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Část I.      Právo - PRA 101 

1. Stát, struktura státní moci 

1.1. Definice státu 
politická forma organizace lidské společnosti, která vzniká na určitém stupni jejího 
vývoje 

1.2. Znaky státu 
• státní moc 
• suverenita státu a výlučnost 
• územní organizace obyvatelstva 
• daně a poplatky 
• právo 

1.3. státní moc 
druh veřejné moci, kterou ve státě vykonává státní aparát neboli státní mechanismus 

1.3.1. složky státního aparátu 
• státní orgány – mají pravomoc, vykonávají státní moc 
• ozbrojené složky (armáda, policie) 
• úřední osoby (hygienik, velitel útvaru…) 
• administrativní aparát 

1.3.2. Tři základní pravomoci 
• zákonodárná – Parlament (PS, Senát) 
• výkonná (Vláda, Prezident) 
• soudní (soudy) 

v demokratickém státě je dělba moci a platí dvě zásady: 
• oddělitelnost, samostatnost, nezávislost (inkompatibilita – neslučitelnost, 

soudce nesmí být poslanec…) 
• zásada rovnováhy a vzájemných brzd – navzájem se kontrolují 

1.4. Daně a poplatky 
na chod státu 

1.5. Právo 
V objektivním slova smyslu (znak státu): 

soubor pravidel chování, která jsou vydaná státem ve formě pramene práva 
a jsou státem vynutitelné 

V subjektivním slova smyslu: 
určité oprávnění jedince nebo subjektu, vyplývá z objektivního práva 

1.6. Funkce státu 

1.6.1. vnitřní 
• ekonomické funkce 
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• sociální, zdravotnictví, školství 

1.6.2. vnější 
• zahraniční politika 
• obrana země 
• členství v mezinárodních organizacích 

1.7. Brzdy a protiváhy 
• vyslovení důvěry vlády parlamentem 
• zásah presidenta do trestního řízení 

o abolice – nezahájení / nepokračování v TŘ 
o agraciace – soudem uložený trest je zmírněn / prominut 
o rehabilitace – zahlazení trestního řízení-odsouzení 
o amnestie – vztahuje se na neurčitý počet případů určitého druhu (např. 

1990) 
 

1.8. Moc 

 

1.9. Suverenita (vnitřní a vnější) 
nezávislost státní moci na jiné moci jak vně, tak i uvnitř státu 

1.9.1. Výlučnost 
na daném území nepůsobí žádná jiná státní moc. 

1.10. Územní organizace obyvatelstva 
princip teritoriality – každý člověk na území státu musí respektovat státní moc – 
platí pro něj právo 

mezinárodní závazky 

moc ústavodárná, lid, referendum 

Zákonodárná Kontrola 
(NKU…) 

Dozor 
(dohlíží pouze na 
zákonnost) 

Výkonná Soudní 

Územní samospráva 
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2. Státní správa, samospráva, správní řízení 

2.1. Správní právo 
Samostatné odvětví veřejného práva. Upravuje vztahy ve veřejné správě. Například 
vztahy v oblasti školství, dopravy, bezpečnosti, životního prostředí a další. 

2.2. Státní a veřejná správa 
Veřejná správa je součástí výkonné moci 

2.2.1. Funkční hledisko – činnosti 
• podzákonné – podzákonnost znamená plnou vázanost správy na zákony 

(vyhlášky nesmí být v rozporu se zákonem) 
• výkonné - zaměřuje se na provádění zákonů 
• nařizovací – obecně závazné právní předpisy –vyhlášky, nařízení 
• organizační – nenařizovací činnost např. vydávání osvědčení, poskytování 

informací, uzavírání veřejnoprávních dohod 

2.2.2. Veřejnou správu členíme na 
• státní správu – realizována státními orgány a subjekty, na které svoji 

pravomoc přenesl 
• samosprávu – samosprávné subjekty vystupující svým jménem a v zájmu 

samosprávného celku. Příklad: profesní komory, kraje… 
• jinou veřejnou správu – další subjekty např. vodní stráž, autorizovaní 

architekti, nadační fondy 

2.2.3. Veřejná správa vs. zákonodárství a soudnictví 
Protože je veřejná správa součástí výkonné moci, je třeba ji odlišit od 
zákonodárství a soudnictví. 
 
