovaného zákl. jmění; výše zákl. členských vkladů 
st. podnik – zakladatel; kmenové jmění 

Změna zapisovaných skutečností – obchodní zákoník vyžaduje aby změny byly do OR uváděny bez 
zbytečného odkladu (snaha o maximální soulad mezi zápisem a skutečností) – soud může podle OSŘ 
zahájit řízení o zápisu změny i bez návrhu. 
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26. Principy a právní význam zápisů v obchodním rejstříku 

Principem ovládajícím zápisy do obchodního rejstříku je především princip publicity, který lze dále 
rozdělit na: 1) princip formální publicity, a … 

2) princip materiální publicity – ten se dále dělí na … 
a) v pozitivním smyslu 
b) v negativním smyslu 

Princip formální publicity – spočívá v tom, že obchodní rejstřík je přístupný každému, že každý má 
právo do něho nahlížet a pořizovat si z něho kopie a výpisy. 

Rejstříkový soud vydá každému na požádání úředně ověřený opis zápisu či listiny uložené ve sbírce 
listin, příp. též potvrzení o tom, že určitý zápis v OR je či není uveden apod. 

Princip mater. publicity – obecně spočívá v tom, že stav zapsaný v OR bude vůči tomu, kdo jedná 
v důvěře zápis v OR, považován za skutečný platný právní stav. Tento princip má dvě stránky – 
pozitivní a negativní. 

Pozitivní stránka – spočívá v tom, že skutečnosti zapsané v OR jsou vůči třetím osobám účinné 
až okamžikem jejich zveřejnění v obchodním věstníku (může to však být i dříve či později) 

dříve – bude-li prokázáno, že třetí osoba o zápisu věděla 

později – prokáže-li třetí osoba, že ve lhůtě do 16 dní od zveřejnění o tomto 
zveřejnění vědět nemohla (pobyt v nemocnici apod.) 

Negativní stránka – chrání dobrou víru v pravdivost zápisu v OR - spočívá v tom, že proti tomu, 
kdo jedná v důvěře v zápis v OR, nemůže osoba již se zápis týká namítat, že zápis neodpovídá 
skutečnosti 

Právní význam zápisů v OR – zápisy provedené v OR mohou mít buď konstitutivní či deklaratorní 
význam. 

Konstitutivní zápisy mají vždy za následek vznik, změnu či zánik určitých práv a povinností. Jako příklad 
konstitutivních zápisů lze uvést: 1) vznik a zánik obchodních společností a družstev 
 2) udělení prokury 
 3) zvýšení či snížení základního jmění u a.s. 
 4) oprávnění zahraniční osoby podnikat v ČR 
 5) zápis vedoucího organizační složky 
 6) zápis likvidace – působnost stat. orgánu přechází na likvidátora aj. 

Všechny zápisy, které nemají konstitutivní význam, mají význam pouze deklaratorní a je s nimi spojen 
pouze účinek materiální publicity (tedy nikoliv vznik, zánik či změna práv a povinností). 

Z deklaratorních zápisů lze uvést např. 1) změnu ve statutárním orgánu společnosti 
 2) změnu v předmětu podnikání 
 3) zápis exekuce na obchodní podíl společníka v s.r.o. aj. 

Samotné řízení o zápisu do OR probíhá podle OSŘ – zahajuje se na návrh (výjimečně i bez návrhu - 
má-li se uvést do souladu zápis v OR se skutečným stavem), soud poté zkoumá, zda jsou splněny 
zákonem stanovené předpoklady k provedení zápisu a následně rozhodne usnesením (ve výroku musí 
být uveden den zápisu). 
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27. Pojem a druhy obchodních závazkových vztahů 

Vedle postavení podnikatele a úpravy jednotlivých obchodních společností a družstev a některých 
dalších vztahů souvisejících s podnikáním (úprava OR, úprava hospodářské soutěže) představuje 
úprava obchodních závazkových vztahů jednu ze základních oblastí upravenou obchodním zákoníkem. 

Obchodní závazkové vztahy – jejich vymezení je obsaženo v § 261 Obch.z. a patří sem… 
a) vztahy mezi podnikateli, jestliže se týkají jejich podnikatelské činnosti, 
b) vztahy mezi státem (nebo územní samospr. jednotkou – obce, kraje) a podnikateli p ři jejich 
podnikatelské činnosti, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb, 
c) další vztahy např. mezi zakladateli obch. spol. a družstev, mezi jejich společníky, ze smlouvy 
o prodeji či nájmu podniku, z burzovních obchodů, ze smlouvy o běžném účtu, z bankovní 
záruky aj. 
d) vztahy vzniklé při zajišťování závazků z výše uvedených vztahů 
e) podle § 262 se úpravou obchodních závazkových vztahů řídí i další vztahy, pokud si to 
smluvní strany spolu písemně dohodnou  

Z toho, co bylo výše řečeno, lze obchodní závazkové vztahy rozdělit na tři základní druhy a sice na 
1) relativní, 2) absolutní a 3) fakultativní. 
Relativní obch. závazkové vztahy – vztahy, které mají obchodní povahu jen v závislosti na povaze 
subjektů. Sem tedy patří a) vztahy mezi podnikateli, jestliže se týkají jejich podnikatelské činnosti, 

b) vztahy mezi státem (či úz. samospr. jed.) a podnikateli při jejich podnika-
telské činnosti, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb. 

Absolutní obch. závazkové vztahy – vztahy, které mají obchodní povahu a řídí se obchodním 
zákoníkem bez ohledu na povahu jejich účastníků. Sem patří pouze vztahy taxativně uvedené 
v Obchodním zákoníku. Jsou to např. vztahy mezi zakladateli obch. spol. a družstev, mezi jejich 
společníky, ze smlouvy o prodeji či nájmu podniku, z burzovních obchodů, ze smlouvy o běžném účtu, 
z bankovní záruky aj. 
Fakultativní obch. závazkové vztahy – vztahy, které se podle obchodního zákoníku řídí pouze na 
základě shodně projevené vůle jejich účastníků. Takový projev vůle musí mít písemnou podobu a nesmí 
se jím zhoršit právní postavení účastníka, který není podnikatelem (spotřebitele).  
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28. Právní úprava obchodních závazků a její povaha 

Právní úprava obchodních závazků resp. obchodních závazkových vztahů je nejkomplexněji upravena 
v obchodním zákoníku, konkrétně v jeho III. části. Ta je dále rozdělena na tři hlavy –  

1. hlava – obsahuje obecná ustanovení (uzavírání smluv, zajištění a zánik závazku atp.) 

2. hlava – obsahuje ustanovení o jednotlivých smluvních typech a závazkových vztazích jimi 
založených (kupní smlouva, smlouva o dílo, mandátní smlouva, atd.) a dále upravuje dva typy 
vztahů vzniklých z jednostranného právního úkonu (cestovní šek a slib odškodnění) 

3. hlava – obsahuje zvláštní ustanovení pro závazkové vztahy z mezinárodního obchodu 

Převážná většina ustanovení upravujících obchodní závazkové vztahy v obchodním zákoníku jsou 
ustanovení dispozitivní povahy. Výjimky, tzn. ustanovení kogentní, jsou taxativně vymezeny v § 263 a 
jsou to ustanovení a) taxativně vyjmenovaná číslem paragrafu a příp. jeho odstavce, dále… 
 b) základní ustanovení o jednotlivých typech závazkových vztahů, a … 
 c) ustanovení předepisující právnímu úkonu písemnou formu. 

Pro úpravu obchodních vztahů je v obchodním zákoníku vyjádřena důležitá zásada podle které 
„…nelze-li některé otázky řešit podle ustanovení obchodního zákoníku, řeší se podle předpisů 
práva občanského, nelze-li je řešit ani tak, posoudí se podle obchodních zvyklostí…“ 

Byť je úprava některých obchodních závazkových právních vztahů v obchodním zákoníku hodně 
podrobná nemůžeme asi o žádném z upravovaných vztahů 100% říci, že by se jednalo o absolutně 
komplexní právní úpravu určitého typu právního vztahu, na který by se vztahovala jen a pouze úprava 
obchodního zákoníku, ale vždy se na ně vztahuje i úprava práva občanského (min. o počítání času). 

• Komplexní úpravě se však úprava některých závazkových vztahů hodně blíží, např. … 
- obchodní veřejná soutěž 
- veřejný návrh na uzavření smlouvy 
- ručení aj. 

• O dílčí úpravě mluvíme tehdy, kdy v obchodním zákoníku je upravena část příslušného 
závazkového vztahu a ve zbytku se použijí ustanovení občanského zákoníku, např. … 

- smluvní pokuta 
- započtení pohledávek aj. 

• Jsou však i právní vztahy, které nejsou v obchodním zákoníku upraveny vůbec a pro jejich 
posouzení se použijí jen ustanovení občanského zákoníku, např. … 

- zástavní právo k pohledávce aj. 

Obchodní závazkové vztahy do značné míry upravují také obchodní zvyklosti. Ty lze rozdělit na 
obchodní zvyklosti a) použitelné přímo ze zákona – obecně (tzn. celostátně) zachovávané v určitém       
 obchodním odvětví, pokud nejsou v rozporu s obsahem smlouvy či se zákonem 

 b) použitelné na základě smlouvy – nemusí být obecně zachovávané, smlouva na 
ně však s dostatečnou určitostí musí odkazovat a nesmí být v rozporu s kogentními 
ustanoveními obchodního zákoníku 
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29. Uzavírání obchodních smluv (včetně veřejného návrhu) 

Obchodní zákoník obsahuje pouze některá ustanovení týkající se uzavírání obchodních smluv, nikoliv 
tedy komplexní úpravu této oblasti. Z toho důvodu pro uzavírání obchodních smluv platí obecně úprava 
obsažená v občanském zákoníku s odchylkami a doplňky podle obchodního zákoníku. 

Uzavírání smluv obecně se skládá ze dvou fází – 1) návrhu smlouvy (oferty) a 2) jeho akceptace. 