Přijímání právních předpisů je pro Parlament hlavní náplní, u státní správy je to jen 
jedna z forem činností. Státní správa je při vydávání předpisů vázána zákonem. 

2.3. Předmět správního práva 
Předmětem jsou správněprávní vztahy (administrativněprávní)  
Na jedné straně vždy vystupuje subjekt veřejné správy. 

2.3.1. Nerovné postavení subjektů 
fyzické a právnické osoby, vůči kterým je správa vykonávána, jsou povinny se 
podřídit jednostrannému rozhodnutí správních orgánů, strpět provedení kontroly, 
nebo sankci za porušení povinností. 

2.4. Prameny správního práva 
státem stanovené formy, ve kterých jsou obsaženy normy správního práva 
Členíme je podle právní síly 

2.4.1. Primární obecně závazné právní předpisy 
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• Ústava 
o Některé úpravy veřejné správy mohou být provedeny pouze ústavním 

zákonem (např. vytváření a rušení samosprávných celků) 
• Zákony 

o např. zákony o 
• matrikách 
• jménu a příjmení 
• energetický zákon 
• lesní zákon 

• Zákonná opatření senátu – když je rozpuštěna Poslanecká sněmovna 

2.4.2. Odvozené obecně závazné právní předpisy 
• Vyhlášky obcí a krajů (někdy se řadí mezi primární) 

o omezená prostorová působnost 
o mají oprávnění upravovat záležitosti místního významu 
o bez výslovného zmocnění zákonem 
o nesmějí být v rozporu se zákony 
o vyhlášky obcí se vyhlašují na úřední desce 
o vyhlášky krajů se vyhlašují ve Věstníku právních předpisů kraje 

• Nařízení vlády 
o předpisy v mezích zákonů 
o k jejich provedení 
o k přijetí vláda nepotřebuje výslovné zákonné zmocnění 

• Vyhlášky ministerstev 
o v mezích zákonů 
o jsou-li k tomu zákonem zmocněni 

• Nařízení krajů a obcí 
o omezená prostorová působnost 
o při výkonu státní správy – přenesená působnost 
o na základě a v mezích zákona 

 
Platnost – den vyvěšení na úřední desce 
Účinnost – patnáctý den po vyhlášení (nebo později) 
 
Dalším pramenem jsou mezinárodní smlouvy týkající se veřejné správy 

2.5. Organizace veřejné správy 
Subjekty – jsou nositelé veřejné správy a mají právní subjektivitu 
Vykonavatelé – jsou instituce (orgány, úřady), které jménem subjektu veřejnou 
správu uskutečňují 
 
Organizační principy veřejné správy 

• centralizace, decentralizace 
o delegováním dochází k decentralizaci 
o decentralizované subjekty jsou na státní správě nezávislé (nejsou 

podřízené) Příklad: přesunutí pravomocí ze státu na obce a kraje  
• monokratický – rozhodování je svěřeno jedné osobě 
• kolegiální – rozhoduje ve sboru a nese odpovědnost jako celek 
• jmenovací – převažuje ve státní správě 
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• volební – především v samosprávě 

2.5.1. Členění subjektů veřejné správy 
• Stát 
• Nestátní subjekty 

o veřejnoprávní korporace 
§ územní – obce k kraje 
§ profesní - komory 
§ jiné samosprávné korporace 

o ostatní subjekty práva 
§ nadace a nadační fondy 
§ obecně prospěšné společnosti 
§ jiné subjekty 

 

2.5.2. Vykonavatelé veřejné správy 
• vláda 
• ministerstva a jiné ústřední správní úřady 
• další správní úřady s celostátní působností 
• místní správní úřady 

2.6. Správní řízení 
je zákonem stanovený postup při němž orgány státní správy rozhodují o 
individuálních právech a povinnostech konkrétně uvedených fyzických a právnických 
osob ve státní správě. 
 