Návrh smlouvy – je upraven v Obč.z. a je to „…projev vůle směřující k uzavření smlouvy, jestliže je 
určen jedné nebo více určitým osobám, jestliže je dostatečně určitý a jestliže z něho vyplývá vůle 
navrhovatele být vázán v případě přijetí…“ 
- jedná se o jednostranný právní úkon, který se stává účinným okamžikem jeho dojití adresátovi 
- pokud návrh není adresován určitým osobám není sice návrhem ve smyslu Obč.z., ale může být 
veřejným návrhem podle Obch.z. (viz níže) 

Zrušení, odvolání a zánik návrhu 
Zrušení návrhu – návrh lze zrušit, pokud projev o jeho zrušení dojde adresátovi dříve nebo nejpozději 
společně s vlastním návrhem; zrušit lze i neodvolatelný návrh 

Odvolání návrhu – návrh lze odvolat i po jeho dojití adresátovi, avšak nejpozději do doby, než je 
uzavřena smlouva (musí adresátovi dojít dříve než adresát odešle přijetí návrhu) 
Odvolat nelze návrh a) u kterého ještě neuplynula lhůta stanovená pro jeho přijetí 
 b) u kterého je jeho neodvolatelnost výslovně vyjádřena 

Zánik návrhu – návrh nepůsobí časově neomezeně, i když není zrušen či odvolán může zaniknout 
jestliže a) nebyl-li ústní návrh přijat ihned (a pokud z jeho obsahu nevyplývá, že má působit delší dobu) 
 b) došel-li navrhovateli projev o odmítnutí návrhu 
 c) uplynula-li lhůta stanovená pro jeho přijetí, jinak lhůta přiměřená 

Přijetí návrhu (jeho akceptace) – jednostranný právní úkon vyjadřující souhlas s obsahem návrhu 
Lze je učinit 1) výslovně prohlášením (ústním či písemným) 
 2) konkludentně – jednáním ze kterého lze dovodit souhlas s návrhem 
 3) provedením určitého úkonu (odesláním zboží, zaplacením kupní ceny apod.) 
Může být odvoláno pokud odvolání dojde navrhovateli dříve nebo nejpozději společně s přijetím; 
účinnost nastává dojitím přijetí navrhovateli 

Forma smluv – obchodní právo je v zásadě neformální, smlouvám tedy není až na výjimky předepsána 
písemná forma. Tyto výjimky jsou 1) stanoví-li tak zákon (např. smlouva o nájmu či provozu dopr. prostř.aj.) 
 2) stanoví-li tak dohoda účastníků 
 3) projeví-li jeden z účastníků vůli uzavřít smlouvu písemně 

Obsah smluv – smlouva upravená jako smluvní typ v Obch.z. musí obsahovat její podstatné části; 
strany však mají možnost uzavřít i smlouvu v Obch.z. výslovně neupravenou tzv. nepojmenovanou. 

Doplnění obsahu smlouvy – strany se mohou také dohodnout, že určitá nepodstatná část smlouvy bude 
stranami smluvena dodatečně, nebo že chybějící obsah smlouvy bude stanoven soudem či jinou třetí 
osobou. 

Část obsahu obchodní smlouvy si mohou smluvní strany dohodnout také odkazem na obchodní 
podmínky. Ty mohou být buď všeobecné (vypracované odbornými či zájmovými organizacemi – stačí se 
na ně odkázat) nebo jiné (ty musí být stranám známy nebo musí být přiloženy ke smlouvě). 

pokračování …
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Veřejný návrh na uzavření smlouvy – jedná se o jednostranný projev vůle směřující k uzavření 
smlouvy, který je určen neurčitým osobám. 

Odvolání veřejného návrhu – navrhovatel může veřejný návrh odvolat. Musí tak však učinit před jeho 
přijetím a způsobem stejným, jakým byl veřejný návrh zveřejněn. 

Přijetí (akceptace) veřejného návrhu – smlouva na základě veřejného návrhu je uzavřena s osobou, 
která v souladu s veřejným návrhem a ve lhůtě jím stanovené (není-li, tak ve lhůtě přiměřené) oznámí 
jako první navrhovateli, že návrh přijímá a navrhovatel jí následně uzavření smlouvy potvrdí 
(navrhovatel je povinen bez zbytečného odkladu uzavření smlouvy potvrdit). 

Stanoví-li to výslovně veřejný návrh, může být smlouva uzavřena se všemi osobami, které veřejný návrh 
přijaly (akceptovaůy) ve lhůtě v něm určené. 

Úprava veřejného návrhu na uzavření smlouvy v obchodním zákoníku má komplexní povahu a 
ustanovení, která ji upravují mají kogentní charakter. 
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30. Obchodní veřejná soutěž 

Představuje zvláštní způsob uzavírání obchodní smlouvy – vyhlašovatel vyzývá neurčité osoby (kdy 
jejich okruh může být obecně vymezen) k podání návrhů na uzavření smlouvy à jejím účelem je zajistit 
výběr nejvhodnějšího návrhu. 

K platnému vyhlášení soutěže (kumulativně) ... 
1) musí být písemně vymezeny podmínky soutěže, a zároveň ... 
2) musí být jejich obsah uveřejněn vhodným způsobem. 

Podmínky musí obsahovat - předmět smlouvy 
 - zásady smlouvy na kterých vyhlašovatel trvá 
 - způsob a lhůtu pro podávání návrhů 
 - lhůtu pro oznámení vítězného návrhu 

Vyhlašovatel nemůže podmínky soutěže dodatečně měnit (či soutěž zrušit) pokud si toto právo a 
způsob jakým tak může učinit předem nevyhradil (předem = v původně uveřejněných podmínkách). 

Předložení návrhu – do soutěže lze zahrnout jen návrhy, které … 
1) svým obsahem odpovídají zadaným podmínkám 
2) které byly vyhlašovateli předloženy ve stanovené lhůtě 

Odvolání či změna předloženého návrhu – odvolat či změnit lze návrh obecně pouze ve lhůtě 
stanovené v podmínkách pro předložení návrhů. Jde-li pouze o opravu chyb vzniklých při vyhotovování 
návrhu, lze je (pokud to podmínky nevylučují) opravit i po této lhůtě. 

Podmínky však mohou stanovit, že návrh již nelze po jeho podání odvolat (ani změnit) či naopak, že jej 
lze odvolat (či změnit) i po uplynutí lhůty stanovené pro podání návrhů. 

Výběr návrhu – z předložených návrhů vyhlašovatel musí vybrat nejvhodnější, pokud si případné 
odmítnutí všech návrhů v podmínkách nevymínil. 

Pokud v podmínkách není uveden způsob výběru nejvhodnějšího návrhu, vybere si vyhlašovatel návrh, 
který mu nejvíc vyhovuje. 

Oznámení vítězného návrhu – přijetí vybraného návrhu oznámí vyhlašovatel způsobem a ve lhůtě 
stanovené v podmínkách. Pokud oznámí přijetí návrhu až po stanovené lhůtě, má vítěz právo sdělit 
vyhlašovateli bez zbytečného odkladu, že odmítá smlouvu uzavřít. Smlouva pak nevznikne. 

Oznámení neúspěšným účastníkům – Vyhlašovatel je po skončení soutěže povinen bez zbytečného 
odkladu vyrozumět ty účastníky, kteří v soutěži neuspěli, že jejich návrhy byly odmítnuty. 

Náhrada nákladů – podmínky mohou stanovit, že účastníci soutěže mají právo na náhradu nákladů 
spojených s účastí v soutěži. Jinak nárok na jejich náhradu nemají. 

Úprava obchodní veřejné soutěže v obchodním zákoníku má komplexní povahu a ustanovení, která ji 
upravují mají kogentní charakter. 
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31. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy 

Smlouva o smlouvě budoucí je smlouva, kterou se smluvní strany písemně zavazují uzavřít 
v dohodnuté době smlouvu s určitým předmětem plnění (v budoucí smlouvě musí být tento předmět 
plnění alespoň obecně určen) à k pojmovým znakům smlouvy o smlouvě budoucí tedy patří … 

 1) závazek uzavřít budoucí smlouvu 
 2) stanovení doby, ve které se tak má stát 
 3) určení předmětu plnění budoucí smlouvy (alespoň obecně) 
 4) písemná forma 

Ad. 1) Závazek uzavřít budoucí smlouvu – mohou ho převzít jak obě strany, tak ho může také převzít 
pouze strana jedna (závazek lze převzít i s odkládací či rozvazovací podmínkou) 

Ad. 2) Stanovení doby k uzavření budoucí smlouvy – doba musí být stanovena dostatečně určitým 
způsobem (tzn. dnem či lhůtou) 

Ad. 3) Určení předmětu plnění – musí být určen alespoň obecně 

Povinnost uzavřít budoucí smlouvu vzniká okamžikem, kdy jedna strana vyzve v souladu s uzavřenou 
smlouvou o smlouvě budoucí stranu druhou k jejímu uzavření. 

Nesplní-li strana zavázaná závazek uzavřít budoucí smlouvu (pokud neoprávněně odmítla jednat o 
uzavření budoucí smlouvy), může strana oprávněná požadovat … 

1) určení obsahu smlouvy soudem, popř. třetí osobou dohodnutou ve smlouvě o smlouvě budoucí 
(obsah smlouvy se určí podle účelu sledovanému smlouvou o smlouvě budoucí, s ohledem na 
okolnosti, za kterých byla uzavřena a také s ohledem k zásadě poctivého obchodního styku) 

2) náhradu škody způsobené jí porušením závazku uzavřít budoucí smlouvu 

Tato práva osoby oprávněné se promlčují uplynutím jednoho roku ode dne, kdy strana oprávněná 
vyzvala stranu zavázanou k uzavření budoucí smlouvy. 

Povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká jestliže a) oprávněná strana nevyzvala ve stanovené době 
druhou stranu k uzavření budoucí smlouvy. 

 b) se okolnosti změnily takovým způsobem, že nelze 
rozumně požadovat splnění závazku (zavázaný však 
musí takovou změnu okolností oprávněnému bez 
zbytečného odkladu oznámit) 

Stejná úprava se vztahuje i na smlouvu u které si strany dohodly, že tato smlouva bude v dohodnuté 
lhůtě doplněna ještě o úpravu či konkretizaci určitých otázek. 
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32. Veřejné zakázky a způsoby jejich zadávání 

 

S ohledem na právě probíhající zásadní novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek by neměla být 
tato otázka předmětem postupové zkoušky. 

 

Alespoň ne v období leden-únor 2004. 
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33. Ručení 

Ručení (§ 303 an.) lze obecně definovat jako právní vztah mezi věřitelem a ručitelem, jehož obsahem je 
závazek ručitele uspokojit pohledávku věřitele pokud ji neuspokojí sám dlužník. 
Úpravou obsaženou v Obch.z. (komplexní úprava) se ručení řídí vždy, jde-li o zajištění závazků 
z obchodních závazkových vztahů (podle § 261/1-3) a to bez ohledu na to, kdo je ručitelem. Tam kde si 
strany (podle § 262) dobrovolně dohodly úpravu vztahů obch. zákoníkem se touto úpravou řídí i ručení 
pouze pokud a) s tím ručitel projeví souhlas, nebo… 

b) v době vzniku ručení ručitel ví, že zajišťovaný závazek se řídí obchodním zákoníkem 

Vznik ručení:  1) ze zákona (např. ručení společníků v.o.s., ručení za závazky při prodeji podniku aj.) 
 2) na základě písemného prohlášení ručitele (jednostranný právní úkon) – z prohlášení 

musí být patrné kdo je ručitelem, věřitelem a dlužníkem i zajištěná pohledávka 

Ručit lze i pouze za část závazku, za závazek vzniklý v budoucnu či za závazek jehož vznik je vázán na 
splnění nějaké podmínky.  

Ručením lze zajistit i závazek neplatný pro nedostatek způsobilosti dlužníka pokud o této skutečnosti 
ručitel v době vzniku ručení věděl. 

Je-li ručitelů více, ručí solidárně tzn. každý za celý závazek. 

Povinnost ručitele uspokojit pohledávku vzniká: 
1) je-li závazek splatný, a zároveň… 
2) jestliže dlužník nesplnil závazek ani v přiměřené lhůtě poté, co k tomu byl věřitelem vyzván. 

Podmínka vyzvání nemusí být splněna jestliže - věřitel nemůže výzvu uskutečnit, nebo 
 - je nepochybné, že dlužník závazek nesplní (konkurz) 

Práva ručitele vůči věřiteli: 
- požadovat sdělení aktuální výše zajištěné pohledávky 
- uplatnit všechny námitky, ke kterým je oprávněn i dlužník (vč. započtení pohledávky dlužníka 
vůči věřiteli) 
- použít k započtení své pohledávky vůči věřiteli 
- jestliže zaplatí – požadovat po věřiteli všechny doklady a pomůcky, které věřitel má, k uplatnění 
nároku vůči dlužníkovi à ručitel se stává ve vztahu k dlužníkovi jeho novým věřitelem 

Uspokojí-li ručitel věřitele bez vědomí dlužníka, má dlužník právo uplatnit vůči ručiteli všechny námitky, 
které byl oprávněn uplatnit vůči věřiteli, upozorní-li na ně ručitele bez zbytečného odkladu. 

Zánik ručení: 
- zánikem zajištěného závazku (ručení má akcesorickou povahu) s výjimkou, když… 

• k zániku závazku dojde pro nemožnost plnění dlužníkem, lze-li splnit ručitelem 
• k zániku závazku dojde kvůli zániku právnické osoby jež je dlužníkem 

- dohodou věřitele s ručitelem 
- splynutím věřitele s ručitelem v jednu osobu 

Při postoupení zajištěné pohledávky přechází práva z ručení na postupníka okamžikem, kdy je 
postoupení oznámeno či prokázáno ručiteli. 

Právo věřitele vůči ručiteli se nepromlčí před promlčením jeho práva vůči dlužníkovi. 
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34. Bankovní záruka 

Bankovní záruka (§ 313 an.) je zvláštní druh ručení (ručení = právní vztah mezi věřitelem a ručitelem, 
jehož obsahem je závazek ručitele uspokojit pohledávku věřitele pokud ji neuspokojí sám dlužník). 
Ručitelem může v tomto případě být pouze banka (event. jiná osoba podle zákona o bankách). 

Vznik bankovní záruky – BZ vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že za podmínek 
v záruční listině stanovených (např. předložení určitých dokumentů apod.) uspokojí věřitele do výše 
stanovené částky, pokud dlužník nesplní svůj závazek vůči věřiteli. 

Předmět bankovní záruky – bankovní zárukou lze zajistit i nepeněžitou pohledávku, plnění banky je 
však vždy peněžité (BZ je zajištěn případný peněžitý nárok věřitele vůči dlužníkovi – např.  náhrada 
škody, smluvní pokuta apod.). 

Povinnost banky plnit – vzniká za podmínek stanovených záruční listinou 

- vzniká na písemnou výzvu věřitele 

- není nutno vyzývat nejprve dlužníka (není-li v záruční listině stanoveno něco jiného) 

- je-li plnění podmíněno předložením určitých dokumentů, musí být předloženy spolu s výzvou 
nebo bezprostředně poté 

- banka může vůči věřiteli uplatnit pouze námitky, které záruční listina připouští (nemůže tedy 
např. uplatnit námitky, které by byl vůči věřiteli oprávněn uplatnit dlužník apod.) 

Povinnost dlužníka vůči bance - dlužník je v případě plnění banky věřiteli povinen zaplatit bance to, co 
banka podle své povinnosti ze záruční listiny plnila. 

Vůči bance nemůže dlužník uplatnit námitky, které by měl vůči věřiteli, jestliže smlouva mezi jím a 
bankou neobsahovala povinnost banky tyto námitky zahrnout do záruční listiny. 

Potvrzení jinou bankou – v případě potvrzení bankovní záruky jinou bankou má věřitel právo volby, vůči 
které bance svoji pohledávku uplatní. 

Ochrana dlužníka – zákon stanoví povinnost věřitele vrátit dlužníkovi plnění, které obdržel z bankovní 
záruky a na které neměl vůči dlužníkovi nárok, a spolu s tím i povinnost nahradit způsobenou škodu. 

 

Práva a závazky ze záruční listiny jsou samostatně převoditelné. Jestliže však je věřitel oprávněn 
uplatnit svá práva z BZ jen nesplní-li dlužník svůj závazek, může věřitel svá práva z BZ postoupit pouze 
společně s pohledávkou vůči dlužníkovi zajištěnou touto BZ. 

 

Na bankovní záruku se jinak použijí přiměřeně ustanovení o ručení, vztah mezi bankou a dlužníkem se 
řídí podle ustanovení o smlouvě mandátní. 
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35. Smluvní pokuta 

Obecně je smluvní pokuta upravena v Občanském zákoníku (§ 544 an.) s tím, že určité odchylky od této 
úpravy stanoví Obchodní zákoník (§ 300 an.). 

Podstatou smluvní pokuty je povinnost zaplatit určitou částku, kterou si strany sjednaly pro případ, že 
bude porušena smluvní povinnost. 

Na rozdíl od občanskoprávní úpravy, kde podmínkou smluvní pokuty je zavinění, se podle 
obchodněprávní úpravy jedná o absolutní objektivní odpovědnost (dohodou stran je možné sjednat 
odlišnou úpravu). 

Dohoda o sjednání smluvní pokuty - musí být vždy písemná 
 - musí obsahovat výši smluvní pokuty či způsob jejího určení 

Funkce smluvní pokuty – smluvní pokuta plní funkci paušalizované náhrady škody, přičemž však ke 
vzniku povinnosti zaplatit smluvní pokutu není samotný vznik škody nutný (stačí nesplnění povinnosti). 
Proto strana, která má právo na smluvní pokutu nemůže z téhož důvodu požadovat zároveň náhradu 
škody a to ani kdyby vzniklá škoda byla vyšší než smluvní pokuta (dohodou stran je možné sjednat 
odlišnou úpravu). 

Moderační právo soudu (ius moderandi) – na rozdíl od občanskoprávní úpravy může v obchodních 
závazkových vztazích soud nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu snížit a to až na úroveň skutečně 
vzniklé škody, která do doby soudního rozhodnutí vznikla v důsledku porušení povinnosti na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta. 

Náhradu škody, která vznikla později, je poškozený oprávněn požadovat až do výše smluvní pokuty 
podle obecného ustanovení o náhradě škody (§ 373 a násl. Obch.z.). 
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36. Uznání závazku 

Uznání závazku (§ 323) jako způsob zajištění závazku dlužníkem spočívá v tom, že uznáním závazku 
dlužník zakládá vyvratitelnou právní domněnku, že závazek v době uznání trval (případné prokázání 
opaku je na dlužníkovi). 

Uznat lze i závazek promlčený, přičemž to, že došlo k jeho promlčení, nemusí být dlužníkovi nutně 
známo. 

Podmínky uznání závazku 1) musí jít o závazek dostatečně určitý (tzn. musí být jednoznačně 
identifikovaný resp. identifikovatelný) 

2) uznání musí mít písemnou formu 

Tyto podmínky musí být splněny kumulativně. 

Za uznání závazku se považuje i hrazení úroků či částečné plnění (tento způsob se však nevztahuje na 
promlčené závazky) = konkludentní uznání 

Uznání závazku má účinky i vůči ručiteli. 
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37. Zánik závazku splněním 

Zánik závazku splněním (§ 324 an.) je nejčastější a nejběžnější způsob, jakým k jeho zániku dochází. 

Splnění závazku = právní úkon, kterým osoba povinná poskytuje věřiteli předmět plnění, který je 
obsahem jejího závazku. 

Závazek zaniká, je-li věřiteli splněn řádně a včas (řádně = po stránce místní a věcné, včas = po stránce 
časové). 

Opožděné plnění – závazek jím zaniká za předpokladu, že mezitím nezanikl jiným způsobem 
(např. odstoupení věřitele od smlouvy, uplanutím času u fixních závazků apod.) 

Vadné plnění – pokud závazek nezanikl odstoupením věřitele od smlouvy z důvodu vadného 
plnění, nemá vadné plnění za následek zánik závazku, ale změnu jeho obsahu; závazek zanikne 
až uspokojením nároků věřitele vzniklých z vadného plnění 
Místo plnění – nestanoví-li smlouva či povaha závazku místo plnění, určuje je subsidiárně 
obchodní zákoník, a to pro …  

- nepeněžité závazky  1) dle smlouvy 
   2) dle povahy závazku 
   3) zákonem, dle jednotlivých smluvních typů 
   4) místem provozovny dlužníka, vznikl-li závazek v souvisl. s provozem 
   5) sídlem či místem podnikání dlužníka (dluhy odnosné) 

 - peněžité závazky  1) dle smlouvy 
 2) místem provozovny věřitele, vznikl-li závazek v souvisl. s provozem 

a bude-li zároveň věřitelem poskytnuto protiplnění 
 3) dle banky, kde má věřitel účet 
 4) sídlem či místem podnikání věřitele (dluhy donosné) 

Mají-li si strany plnit současně, může se splnění domáhat jen ta strana, která již plnění poskytla či je 
připravena plnit. 

Má-li jedna strana plnit dříve, může své plnění odepřít až do doby, kdy jí bude dostatečně zajištěno 
splnění závazku druhou stranu (platí v případě, kdy se stane dostatečně zřejmým, že druhá strana 
nebude schopna poskytnout plnění). 

Alternativní plnění – lze-li závazek splnit několika způsoby, má právo výběru dlužník (smlouvou lze určit 
i jinak). Pokud si jedna strana způsob plnění vybere a svou volbu oznámí straně druhé, nelze ji již bez 
souhlasu druhé strany měnit. 

Má-li dlužník více závazků stejného druhu, je plněním hrazen závazek, který dlužník určí. Neurčí-li, tak 
ten nejdříve splatný. Při peněžitém plnění závazek nejhůře zajištěný, přičemž nejdříve se úhrada přiřadí 
(započte) k úrokům a až následně k jistině. 

Částečné plnění – pokud částečné plnění neodporuje povaze závazku, lze plnit i po částech. 

Plnění třetí osobou – jestliže plnění není vázáno na osobní vlastnosti dlužníka, je věřitel povinen 
přijmout plnění i od třetí osoby 

Kvitance – dlužník je oprávěn po věřiteli požadovat potvrzení o vyrovnání svého závazku 

Doba plnění – může být stanovena ve prospěch dlužníka, či věřitele, nebo obou 
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38. Odstoupení od smlouvy a odstupné 

Úprava odstoupení od smlouvy (§ 344 an.) obsažená v Obchodním zákoníku je komplexní úpravou, 
úprava občanského zákoníku se pro obchodní závazkové vztahy nepoužije. 

Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo Obchodní zákoník.  

Smluvní ujednání o odstoupení od smlouvy není nijak omezeno, lze je sjednat i rozdílně pro jednotlivé 
smluvní strany. 

Zákonné odstoupení od smlouvy je v obchodním zákoníku upraveno jednak obecně a dále také u 
některých smluvních typů zvláštní úpravou (ta bude mít v takových případech oproti obecné zákonné 
úpravě přednost). 

V obecné úpravě spojuje obchodní zákoník právo odstoupit od smlouvy s prodlením (jak dlužníka, tak i 
věřitele). V obou případech se rozlišuje zda prodlení znamená podstatné či nepodstatné porušení 
smluvních povinností. 

Podstatné porušení smlouvy – takové porušení smlouvy, u kterého lze předpokládat, že strana která 
smlouvu porušila věděla (či mohla vědět) již v okamžiku jejího uzavření, že v případě takovéhoto 
jejího porušení nebude mít druhá strana zájem na plnění povinností ze smlouvy vyplývajících. 

Při podstatném porušení smlouvy je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud to 
straně, která je v prodlení, oznámí bez zbytečného odkladu. Neodstoupí-li takto od smlouvy má 
právo na odstoupení způsobem stanoveným pro nepodstatné porušení smlouvy. 

Při nepodstatném porušení smlouvy může druhá strana od smlouvy odstoupit, pokud strana, která je 
v prodlení nesplní svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta. 
Pokud strana, která je v prodlení oznámí druhé straně, že svou povinnost nesplní, je druhá strana 
oprávněna od smlouvy odstoupit ihned. 

Pro odstoupení od smlouvy jak při jejím podstatném, tak i při jejím nepodstatném porušení je 
v obchodním zákoníku společná úprava a to … 

1) oprávněná strana nemůže odstoupit, byla-li jí doručena zpráva o splnění povinnosti 

2) týká-li se prodlení pouze části závazku, je možno odstoupit jen ohledně této části 

3) u smluv s dílčím plněním lze od smlouvy odstoupit pouze ohledně toho dílčího plnění s nímž je 
dlužník v prodlení  

4) při odstoupení smlouva zaniká okamžikem doručení odstoupení druhé straně 

5) fixní smlouva zaniká okamžikem prodlení (není třeba od ní odstupovat) 

6) má-li být povinnost splněna až v budoucnu, lze od smlouvy odstoupit pokud… 
• strana povinná prohlásí, že povinnost nesplní 
• z chování strany povinné lze dovodit, že povinnost nesplní a neposkytne na 

vyzvání ani dostatečnou jistotu  

6) odstoupením zanikají ex nunc všechna práva a povinnosti smluvních stran s výjimkami 
stanovenými smlouvou či Obch.z. (náhrada škody, smluvní pokuta apod.) 

7) strana, která před odstoupení přijala plnění druhé strany, je povinna ho vrátit (peněžité plnění i 
s úroky); strana, která od smlouvy odstoupila, má nárok na náhradu nákladů spojených 
s vrácením plnění   

pokračování …
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Odstupné – peněžitá částka, jejímž zaplacením je jedna či druhá strana oprávněna zrušit uzavřenou 
smlouvu. Pro možnost zániku závazku tímto způsobem musí být splněny některé předpoklady: 

1) ujednání o zrušení smlouvy zaplacením odstupného musí být uvedeno ve smlouvě samé 

2) ve smlouvě musí být uvedena výše odstupného 

K samotnému zániku závazku dochází až okamžikem kumulativního splnění dvou předpokladů              
a to …  1) oznámením druhé straně, a … 
 2) faktickým zaplacením odstupného 

Oprávnění zrušit tímto způsobem uzavřenou smlouvu nemá strana, která již přijala či poskytla byť jen 
částečné plnění.  

… pokračování  
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39. Zánik závazku započtením pohledávek 

Započtení je jedním ze způsobu zániku závazků a to v případě, kdy se vzájemně kryjí pohledávky 
dlužníka a věřitele. 

Úprava započtení pohledávek je obecně upravena v Občanském zákoníku (§ 580 an.), dílčí úpravu 
obsahuje rovněž Obchodní zákoník (§ 358 an.). 

Započtení vzájemných závazků a pohledávek je možné provést buď dohodou stran, nebo 
jednostranným právním úkonem. 

Započtení dohodou stran – dohodou stran lze započítat jakékoliv vzájemné závazky a pohledávky (i ty 
které teprve vzniknou). 

Jednostranné započtení – aby byla pohledávka způsobilá k započtení jednostranným aktem, musí splnit 
určité podmínky: 1) musí jít o pohledávky stejného druhu (peníze proti penězům) 

2) pohledávky musí jít uplatnit u soudu 

3) promlčené pohledávky lze započíst pouze tehdy, jestliže byly způsobilé k započtení 
ještě před tím, než k promlčení došlo 

4) proti pohledávce splatné nelze započítat pohledávku nesplatnou (to neplatí proti 
pohledávce dlužníka, který není schopen plnit své peněžité závazky) 

5) započtení nesmí být vyloučeno dohodou stran aj. 

Další omezení započitatelnosti upravuje obchodní zákoník v těchto případech: 

a) vklady na účtech může banka použít k započtení pouze tehdy, vznikla-li její pohledávka ze 
smlouvy o vedení těchto účtů 

b) peněžité pohledávky v různých měnách lze započítat pouze tehdy, jedná-li se o volně směnitelné 
měny – rozhodný je kurz deviza střed platný 1) ke dni, kdy se pohledávky potkaly a … 
 2) v místě sídla strany, která započtení provedla 

c) byla-li pohledávka postupně převedena na několik osob, může dlužník použít k započtení 
pouze pohledávku, kterou měl v době převodu vůči prvnímu věřiteli a kterou má vůči poslednímu 
věřiteli 

Další omezení zápočtů závazků a pohledávek (a to i dohodou účastníků) upravuje např. zákon o 
konkursu a vyrovnání – v konkursu není možné podle § 14 ZKV započítat pohledávky proti majetku 
patřícímu do podstaty. 

mailto:ldvo@seznam.cz


Obchodní právo  PrF UK 2004 

ldvo@seznam.cz  strana 45 

40. Podstata, předmět a účinky promlčení 

Právní úprava promlčení obsažená v Obchodním zákoníku (§ 387 an.) představuje komplexní úpravu a 
obsahuje výhradně kogentní ustanovení. 

Podstata promlčení spočívá v tom, za kumulativního splnění dvou podmínek a sice 1) marného 
uplynutí promlčecí doby a 2) uplatnění námitky promlčení dlužníkem zaniká nárok k uplatnění práva u 
soudu (zaniká jeho vynutitelnost). 

Promlčené právo samo o sobě nezaniká (zaniká pouze nárok), ale zůstává oslabené jako tzv. naturální 
obligace. Proto v případě plnění dlužníka na promlčenou pohledávku nejde o plnění bez právního 
důvodu a dlužník je nemůže požadovat zpět jako bezdůvodné obohacení. 

Oprávnění vznést námitku promlčení se nelze platně vzdát a není možná ani dohoda, že se určité právo 
nepromlčuje à důsledek kogentnosti příslušných ustanovení. 