Výsledkem je vydání individuálního správního aktu 

2.6.1. Vztah Správního řádu a dalších předpisů 
• správní řád je obecným předpisem 
• jiné procesní předpisy stanoví odchylky od správního řádu 

2.6.2. Základní principy správního řízení 
• zákonnosti 
• materiální pravdy – aby byl zjištěn přesně a úplně skutečný stav věcí před tím, 

než bude přistoupeno k vydání rozhodnutí 
• dispoziční – zahájení na návrh účastníka (např. řízení o odvolání) 
• oficiality – zahájení řízení z podnětu státního orgánu (EX OFFO) 
• rychlosti a hospodárnosti – co nejrychleji, ale musí respektovat ostatní zásady  
• součinnosti správních orgánů a účastníků řízení – povinnost úřadů poskytnou 

účastníkům pomoc a poučení (v procesních věcech) 
• procesní rovnosti účastníků řízení 
• nestrannosti 
• volného hodnocení důkazů 
• písemnosti 
• dvouinstančnosti řízení 
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2.6.3. Subjekty správního řízení 
• orgány, které ve správním řízení rozhodují 
• fyzické a právnické osoby, o jejichž právech  povinnostech je rozhodováno 

Další subjekty: znalci, tlumočníci… 
 
Orgány 
správní úřady, orgány územní samosprávy 
 
Věcná příslušnost 

• orgán, o kterém to stanoví zákon 
• obecní úřad v mezích své působnosti v ostatních případech 

 
Místní příslušnost se řídí 

• místem nemovitosti (pokud je předmětem) 
• místem výkonu činnosti 
• místem trvalého pobytu nebo sídla účastníka v ostatních případech 

 
Účastníci 

• ti, o jejichž právech a povinnostech se jedná 
• ti, jejichž práva mohou být rozhodnutím dotčeny 
• ti, kteří tvrdí, že jejich práva mohou být dotčeny, neprokáže-li se opak 

2.6.4. Stádia správního řízení 
Prvoinstanční stádium 
může být zahájeno 

• na návrh 
• EX OFFO 
• v některých případech jsou možné oba způsoby 

 
pouze na návrh se zahajuje např. řízení o udělení koncese, registraci obchodní 
známky, o povolení stavby, o změně příjmení 
 
Okamžik zahájení řízení – když došel návrh příslušnému orgánu 
Náležitosti návrhu 

• kdo návrh podává 
• v jaké záležitosti 
• co žádá 

 
následuje zkoumání důkazních prostředků… 
Výsledkem je rozhodnutí, které musí být oznámeno a musí obsahovat 

• výrok 
• odůvodnění 
• poučení o odvolání 
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Přezkumné stádium 
prvoinstanční rozhodnutí může být přezkoumáno 
 
řádné opravné prostředky 

• odvolání – lhůta 15 dní od doručení rozhodnutí 
• rozklad – pokud ze zákona nevyplývá, že k přezkoumání je příslušný soud 

 
 
mimořádné opravné prostředky 

• obnova řízení 
o řízení o povolení obnovy 
o obnovené řízení 

• přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení – mimořádný opravný 
prostředek, bez návrhu. Pokud je rozhodnutí nezákonné. Přezkoumání 
provádí přímo nadřízený správní orgán 

• přezkoumání soudem – upraveno OSŘ 
 
Vykonávací (exekuční) stádium 
exekuce přichází jen tehdy, když účastník nesplnil povinnost ve stanovené lhůtě 
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3. Soudy, soudnictví, soudní řízení 
Soudnictví je kontrolní systém, který po porušení práva obnoví právní stav. Také 
zabraňuje porušení práva v případě jeho ohrožení. 
 
O soudní moci pojednává čtvrtá hlava Ústavy 

3.1. Soudy v ČR 

3.1.1. Okresní soudy 
nejnižší článek soudní soustavy, první stupeň 
projednávají občanskoprávní, pracovní, rodinné vztahy 
a rozhodují o vině a trestu v trestním řízení 
 
Soud tvoří 

• předseda soud 
• místopředsedové 
• soudci 
• přísedící 

 
rozhoduje samosoudce nebo v senátu 

3.1.2. Krajské soudy 
Druhý stupeň soudní soustavy (pokud v prvním rozhodovaly okresní soudy) 
První stupeň v obchodních sporech 
V prvním stupni rozhodují v právně nesnadných a společensky významných věcech 
(např. ochrana osobnost, autorská práva…) 
jsou subjektem ve správním soudnictví 
 
rozhoduje samosoudci nebo v senátu 

3.1.3. Vrchní soud 
Praha, Olomouc 
druhý stupeň (pokud v prvním rozhodoval krajský soud) 
 
Rozhodují v senátech tvořených předsedou a dvěma soudci 

3.1.4. Nejvyšší soud 
sleduje a vyhodnocuje pravomocná rozhodnutí soudů a v zájmu jednotného 
rozhodování soudů k nim zaujímá stanoviska 
 
Rozhoduje v prvním stupni, pokud tak stanoví zákon 
a přísluší k řízení o odvolání 
 
Rozhoduje v senátu (předseda a 2 soudci) a ve velkých senátech kolegií (minimálně 
9 soudců) 

3.1.5. Ústavní soud - Brno 
slouží k ochraně ústavnosti 
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má 15 soudců jmenovaných na 10 let prezidentem (se souhlasem senátu) 
Rozhoduje o 

• zrušení zákonů, které jsou v rozporu s ústavou 
• zrušení jiných předpisů, které jsou v rozporu s ústavou nebo zákonem 
• stížnosti orgánů samosprávy proti neoprávněným zásahům státu 
• ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí 
• ústavní žalobě Senátu proti prezidentu ČR 
• oprávněnosti rozhodnutí o rozpuštění politické strany 

 
Odvolání proti ústavnímu soudu není možné 

3.2. Soudci, přísedící a soudní čekatelé 

3.2.1. Soudci 
soudcem může být každý občan, který 

• je způsobilý k právním úkonům 
• je bezúhonný 
• má alespoň 25 let 
• souhlasí s ustanovením za soudce a přidělením k danému soudu 
• má vysokoškolské právnické vzdělání a justiční zkoušku 

 
soudci jsou jmenováni prezidentem doživotně 
po jmenování skládají slib 
 
Nezávislost soudců je zajištěna vyššími platy a  neslučitelností s jinou státní funkcí 
 
Nemohou být trestně stíháni nebo vzati do vazby bez souhlasu prezidenta (pro 
trestné činy spáchané při výkonu soudcovství) 
 
Kárný soud je může odvolat nebo přeložit (jinak je ale nikdo přeložit nemůže) 

3.2.2. Přísedící 
Požadavky na funkci 

• jako u soudce 
• ale nemusí mít VŠ a justiční zkoušku 

 
jednotliví přísedící nesmí zasedat více jak 20 dní v roce 
stát jim hradí ušlou mzdu za zasedání a výdaje spojené s touto funkcí 

3.2.3. Soudní (justiční) čekatelé 
každý budoucí soudce je po absolvování VŠ v čekatelské praxi 
připravuje se na výkon funkce soudce 
trvá 3 nebo výjimečně 2 roky 
vykonávají některé funkce samosoudce, ale pod dozorem soudce 
při nástupu skládá slib a po skončení se podrobí odborné justiční zkoušce 

3.3. Státní zastupitelství 
nahradilo institut státní prokuratury (zákon 283/1993 Sb.) 
soustava státních úřadů, které zastupují stát (v zákonem stanovených p řípadech) 
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Hlavně: veřejní žalobci v trestním řízení 
někdy může podat návrh na zahájení občanského soudního řízení nebo vstoupit do 
zahájeného řízení (např. ve věcech prohlášení za mrtvého, způsobilost k právním 
úkonům) 

3.3.1. Soustava státních zastupitelství 
Nejvyšší státní zastupitelství  
Vrchní státní zastupitelství 
Krajské státní zastupitelství 
Okresní státní zastupitelství 
 
Má totožná sídla a obvody jako soustava soudů 
 
Nejvyššího státního zastupitele jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra 
spravedlnosti 
 
Státní zástupce nesmí vykonávat jinou výdělečnou činnost podobně jako soudci 
 
Státní zástupce 
musí být starší 25 let 
Může požadovat součinnost po orgánech veřejné správy (vysvětlení, půjčení spisů, 
dokladů…) 
Může nahlížet do soudních spisů 
Může předvolat kohokoli k podání potřebného vysvětlení 

3.4. Soudní řízení 
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4. Ústavní práva občanů 

4.1. Základní lidská práva 
• nezadatelná – stát o nich nerozhoduje, prostě existují 
• nezrušitelná – ale jsou omezitelná zákonem 
• nepřevoditelná, nezcizitelná – nelze s nimi obchodovat ani se jich vzdát 
• nepromlčitelná – nemá na ně vliv čas 
• absolutní – vůči všem - ERGA OMNES 