Předmětem promlčení jsou všechna práva z obchodních závazkových vztahů (např. právo na plnění, 
právo učinit určitý právní úkon apod.) s výjimkou práva vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu 
neurčitou. 

Výjimečně se právo jeho neuplatněním v určené lhůtě nepromlčuje, ale zaniká – prekluze práva 
(prekluze práva není upravena v Obch.z., proto se na obchodní závazkové vztahy použijí ustanovení 
Obč.z. - § 583) – např. právo na koupi najaté věci (§ 491 Obch.z.) 

Účinky promlčení liší se podle toho, zda jde a) o právo na plnění, nebo b) o právo uskutečnit určitý 
právní úkon. 

Ad. a) Právo na plnění – právo nemůže být přiznáno soudem (či rozhodcem), pokud dlužník 
promlčení namítne; námitka však musí být vznesena až po uplynutí promlčecí doby. 

I po uplynutí promlčecí doby může však oprávněná strana toto své promlčené právo ještě uplatnit 
při obraně nebo započtení jestliže 1) se obě práva vztahují k téže smlouvě (či k smlouvám spolu   
 souvisejícím), a zároveň … 

 2) mohlo-li být promlčené právo před promlčením použito k      
 započtení nároku uplatněného druhou stranou. 

Ad. b) Právo uskutečnit určitý právní úkon – vůči osobě, která námitku promlčení vznese, je 
takový právní úkon neúčinný. 
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41. Promlčecí doba a její běh 

Právní úprava promlčení vč. úpravy promlčecí doby a jejího běhu obsažená v Obchodním zákoníku 
(§ 387 an.) představuje téměř komplexní úpravu a obsahuje výhradně kogentní ustanovení. 

Obecná promlčecí doba stanovená Obch.z. je 4 roky. Ta platí není-li pro jednotlivá práva stanovena 
promlčecí doba jiná – zvláštní. 

Zvláštní promlčecí doba může být jak kratší – 1 rok (např. u práva vůči dopravci ze škody na 
dopravovaných věcech či u práva ze škody z opožděného doručení zásilky) nebo delší – 10 let (např. 
objektivní lhůta u práva na náhradu škody) 

Promlčecí dobu nelze stanovit dohodou stran s výjimkou u smlouvy o smlouvě budoucí, týkající se … 
1) práva na určení obsahu budoucí smlouvy soudem (nebo jinou osbou), a … 
2) práva na náhradu škody způsobenou nesplněním závazku uzavřít budoucí smlouvu. 

- v těchto případech je stanovena promlčecí lhůta 1 rok, ale dohodou stran ji lze prodloužit i zkrátit. 

Prodloužení promlčecí lhůty – strana vůči níž se právo promlčuje (strana povinná) může písemným 
prohlášením adresovaným straně oprávněné promlčecí dobu prodloužit a to i opakovaně. Takové 
prohlášení lze učinit i před tím, než promlčecí lhůta vůbec začala běžet. Je otázkou, zda lze promlčecí 
dobu prodloužit i poté, co promlčení nastalo. 

Prodloužení promlčecí lhůty je možné také uznáním závazku (ať již písemnou formou či konkludentně – 
částečným plněním či placením úroků). Uznáním závazku počíná běžet nová promlčecí lhůta a to lhůta 
obecná 4-letá (i když původní promlčecí lhůta byla vzhledem k charakteru závazku pouze 1-letá). 

Maximální doba na kterou lze promlčecí lhůtu prodloužit a tedy maximální možná promlčecí lhůta podle 
Obch.z. činí 10 let od doby, kdy začala promlčecí lhůta běžet poprvé (námitku promlčení však nelze 
uplatnit v již zahájeném řízení) 

Bylo-li právo pravomocně přiznáno později než 3 měsíce od ukončení uvedené 10-ti leté lhůty, lze toto 
rozhodnutí vykonat (provést exekuci) bylo-li řízení o výkonu rozhodnutí zahájeno nejpozději do 3 měs. 
od právní moci rozsudku. 

Běh promlčecí lhůty 
Počátek běhu promlčecí lhůty – lze obecně rozlišit podle toho zda se jedná o … 

a) právo vymahatelné u soudu – zde počíná promlčecí době běžet dnem, kdy mohlo být právo u 
soudu prvně uplatněno 
b) právo uskutečnit právní úkon – zde počíná promlčecí doba běžet dnem, kdy mohl být tento 
právní úkon prvně učiněn 

Vedle těchto obecných pravidel obsahuje pro celou řadu případů Obch.z. zvláštní ustanovení upravující 
počátek běhu promlčecí doby např. právo na splnění závazku – den splatnosti, právo na peněžní 
prostředky uložené na b.ú. – den zániku smlouvy o jeho vedení, právo vzniklé porušením povinnosti 
(např. smluvní pokuta) – dnem porušení povinnosti atd. 

Stavení promlčecí lhůty – promlčecí lhůta přestává běžet pokud věřitel učinil právní úkon považovaný za 
uplatnění práva (podání žaloby, doručení návrhu na zahájení rozhodčího řízení druhé straně apod.). 
Nerozhodl-li soud ve věci samé, platí že promlčecí lhůta nepřestala běžet (skončila-li v průběhu řízení či 
má-li skončit do 1 roku od skončení řízení prodlužuje se na 1 rok od skončení řízení), přiznal-li soud 
žalobci právo, končí promlčecí lhůta uplynutím obecné maximální 10-leté promlčecí doby. 

Konec promlčecí lhůty – o konci promlčecí doby platí obecná úprava počítání času obsažená v Obč.z. 
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42. Zákonná odpovědnost za vady plnění 

Odpovědnost za vady plnění se vztahuje především ke kupní smlouvě, u které je také v Obch.z. 
nejpodrobněji upravena. U dalších smluvních typů (u smlouvy o dílo) je úprava obdobná a v mnohém na 
úpravu u kupní smlouvy odkazuje.  

Obecně může mít právní odpovědnost za vady plnění dvojí, resp.trojí charakter: 
1) Zákonná odpovědnost za vady – prodávající odpovídá jen za vlastnosti zboží v okamžiku jeho 
prodeje (včetně vad které se navenek projeví až později). 
2) Záruční odpovědnost za vady (smluvní záruka či záruka za jakost) – prodávající se smluvně 
zaváže, že zboží si zachová po určitou dobu (tzv. záruční dobu) určité své vlastnosti. 
3) Kombinace obou způsobů – úprava odpovědnosti za vady plnění obsažená v Obch.z. je právě 
touto kombinací obou uvedených způsobů.  

Zákonná odpovědnost za vady plnění 
I když odpovědnost za vady plnění obsažená v Obch.z. je kombinací zákonné a záruční odpovědnosti, 
základem je odpovědnost zákonná. Podle její zákonné úpravy odpovídá prodávající za vady ve dvou 
případech: 1) jde-li o vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na kupujícího –
     vada se však může projevit i později (v době prodeje nemusí být vadou zjevnou).  

2) jestliže vada byla způsobena porušením povinností prodávajícího – zahrnuje i vady, které  
  vzniknou až po přechodu nebezpečí škody na kupujícího. 

V obou těchto případech je prokázání splnění uvedených podmínek na kupujícím. 

Liberace – odpovědnost prodávajícího je objektivní, nikoliv však absolutní – obchodním zákoníkem jsou 
dány dva liberační důvody, které vylučují odpovědnost prodávajícího: 

1) vady zboží byly způsobeny použitím takových surovin při výrobě, které si za tímto účelem 
dodal sám kupující – pokud prodávající zároveň nemohl při vynaložení veškeré odborné péče 
nevhodnost surovin odhalit nebo na to kupujícího upozornil a ten i p řesto trval na jejich použití. 
2) kupující o vadách zboží věděl, nebo s přihlédnutím k okolnostem vědět musel – pro posouzení 
je rozhodující doba uzavření smlouvy (např. upozornil-li prodávající kupujícího při uzavírání 
smlouvy na vady zboží či jedná li se prodej partiového zboží apod.). Tento liberační důvod však 
nelze použít v případech, kdy se vady týkají vlastností, které zboží dle smlouvy mělo mít. 

Uvedené liberační důvody se týkají vad jakosti a provedení, pokud jde o vady právní, jsou liberační 
důvody v Obch.z. stanoveny zvlášť, jsou rovněž dva a jsou to: 

1) kupující v době uzavření smlouvy o právu třetí osoby věděl (zde nestačí, že podle okolností o 
takovém právu vědět musel) 
2) prodávající byl podle smlouvy povinen postupovat podle pokynů předaných kupujícím – tím 
kupující převzal povinnost ověřit si právní stav sám, a pokud ji řádně nesplnil, nese si důsledky. 

Ve všech uvedených případech musí existenci liberačních důvodů prokazovat prodávající, jestliže se 
chce své odpovědnosti za vady zprostit. 

Kupující je na druhou stranu povinen si zboží co nejdříve prohlédnout a zjištěné vady bez zbytečného 
odkladu oznámit (notifikační povinnost). Právo z vad nemůže být kupujícímu soudem přiznáno, pokud 
vady neoznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co … 

a) je zjistil 
b) je zjistit měl, při prohlídce, kterou měl udělat (vady zjevné) 
c) mohly být zjištěny při vynaložení veškeré odborné péče - max 2 roky (skryté vady) 
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43. Záruční odpovědnost za vady plnění 

Odpovědnost za vady plnění se vztahuje především ke kupní smlouvě, u které je také v Obch.z. 
nejpodrobněji upravena. U dalších smluvních typů (u smlouvy o dílo) je úprava obdobná a v mnohém na 
úpravu u kupní smlouvy odkazuje.  

Obecně může mít právní odpovědnost za vady plnění dvojí, resp.trojí charakter: 
1) Zákonná odpovědnost za vady – prodávající odpovídá jen za vlastnosti zboží v okamžiku jeho 
prodeje (včetně vad které se navenek projeví až později). 
2) Záruční odpovědnost za vady (smluvní záruka či záruka za jakost) – prodávající se smluvně 
zaváže, že zboží si zachová po určitou dobu (tzv. záruční dobu) určité své vlastnosti. 
3) Kombinace obou způsobů – úprava odpovědnosti za vady plnění obsažená v Obch.z. je právě 
touto kombinací obou uvedených způsobů.  

Záruční odpovědnost za vady plnění 
Záruční odpovědnost za vady plnění představuje doplněk odpovědnosti zákonné. Její podstatou je 
závazek prodávajícího, že zboží bude po určitou dobu (záruční dobu) způsobilé ke smluvenému či 
obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené či obvyklé vlastnosti à záleží zásadně na vůli 
prodávajícího, zda smluvní pokutu poskytne. 

Základní podmínky pro vznik záruční odpovědnosti jsou dvě: 1) písemný projev vůle prodávajícího, a… 
2) stanovení délky záruční doby 

Ad.1) Písemný projev vůle – může být obsažen buď ve smlouvě (dvoustranné ujednání) nebo může mít 
formu jednostranného prohlášení (záruční list). Za převzetí záruční odpovědnosti se považuje také 
vyznačení délky záruční doby, doby trvanlivosti či použitelnosti zboží na jeho obalu. 
Ad. 2) Délka záruční doby – záruční doba začíná běžet ode dne vyznačeného ve smlouvě (či 
v záručním listě) jinak ode dne dodání zboží. Nemůže-li kupující užívat zboží pro jeho vady, záruční 
doba se o odpovídající dobu prodlužuje. 

Rozsah odpovědnosti – pro rozsah záruky je rozhodující obsah smlouvy či prohlášení prodávajícího, 
vymezen může být různými způsoby např. … 

- vlastnostmi, které zboží po dobu záruční lhůty má mít 
- záruka se může vztahovat na všechny vlastnosti které má zboží mít podle Obch.z. tzn. 
především v množství, jakosti, provedení a obalu jež určuje smlouva, neurčuje-li tak… 

- jakost a provedení podle účelu smlouvy nebo podle účelu obvyklého, event. podle 
vzorku či předlohy 
- balení obvyklé nebo nezbytné k ochraně zboží 
(zjednodušeně „obvyklý účel a vlastnosti“) 

- stanovení vlastností na které se záruka nevztahuje, s tím že ostatní vlastnosti má mít zboží 
podle Obch.z.  

Není-li rozsah stanoven platí rozsah podle Obch.z. 

Liberace – odpovědnost prodávajícího je objektivní, nikoliv však absolutní – obchodní zákoník stanoví 
liberační důvod, který vylučuje odpovědnost prodávajícího a tím je … 

- skutečnost, že vady byly způsobeny vnějšími událostmi (živelní událost či poškození kupujícím) a 
to až po přechodu nebezpečí škody na kupujícího (přičemž tyto události nezpůsobil prodávající). 

Existenci liberačních důvodů musí prokazovat prodávající. 
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44. Vady plnění a jejich druhy 

Závazek obecně zaniká, je-li splněn věřiteli řádně a včas. Vykazuje-li plnění určité vady, nejedná se o 
plnění řádné nýbrž o plnění vadné. 

Poskytnutí vadného plnění nemá za následek zánik závazku, ale změnu jeho obsahu à závazek pak 
zanikne až uspokojením nároků věřitele vzniklých z vadného plnění; to neplatí odstoupí-li věřitel 
z důvodu vadného plnění od smlouvy (v takovém případě závazek zaniká). 

Úprava vad plnění je v Obch.z. nejpodrobněji upravena u kupní smlouvy. U dalších smluvních typů 
(např. u smlouvy o dílo) je úprava obdobná a v mnohém na úpravu u kupní smlouvy odkazuje. 

Druhy vad 
1) faktické – kdy dodané zboží neodpovídá smlouvě či obchodnímu zákoníku. Tyto vady se mohou 
týkat: a) množství – je-li dodáno méně zboží než je dokladováno, jedná se o částečné plnění; zbytek      
 plnění musí být dodán včas, jinak se prodávající dostává do prodlení 

b) jakosti a provedení (jakost = vlastnosti významné pro užívání věci; provedení = vnější podoba 
věci) – není-li zboží dodáno v jakosti a provedení stanoveném smlouvou; pokud je smlouva 
nestanoví, tak v jakosti a provedení odpovídající účelu smlouvy nebo účelu obvyklému (event. 
podle vzorku či předlohy) 
c) obalu, příp. jiného opatření vztahujícího se k přepravě – není-li stanoveno ve smlouvě, musí 
odpovídat způsobu obvyklému pro příslušné zboží, event. způsobu nutnému k ochraně zboží 
d) druhu zboží (je dodáno jiné zboží) – pokud prodávající sdělí, že dodává jiné zboží a kupující to 
akceptuje, nejedná se o vadné plnění (jedná se o změnu obsahu závazku) 
e) dokladů nutných k užívání zboží – jedná se pouze o doklady, které jsou nutné k užívání zboží 
(např. návod k použití) nikoliv o doklady nutné k převzetí zboží 

2) právní – jedná se o případy, kdy je zboží zatíženo právem třetí osoby. To může spočívat např. v tom, 
že … a) třetí osoba je vlastníkem zboží – to neplatí, pokud kupující nabyl vlastnické právo od nevlastní- 
 ka (pro nabytí vlastnického práva od nevlastníka se posuzuje, zda kupující věděl nebo vědět měl,  
 že prodávající není vlastníkem a že není oprávněn zboží prodat) 

b) na zboží vázne věcné právo třetí osoby – např. zástavní právo 
c) právo třetí osoby z průmyslového či duševního vlastnictví – za podmínky, že právo třetí osoby 
požívá právní ochranu podle právního řádu státu, kde má sídlo … 

• prodávající, nebo… 
• kupující, za předpokladu, že prodávající věděl (či musel vědět), že zboží je tam takto 

chráněno 
O právní vadu se nebude jednat v případě, kdy kupující o zatížení zboží právem třetí osoby věděl a 
vyslovil s ním souhlas. 

Další třídění vad 
Podle možné zjistitelnosti vad lze vady dále členit na … 

• vady zjevné  
• vady skryté  

Obchodní zákoník sice uvedená označení nepoužívá, ale fakticky takové rozlišení provádí. 
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45. Rozsah práv z odpovědnosti za vady a jejich uplatňování 

Pro určení rozsahu práv z odpovědnosti za vady je podstatné, jakým způsobem byla poskytnutím 
vadného plnění porušena smlouva – obchodní zákoník z tohoto hlediska rozlišuje porušení smlouvy 
podstatným způsobem a porušení smlouvy nepodstatným způsobem. 

Není přitom rozhodné, jedná-li se o zákonnou odpovědnost za vady či o záruční odpovědnost za vady, 
zákonná úprava platí pro oba případy (pokud se strany nedohodly jinak). 
Podstatné porušení smlouvy – takové porušení smlouvy, u kterého lze předpokládat, že strana, která 
vadné plnění poskytla, již v okamžiku uzavření smlouvy věděla (či podle okolností mohla vědět), že 
v případě poskytnutí takto vadného plnění nebude mít druhá strana na takovémto vadném plnění 
zájem. 
Nepodstatné porušení smlouvy je vymezeno negativně – případy porušení smlouvy, které nejsou 
porušením podstatným. V pochybnostech se má za to, že porušení smlouvy je nepodstatné. 

Rozsah práv z odpovědnosti za vady (nároky z vad zboží) při podstatném porušení smlouvy – kupující 
může… a) požadovat dodání náhradního zboží výměnou za zboží vadné, požadovat dodání chybějícího  
 zboží a  požadovat odstranění právních vad 

b) požadovat opravu zboží, jde-li o vady opravitelné 
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny 
d) odstoupit od smlouvy 

Volbu mezi uvedenými nároky má kupující, avšak jednou provedená volba je pro něj již potom závazná. 
Následná změna volby je možná pouze ve dvou výjimečných případech a to … 

- zvolil-li si kupující opravu zboží a ukáže-li se, že vada je neopravitelná, či opravitelná 
s nepřiměřenými náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží (pokud to 
oznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o neopravitelnosti vady) 
- neodstranil-li prodávající vady zboží ani v přiměřené dodatečné lhůtě (či oznámil-li 
kupujícímu, že je neodstraní), může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat 
přiměřenou slevu 

Výše uvedené nároky má kupující však pouze za předpokladu, že je oznámí prodávajícímu spolu s včas 
zaslaným oznámením vad nebo bez zbytečného odkladu poté. Neučiní-li tak, má nároky z vad jako při 
nepodstatném porušení smlouvy. 

Rozsah práv z odpovědnosti za vady (nároky z vad zboží) při nepodstatném porušení smlouvy – kupující 
může… a) požadovat dodání chybějícího zboží  

b) požadovat odstranění dalších vad zboží (opravou, dodáním náhradního zboží, i právní vadu) 
c) požadovat slevu z kupní ceny 

Volbu mezi uvedenými nároky má kupující, avšak jednou provedená volba je pro něj již potom závazná. 
Následná změna volby je možná pouze tehdy, požadoval-li kupující odstranění vad a prodávající je 
neodstranil ani v přiměřené dodatečné lhůtě. Kupující má pak právo požadovat slevu. 

Oznámil-li kupující prodávajícímu svůj úmysl odstoupit od smlouvy, v případě neodstranění vady 
v přiměřené lhůtě,  může v takovém případě při neodstranění vady od smlouvy odstoupit. 