4.2. Generace občanských práv 

4.2.1. První generace 
v době VFBR (konec 18. st.) Deklarace práv člověka a občana 
právo na život, lidská svoboda, lidská důstojnost… 

4.2.2. Druhá generace 
volební práva 
konec 19. st. 

4.2.3. Třetí generace 
hospodářská, sociální, kulturní 
20. – 30. léta 20. st. a po Druhé světové válce 

4.2.4. Čtvrtá generace 
právo na ochranu životního prostředí 
právo na ochranu osobních údajů 
od 70. let 20. st. 

4.3. Ochrana těchto práv 
Soudně – všechny soudy a ústavní soud 
Mezinárodně – Evropský soud ve Štrasburku, Evropský soud pro lidská práva 

4.4. Ústava České republiky 
ze dne 16. prosince 1992 
 
Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě 
k právům a svobodám člověka a občana. 
 
Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, 
co zákon neukládá. 
 
Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod. 

4.4.1. Části ústavy 
• Preambule 
• Osm hlav 

o Základní ustanovení 
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o Moc zákonodárná 
o Moc výkonná 
o Moc soudní 
o NKÚ 
o ČNB 
o Územní samospráva 
o Přechodná a závěrečná ustanovení 

4.5. Listina základních práv a svobod 

4.5.1. Základní lidská práva a svobody (2. hlava / 1. oddíl) 
• lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody 

jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.  
• základní práva a svobody se zaručují všem 
• povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen 

při zachování základních práv a svobod. 
• právo na život (trest smrti se nepřipouští) 
• nedotknutelnost osoby a soukromí 
• Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, 

který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost 
dostát smluvnímu závazku. 

• lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a ochrana jména 
• vlastnická práva 
• nedotknutelnost obydlí 
• listovní tajemství 
• svoboda pohybu a pobytu je zaručena 
• svoboda myšlení, náboženství 

4.5.2. Politická práva (2. hlava / 2. oddíl) 
• svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny 
• každý má právo vyjadřovat své názory 
• cenzura je nepřípustná 
• lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro 

ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, 
ochranu veřejného zdraví a mravnosti 

• petiční právo 
• právo na shromažďování 

4.5.3. Práva národnostních a etnických menšin (3. hlava) 
Příslušnost ke kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu 

4.5.4. Hospodářská, sociální a kulturní práva (4. hlava) 
• každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i 

právo podnikat a provozovat jinou hospodá řskou činnost 
• odbory nezávislé na státu 
• zvýšená ochrana žen, mladistvých a zdravotně postižených 
• právo na pomoc těm, kteří jsou v hmotné nouzi 
• ochrana rodiny 
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• právo na vzdělání 
• ochrana zdraví 
• práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti jsou chráněna zákonem 
• právo na příznivé životní prostředí 

4.5.5. Právo na soudní a jinou právní ochranu (5. hlava) 
• každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a 

nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. 
• každý má právo odepřít výpověď, jestliže by jí způsobil nebezpečí trestního 

stíhání sobě nebo osobě blízké. 
• všichni účastníci jsou si v řízení rovni 
• jen zákon stanoví, které jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné 

újmy na právech nebo majetku, lze za jeho spáchání uložit.  
• jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. 

4.5.6. Ustanovení společná (6. hlava) 
definuje občana, 
práva pro cizince – stejná jako pro občany, pokud není stanoveno jinak 
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5. Právo, prameny práva, právní normy 

5.1. Právo objektivní / subjektivní 
• V objektivním slova smyslu (znak státu) 

soubor pravidel chování, která jsou vydaná státem ve formě pramene práva 
a jsou státem vynutitelné 

• V subjektivním slova smyslu 
určité oprávnění jedince nebo subjektu, vyplývá z objektivního práva 

5.2. Prameny práva 

5.2.1. Normativní právní akty 
jsou výsledkem cílevědomé normotvorné činnosti orgánů státní moci, obsahující 
právní normy. 
Opak: individuální právní akty – rozhodnutí vztahující se jen na jedinečné případy 
v právní praxi jakožto akty aplikace práva (právních norem) 
 