Vedle výše uvedených nároků má kupující i právo na náhradu škody vzniklé v důsledku vadného 
plnění event. právo na smluvní pokutu je-li sjednána. 

mailto:ldvo@seznam.cz


Obchodní právo  PrF UK 2004 

ldvo@seznam.cz  strana 51 

46. Prodlení a jeho následky 

Prodlení je stav, do kterého se dostane dlužník, jestliže nesplní své závazky řádně a včas à prodlení 
dlužníka nastává a) neposkytne-li dlužník plnění včas, tzn. v dohodnuté či stanovené lhůtě - toto prodlení 
 skončí pozdním poskytnutím plnění (které je bez vad) 

b) dlužník poskytne sice plnění včas, ale toto plnění není řádné, tzn. že plnění se 
neuskutečnilo v místě plnění nebo nebylo bez vad 

Dlužník, však není v prodlení, je-li v prodlení věřitel à v prodlení může být i věřitel. Ten se dostává do 
prodlení  jestliže  a) nepřevezme řádně nabídnuté plnění (nezáleží z jakých důvodů), nebo … 

b) neposkytne součinnost nezbytnou k tomu, aby dlužník mohl splnit svůj závazek 
(např. u smlouvy o dílo) 

Jak prodlení dlužníka, tak i prodlení věřitele nastává objektivně, bez ohledu na zavinění. 

Prodlení dlužníka 
Prodlení dlužníka končí a) poskytnutím řádného plnění 
 b) zánikem závazku jiným způsobem (např. odstoupením od smlouvy) 
 c) prodlením věřitele 

Následky prodlení dlužníka: 

1) věřitel může trvat na řádném splnění závazku (nestanoví-li zákon jinak - např. fixní sml.) 
2) věřitel má právo požadovat náhradu škody (pokud prodlení nebylo způsobeno okolnostmi 
vylučujícími odpovědnost) 
3) věřitel má právo odstoupit od smlouvy (pokud tak stanoví smlouva či zákon) 
4) věřitel má právo požadovat smluvní pokutu (byla-li pro tento případ sjednána) 
5) na dlužníka přechází nebezpečí škody na věci, s jejímž předáním věřiteli je v prodlení (škoda = 
ztráta, zničení, poškození či znehodnocení), ledaže byla způsobena věřitelem nebo by k ní došlo 
i při splnění povinnosti dlužníka (liberační důvody) 
6) u peněžité pohledávky má věřitel právo požadovat úroky z prodlení  

Prodlení věřitele 
Následky prodlení věřitele (jsou obdobné jako následky prodlení dlužníka): 

1) nenastává prodlení dlužníka (event. zaniká, nastalo-li již) 
2) dlužník má právo požadovat splnění povinností věřitele (např. poskytnout potřebnou 
součinnost) 
3) dlužník má právo požadovat náhradu škody (pokud prodlení nebylo způsobeno okolnostmi 
vylučujícími odpovědnost) 
4) dlužník má právo odstoupit od smlouvy (pokud tak stanoví smlouva či zákon) 
5) dlužník má právo požadovat smluvní pokutu (byla-li pro tento případ sjednána) 
6) na věřitele přechází nebezpečí škody na věci, s jejímž převzetím od dlužníka je v prodlení 
(škoda = ztráta, zničení, poškození či znehodnocení), ledaže byla způsobena dlužníkem resp. 
jeho porušením povinností (liberační důvod) 
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47. Obecná odpovědnost podnikatele za škodu 

Škoda = majetková újma, která lze vyčíslit v penězích a též v penězích (popř. i naturálně) nahradit. 
Obecně lze rozlišit dva druhy škody a to 1) škodu skutečnou a 2) ušlý zisk. 

Škoda skutečná = majetková újma spočívající ve zmenšení majetku existujícího před porušením 
povinnosti (škoda na věci, ztráta majetkového práva, marně vynaložené náklady apod.) 
Ušlý zisk = majetková újma spočívající v tom, že poškozená osoba nezíská to, co by získala, 
kdyby nenastala škodná událost (to co by se dalo očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí) 

Smyslem úpravy této oblasti je a) ochrana majetku a náhrada majetkové újmy 
 b) předcházení vzniku škod à oznamovací povin. x zakročovací povin. 
   (potenciálního škůdce)  (potenciálního poškozeného) 
Podmínky vzniku odpovědnosti za škodu: 1) vznik škody 
 2) porušení povinnosti ze závazkového vztahu 
 3) příčinná souvislost 
 4) neprokázání liberačního důvodu 
Úprava náhrady škody v Obch.z. je založena na principu objektivní odpovědnosti, tedy odpovědnosti za 
výsledek à nevyžaduje se zavinění odpovědné osoby. Na druhou stranu se však osoba, která škodu 
způsobila může zprostit odpovědnosti prokázáním některého z liberačních důvodů. 
Liberačním důvodem je existence překážky, která brání osobě povinné ve splnění povinností a která … 

1) nastala nezávisle na vůli povinné osoby, 
2) v době vzniku závazku byla nepředvídatelná, 
3) pro osobu povinnou byl její vznik neodvratitelný, 
4) nevznikla v době, kdy strana povinná již byla v prodlení, 
5) nevznikla z hospodářských poměrů osoby povinné                 … a to vše splněno kumulativně. 

Okolnosti vylučující odpovědnost (liberační důvody) lze ve smlouvě upravit odchylně (např. i jako 
subjektivní odpovědnost apod.) 

Vedle těchto okolností vylučujících odpovědnost Obchodní zákoník stanoví, že za určitých podmínek 
poškozená strana nemá nárok na náhradu škody (většinou jde o případy, kdy mezi vznikem škody a 
porušením povinnosti chybí příčinná souvislost), což nastane když … 

- nesplnění povinností bylo způsobeno jednáním poškozeného 
- část škody byla způsobena nesplněním povinností poškozeného, stanovených právními předpisy 
za účelem předcházení škodám 
- škoda vznikla v důsledku toho, že poškozený nesplnil povinnost škodu odvracet (zakročovací povin.) 
- škoda vznikla tím, že poškozená strana odstoupila od smlouvy a nevyužila včas možnosti 
uzavřít smlouvu náhradní 

Pokud ve zvláštních ustanoveních nestanoví Obch.z. jinak, hradí se skutečná škoda i ušlý zisk 
s výjimkou škody tzv. nepředvídatelné (tj. škody, kterou nemohla strana v době vzniku závazkového 
vztahu jako důsledek nesplnění svých povinností předpokládat). 
Způsob náhrady škody - primárně v penězích 
 - je-li to možné, obvyklé a požádá-li o to poškozený, lze i uvedením v předešlý 

stav (tzv. naturální restituce) 
Nároku na náhradu škody se nelze vzdát předem (tzn. před porušením povinnosti); soud nemůže 
náhradu škody snížit. 

pokračování …
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Odpovědnost podnikatele za škodu – úprava v Obč.z. 

Pro celou oblast soukromého práva je obecnou úpravou úprava obecné odpovědnosti za škodu 
obsažená v občanském zákoníku a platí tedy i pro podnikatele. 

Důležitá jsou zejm. ustanovení … 
- o obecném předcházení hrozícím škodám (§ 415 – každý je povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a živ. prostředí) 

- o zvláštních případech odpovědnosti 
1) škoda způsobená okolnostmi majícími původ v povaze přístroje použitého při 
plnění závazku, 
2) škoda způsobená provozem dopravních prostředků, 
3) škoda způsobená na vnesených nebo odložených věcech,                 … a další … 

… pokračování  
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48. Ochranné známky 

Ochranné známky obecně spadají do problematiky práv k nehmotným statkům (tj. právo duševního 
resp. intelektuálního vlastnictví včetně vlastnictví průmyslového). 
Tato práva k nehmotným statkům se dělí na … 

• Práva autorská (vč. práv k výkonu výkonného umělce) = práva k individuálním výsledkům 
tvůrčí lidské činnosti à jejich subjektem mohou být pouze fyz. osoby (spadají do obč. práva) 

• Průmyslové vlastnictví = průmyslová práva k výsledkům tvůrčí činnosti, která postrádají 
individuální povahu. Průmyslová práva se dále dělí na … 

1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti – kde je předmětem ochrany tvůrčí 
intelektuální činnost člověka, sem patří … 

I. Vynálezy 
II. Užitné vzory 
III. Průmyslové vzory 
IV. Zlepšovací návrhy 
+ některé další (topografie polovodičových výrobků, biotechnologické vynálezy 
aj.), někdy sem bývá řazeno i obchodní tajemství   

2) Práva na označení – kde je předmětem ochrany označení, které slouží k odlišování 
subjektů nebo výrobků či služeb na trhu, sem patří … 

I. Právo na ochranu obchodní firmy 
II. Právo na ochranu označení původu a zeměpisného označení 
III. Ochranné známky 
IV. Právo na ochranu doménových jmen 

Ochranné známky  
Ochranná známka = označení, tvořené slovy, písmeny, číslicemi, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho 
obalu (příp. jejich kombinací), určené k rozlišení výrobků nebo služeb (pocházejících od různých 
výrobců) a zapsané do rejstříku ochranných známek (rejstřík ochr. známek u nás vede Úřad 
průmyslového vlastnictví). 
Přihlašovatelem je podnikatel (fyz. či pr. osoba), který může podat u Úřadu přihlášku pro výrobky a 
služby, které jsou předmětem jeho podnikání. Okamžikem podání takové přihlášky … 

1) vzniká přihlašovateli právo přednosti – proti každému, kdo podá později přihlášku shodné či 
zaměnitelné ochr.zn. 
2) zahajuje se řízení o zapsání ochr.zn., které má dvě fáze – I. veřejné řízení a II. námitkové řízení 

Ad. I. Veřejné řízení – v něm Úřad přihlášku přezkoumá, neobsahuje-li všechny předepsané náležitosti, 
vyzve přihlašovatele k jejich doplnění. Nedoplní-li je navrhovatel, Úřad přihlášku zamítne, je-li 
v pořádku, zveřejní ji ve Věstníku Úřadu (tímto zveřejněním veřejné řízení končí) 
Ad. II. Námitkové řízení – proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku lze do 3 měsíců od zveřejnění 
podat u Úřadu námitky (kdo - přihlašovatel s dřívějším právem přednosti, majitel shodné či zaměnitelné 
všeobecně známé ochr.zn., a další) 
Úřad námitky přezkoumá a seznámí s nimi navrhovatele. Zároveň ho vyzve, aby se k námitkám ve lhůtě 
(min. 10 dní) vyjádřil. Poté Úřad jeho vyjádření přezkoumá a dojde-li k závěru, že zápisem ochr.zn. do 
rejstříku nedojde k zásahu do zákonem chráněných práv třetích osob, známku do rejstříku zapíše (délka 
ochrany = 10 let, i opakovaně). 
Zápisem se přihlašovatel stává majitelem ochranné známky a má výlučné právo své výrobky a služby, 
pro které je známka zapsána, touto známkou označovat. Včetně označení ®. 
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49. Průmyslové vzory 