Legislativní proces – proces tvorby normativních právních aktů 
 
Stupeň právní síly 

• prvotní – zákony, ústavní zákony 
• druhotné – nařízení vlády, vyhlášky ministerstev k provedení zákonu… 

(upřesňují ty prvotní) 
nižší norma musí být v souladu s vyšší. Právní norma může být změněna nebo 
zrušena jen normou s vyšší nebo stejnou právní silou 
 
Zákon – normativní právní akt nejvyššího zastupitelského orgánu 
 
Zákoník – kodex – jediný právní předpis, který komplexně reguluje určité odvětví 
(zákoník práce, občanský zákoník…) 
 
Ústava 

• Rigidní (tuhá) – je-li pro vydávání ústavních zákonů stanovena zvláštní 
procedura, která zajišťuje větší stabilitu ústavních zákonů oproti obyčejným 
zákonům. Většinou nestačí prostá většina, ale je potřeba kvalifikovaná 
většina nebo vyšší kvorum v zákonodárném sboru (v ČR 3/5 všech poslanců 
a 3/5 přítomných senátorů) 

• Flexibilní (pružná) – ústavní zákony se vydávají stejnou procedurou jako 
obyčejné zákony 

 
téměř všechny demokratické státy mají dnes rigidní ústavu 

5.2.2. Právní obyčeje 
předpoklady obyčeje: 

• dlouhotrvající a masové uskutečňování určitého chování 
• určitost obyčeje – konkrétní obsah 
• státní orgány aplikují obyčejová pravidla a uplatňují státní donucení při jejich 

porušení 
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bývají označované jako právo nepsané (ale často byly obyčeje neoficiálně sepsány) 
obyčeje představují formu živelné tvorby práva. 
dnes se téměř nevyskytuje. Částečně ve VB v oblasti ústavního práva 

5.2.3. Precedenty 
rozhodnutí státních orgánů, kterými se řídí případy, právními normami dosud 
neupravené, za předpokladu, že taková rozhodnutí jsou aplikována na další obdobné 
případy. 
Individuální právní akt (nejčastěji soudní rozsudek), který použitím na další obdobné 
případy získává obecnou závaznost. 
Typický pro anglosaské právo – common law 
V ČR není jako pramen práva uznáván. 

5.2.4. Normativní smlouvy 
smlouva obvykle nemá obecný normativní význam (jen individuální) 
Pramenem práva se stává, když jsou její ustanovení obecná a regulují závazně celou 
skupinu právních vztahů (stejného druhu a neurčeného počtu) 
Mezinárodní smlouvy – hlavní pramen mezinárodního práva 
Kolektivní smlouvy – v ředě zemí mají normativní charakter v oblasti pracovního 
práva 

5.2.5. Obecné právní zásady (principy) 
Např. zásada: PACTA SUNT SERVANDA – smlouvy je nutno zachovávat 
od obyčejů se liší tím, že pro ně nemá význam dlouhodobá praxe 

5.2.6. Jurisprudence 
Ve starověku: tvůrčí odborná činnost římských právníků 
Dnes: doktrinální výklad práva nebo právní věda vůbec (hlavně teorie práva) 

5.3. Prameny práva v ČR 

5.3.1. normativní akty 
• zákony 
• ústavní zákony 
• zákonné opatření senátu 
• podzákonné právní akty (vyhlášky…) 

5.3.2. mezinárodní smlouvy 

5.3.3. rozhodnutí ústavního soudu 

5.4. Legislativní proces v ČR 
• věcný záměr – požadavek, aby byla určitá oblast upravena zákonem 

(poslanec, vláda, někdo jiný s pomocí poslance) 
• návrh zákona 

o osnova 
o důvodová zpráva 

• trojí čtení v PS 
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o 1. čtení – diskuse v plénu. zjišťuje se potřebnost a kvalita navrhované 
úpravy 

o 2. čtení – jednání ve výborech, obecná i podrobná rozprava v plénu PS, 
pozměňovací návrhy 
hlasuje se o 
§ zamítnutí 
§ vrácení výborům k novému projednání 
§ postoupení do 3. čtení 

o 3. čtení – jen oprava technických gramatických a tiskových chyb. 
Hlasování, po přijetí je zákon předán do senátu 

• Senát 
o zamítne nebo vrátí s pozměňovacími návrhy è PS návrhy přijme nebo 

senát přehlasuje 
o nebude se jím zabývat (nebo ho do 30 dnů neprojedná) è je přijat 
o schválí è zákon jde k prezidentovi 

• Prezident – má suspensivní veto – lze ho přehlasovat nadpoloviční většinou 
všech poslanců. 

• Vyhlášení ve sbírce zákonů 

5.5. Klasická struktura právní normy 

5.5.1. hypotéza 
podmínky za kterých se uskuteční pravidlo stanovené v dispozici 
říká, co daná norma upravuje 

5.5.2. dispozice 
vlastní pravidlo chování 

5.5.3. sankční hypotéza 
podmínky za jejichž splnění se uplatní sankce 

5.5.4. sankce 
trest 
 
 

 

5.6. kogentní normy 
kategorické, závazné pro každého, nelze se od nich odchýlit 
hlavně ve veřejném právu 

5.7. dispozitivní normy 
účastníci vztahu se mohou od normy odchýlit (po vzájemné dohodě a obvykle 
smlouvou). Když se nedohodnou jinak, platí to, co je v zákoně 
často v soukromém právu 

opravňující 

zavazující zakazující 

normy 
s klasickou 
strukturou 

přikazující 
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5.8. Normy s jinou než klasickou strukturou 

5.8.1. blanketové 
odkazují na jinou normu, aniž by ji přesně stanovily (třeba ještě neexistuje) 

5.8.2. odkazující 
odkazuje na nějakou normu přesně (paragraf, odstavec…) 

5.8.3. derogační klausule 
zrušuje jinou normu 

5.8.4. kolizní 
říká, kterého práva se má použít (např. v oblasti mezinárodního práva) 

5.8.5. preambule 
úvod, mají význam při výkladu práva 

5.8.6. definice 
definice pojmů (např. podnikatel, osoba blízká…) 

5.8.7. teleologické normy 
doporučující charakter, vytyčují cíle 
např. zákon o státním rozpočtu 

5.8.8. kompetenční normy 
stanovují rozsah pravomoci a působnosti státních orgánů 

5.8.9. doporučující normy 
quasi normy 
např. vzorové stanovy družstev 
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6. Aplikace práva, výklad práva 

6.1. Proces aplikace práva 
Složitý proces, který zahrnuje činnosti poznávací, hodnotící a rozhodovací 
Má 3 etapy 

6.1.1. Zjištění skutkového stavu 
poznaní všech okolností, zjištění objektivní pravdy 

6.1.2. Zjištění právní normy 
která se na daný případ vztahuje, zjištění, zda je platná, oficiální text a výklad 

6.1.3. Vydání individuálního právního aktu (rozhodnutí) 
státní orgány rozhodují na základě právních norem a v souladu s nimi 
v mezích zákona mají právo uvážení 

6.2. Individuální právní akty 
akty aplikace práva – rozhodnutí státního orgánu na základě právních norem 
v konkrétním případě  
Jsou jimi určována, měněna a rušena oprávnění a povinnosti subjektů nebo 
stanovovány důsledky za porušení právních norem 

6.2.1. Dělení podle následků 
• s konstitutivními účinky è vznik, změna nebo zánik právního vztahu 
• s deklaratorními účinky è deklarují existenci nebo neexistenci práv a 

povinností (právního vztahu) 
• osvědčení – státní orán písemně osvědčuje existenci nebo neexistenci práv a 

povinností (právního vztahu), má podobu veřejné listiny 
Příklad: výpis z RT, osvědčení o státním občanství, různá osvědčení… 
Někdy se řadí mezi deklaratorní 

6.2.2. Dělení podle vázanosti subjektů 
• akty, jimiž jsou vázáni všichni (státní orgány, organizace i občané) 

Příklad: rozhodnutí soudu o osvojení 
• akty, které jsou závazné pouze pro státní orgány a účastníky procesu 

Příklad: rozsudek o povinnosti platit dluh  

6.3. Jiná činnost státních orgánů 
organizační činnost, příprava analýz pro návrhy zákonů, sledování výsledků opatření, 
operativní úkoly (evidence, soupisy…) 
Většinou nemají bezprostřední vliv na právní postavení občanů (subjektů) 

6.4. Výklad práva (interpretace) 
objasnění smyslu a obsahu právních norem vyjádřených v normativních aktech 
za účelem jejich pochopení a používání v souladu s principy zákonnosti 
Je nutné znát cíle právní normy a její vztah k ostatním normám 
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6.4.1. Výklad podle subjektu, který ho provádí 
• výklad Ústavního soudu ČR podle Ústavy – nálezem zruší zákony, které 

jsou v rozporu s Ústavou 
• výklad vyšších soudů, pokud je určen k sjednocování činnosti soudů 

vyšší soudy mají svojí interpretací a aplikací práva nepřímý vliv na nižší 
soudy.  