Průmyslové vzory obecně spadají do problematiky práv k nehmotným statkům (tj. právo duševního 
resp. intelektuálního vlastnictví včetně vlastnictví průmyslového). 
Tato práva k nehmotným statkům se dělí na … 

• Práva autorská (vč. práv k výkonu výkonného umělce) = práva k individuálním výsledkům 
tvůrčí lidské činnosti à jejich subjektem mohou být pouze fyz. osoby (spadají do obč. práva) 

• Průmyslové vlastnictví = průmyslová práva k výsledkům tvůrčí činnosti, která postrádají 
individuální povahu. Průmyslová práva se dále dělí na … 

1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti – kde je předmětem ochrany tvůrčí 
intelektuální činnost člověka, sem patří … 

I. Vynálezy 
II. Užitné vzory 
III. Průmyslové vzory 
IV. Zlepšovací návrhy 
+ některé další (topografie polovodičových výrobků, biotechnologické vynálezy 
aj.), někdy sem bývá řazeno i obchodní tajemství   

2) Práva na označení – kde je předmětem ochrany označení, které slouží k odlišování 
subjektů nebo výrobků či služeb na trhu, sem patří … 

I. Právo na ochranu obchodní firmy 
II. Právo na ochranu označení původu a zeměpisného označení 
III. Ochranné známky 
IV. Právo na ochranu doménových jmen 

Průmyslové vzory – vztahují se k designérství 
Průmyslový vzor = rozumí se jím vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména v jeho liniích, 
obrysech, barvách, tvaru, struktuře nebo materiálu a to buď výrobku samotného nebo jeho zdobení. 
Původcem průmyslového vzoru je ten, kdo jej vytvořil vlastní tvůrčí činností. On (nebo jeho právní 
nástupce) má právo podat přihlášku k jeho registraci u Úřadu průmyslového vlastnictví à registrací u 
Úřadu je založena ochrana průmyslového vzoru. 
Prům.vzor je způsobilý ochrany je-li nový a má-li individuální povahu. 

Novost – musí být absolutní, nelze chránit průmyslové vzory, které se již v minulosti objevily na 
veřejnosti (na výstavě, užívání v obchodě apod.) 
Individuálnost – celkový dojem se musí lišit od dojmů, které vyvolaly průmyslové vzory 
zveřejněné před podáním přihlášky 

Okamžikem podání přihlášky k registraci průmyslového vzoru u Úřadu průmyslového vlastnictví… 
1) vzniká přihlašovateli právo priority – proti každému, kdo podá později přihlášku shodného či 
zaměnitelného prům.vzoru 
2) zahajuje se řízení o zapsání prům.vzoru – Úřad přihlášku podrobí průzkumu nejen z hlediska 
splnění formálních požadavků, ale i vč. splnění podmínek zápisu prům.vzor (novosti a 
individuálnosti) – poté buď přihlášku zamítne či rozhodne o ochraně prům.vzoru a zapíše jej do 
rejstříku 

Délka ochrany = 5 let, i opakovaně, max 35 let; rozsah ochrany – je dán vyobrazením prům. vzoru, jak je 
zapsán v rejstříku 
Zápisem se z původce prům.vzoru stává jeho vlastník, který má právo jej užívat, bránit třetím, aby ho 
užívaly, poskytnout jeho užívání jinému, převést na jiného apod. 
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50. Označení původu 

Označení původu obecně spadá do problematiky práv k nehmotným statkům (tj. právo duševního resp. 
intelektuálního vlastnictví včetně vlastnictví průmyslového). 
Tato práva k nehmotným statkům se dělí na … 

• Práva autorská (vč. práv k výkonu výkonného umělce) = práva k individuálním výsledkům 
tvůrčí lidské činnosti à jejich subjektem mohou být pouze fyz. osoby (spadají do obč. práva) 

• Průmyslové vlastnictví = průmyslová práva k výsledkům tvůrčí činnosti, která postrádají 
individuální povahu. Průmyslová práva se dále dělí na … 

1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti – kde je předmětem ochrany tvůrčí 
intelektuální činnost člověka, sem patří … 

I. Vynálezy 
II. Užitné vzory 
III. Průmyslové vzory 
IV. Zlepšovací návrhy 
+ některé další (topografie polovodičových výrobků, biotechnologické vynálezy 
aj.), někdy sem bývá řazeno i obchodní tajemství   

2) Práva na označení – kde je předmětem ochrany označení, které slouží k odlišování 
subjektů nebo výrobků či služeb na trhu, sem patří … 

I. Právo na ochranu obchodní firmy 
II. Právo na ochranu označení původu a zeměpisného označení 
III. Ochranné známky 
IV. Právo na ochranu doménových jmen 

Označení původu  

Označení původu = rozumí se jím název určitého území (oblasti, místa či země) používaný k označení 
zboží za kumulativního splnění dalších podmínek a to, že … 
 - zboží pochází z tohoto území, 
 - vlastnosti zboží jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím, 
 - výroba takového zboží probíhá ve vymezeném prostředí. 

Ochrana označení původu je založena na registračním principu a spočívá v registraci označení 
v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví. Tento zápis však nezakládá výlučné právo 
jednoho subjektu užívat příslušné označení (i další výrobci z dané oblasti mohou užívat shodné označení). 

Řízení o zapsání označení původu do rejstříku 

Žádost o zápis označení původu může na Úřad průmyslového vlastnictví vedle jednotlivých osob (FO či 
PO) podat také sdružení výrobců či zpracovatelů. Spolu s žádostí je žadatel povinen předložit výpis 
z příslušné evidence (např. z OR), který osvědčuje, že žadatel má provozovnu ve vymezeném území. 
Pokud žádá o zápis označení původu pro zemědělské či potravinářské výrobky, musí doložit také tzv. 
„specifikaci“ charakterizující příslušný výrobek (účelem specifikace je stanovení standardů, které musí 
zboží, které má být opatřeno označením původu, splňovat). Splní-li žádost předepsané náležitosti, Úřad 
označení původu zapíše do rejstříku. 

Délka ochrany = neomezená 

Osobou, která má právo zapsané označení původu užívat a umisťovat na zboží jehož se označení týká, 
není jen osoba, která požádala o zápis označení do rejstříku, ale každý, kdo splní požadavky zákona. 
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51. Užitné vzory 

Užitné vzory obecně spadají do problematiky práv k nehmotným statkům (tj. právo duševního resp. 
intelektuálního vlastnictví včetně vlastnictví průmyslového). 
Tato práva k nehmotným statkům se dělí na … 

• Práva autorská (vč. práv k výkonu výkonného umělce) = práva k individuálním výsledkům 
tvůrčí lidské činnosti à jejich subjektem mohou být pouze fyz. osoby (spadají do obč. práva) 

• Průmyslové vlastnictví = průmyslová práva k výsledkům tvůrčí činnosti, která postrádají 
individuální povahu. Průmyslová práva se dále dělí na … 

1) Práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti – kde je předmětem ochrany tvůrčí 
intelektuální činnost člověka, sem patří … 

I. Vynálezy 
II. Užitné vzory 
III. Průmyslové vzory 
IV. Zlepšovací návrhy 
+ některé další (topografie polovodičových výrobků, biotechnologické vynálezy 
aj.), někdy sem bývá řazeno i obchodní tajemství   

2) Práva na označení – kde je předmětem ochrany označení, které slouží k odlišování 
subjektů nebo výrobků či služeb na trhu, sem patří … 

I. Právo na ochranu obchodní firmy 
II. Právo na ochranu označení původu a zeměpisného označení 
III. Ochranné známky 
IV. Právo na ochranu doménových jmen 

Užitné vzory  

Užitný vzor = rozumí se jím technické řešení, které je nové, průmyslově využitelné a přesahuje rámec 
pouhé odborné dovednosti 

novost – není-li příslušné technické řešení součástí stavu techniky (stav techniky = vše co bylo 
zveřejněno před dnem podání přihlášky zápisu užitného vzoru k Úřadu průmyslového vlastnictví). 
průmyslová využitelnost – může-li toto technické řešení být opakovaně využíváno v hosp. činnosti 
přesah rámce pouhé odborné dovednosti – míra tvůrčí činnosti původce však nemusí dosahovat 
úrovně vynálezecké výše, jak je tomu u vynálezů. Jinak jsou vynálezům užitné vzory hodně 
podobné, někdy se o nich hovoří jako o tzv. „malých vynálezech“. 

Původcem užitného vzoru je ten kdo jej vytvořil vlastní tvůrčí činností. On (nebo jeho právní nástupce) 
má právo podat přihlášku k jeho registraci u Úřadu průmyslového vlastnictví à registrací u Úřadu je 
založena ochrana užitného vzoru. Původce má však právo na původcovství (být uváděn jako tvůrce). 
Okamžikem podání přihlášky k registraci užitného vzoru u Úřadu průmyslového vlastnictví… 

1) vzniká přihlašovateli právo priority – proti každému, kdo podá později přihlášku stejného 
technického řešení 
2) zahajuje se řízení o zapsání užit.vzoru – Úřad přihlášku podrobí průzkumu pouze z hlediska 
splnění formálních požadavků a poté buď přihlášku zamítne či rozhodne o ochraně užit.vzoru a 
zapíše jej do rejstříku (podmínky Úřad zkoumá až v event. řízení o výmazu užit.vzoru z rejstříku). 

Délka ochrany = 4 roky, lze prodloužit 2x o 3 roky à max 10 let 
Zápisem se z původce užit.vzoru stává jeho majitel, který má právo jej užívat, poskytnout jeho užívání 
jinému, převést na jiného apod. 
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