• výklad orgánů aplikujících právo (soudy, orgány státní správy) 
výklad je závazný pro konkrétní řešený případ 

• doktrinální výklad – ve  vědeckých pracích. Není právně závazný, ale ve 
značné míře ovlivňuje praxi  

• oficiální výklad – interní, výklad nadřízeného orgánu. Nezavazuje nikoho 
jiného než podřízené daného orgánu, zejména ne soudy. 

6.4.2. Způsoby a metody výkladu 
• jazykové 
• logické 
• systematické 
• teleologické 
• historické 

6.4.3. Výklad doslovný, rozšiřující a zužující 
• doslovný – když smysl právní normy a její slovní vyjádření jsou identické 
• zužující – smysl právní normy je užší než slovní vyjádření 
• rozšiřující – výklad zjišťuje širší smysl normy než její slovní vyjádření 

6.4.4. Výklad práva podle dosahu výkladu 
• obecný výklad – vztahuje se na celou oblast působnosti právní normy 
• kasuistický výklad – vztahuje se na určitý druh případů upravených normou 
• individuální výklad – vztahuje se k individuálnímu případu 

6.5. Použití analogie v právu 
Státní orgán může při rozhodování zjistit, že zákona na takový případ nepamatuje 
Orgán (soud) je povinen věc řešit na základě jistých právních zásad a právní 
metodou 
V některých odvětvích se připouští rozhodnout věci (které nejsou právem upravené) 
na základě analogie 

6.5.1. Analogie zákona 
postup při němž se použije právní norma, která upravuje nejpodobnější případ 
(analogický) 

6.5.2. Analogie práva 
… věc se řeší na základě principů právního odvětví nebo obecných principů práva, 
neboť neexistuje taková norma, která by upravovala obdobné vztahy 
 
V některých odvětvích je analogie zcela vyloučena 
Příklad: trestní právo v ČR (protože NULLUM CRIMEN SINE LEGE) 
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Analogie se připouští v soukromém právu, zejména v občanském 
Příklad: soud nesmí odmítnout zabývat se v občanskoprávním sporu případem 
majetkové povahy s odůvodněním, že to zákon neupravuje 
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7. Právní vztahy, pojem, předpoklady, prvky, druhy 

7.1. Definice 
vztah mezi alespoň dvěma subjekty práva, který je upraven právními normami 

7.2. Každý právní vztah má 

7.2.1. Předpoklady 
• existence právní normy 
• existence nějaké právní skutečnosti 

7.2.2. Prvky 
• subjekty (účastníci – osoby fyzické, právnické, státní orgány) 
• objekt – předmět (souhrn práv a povinností, vyplývajících 

subjektům z právního vztahu) 
• obsah (to, k čemu směřují vzájemná práva a povinnosti) 
 

Přímý předmět - určité lidské chování, které má aktivní nebo pasivní podobu 
Aktivní Pasivní 

• DARE - dát 
• FACERE - konat 

• OMITERE – zdržet se 
• PATI - strpět 

7.3. Předpoklady vzniku právního vztahu 
existence právní normy a právní skutečnosti (např. uzavření smlouvy) 

7.3.1. Právní skutečnost 
právně významná okolnost, se kterou právo spojuje vznik, změnu nebo zánik 
právních vztahů 
 
 v souladu s právem 

právem aprobované 
v rozporu s právem 
právem reprobované 

Volní – jsou projevem 
vůle subjektu  

• právní jednání – 
úkony 

• rozhodnutí státních 
orgánů (individuální 
právní akty) 

delikty 
• veřejnoprávní 

(trestné činy, 
přestupky, jiné 
správní delikty) 

• soukromoprávní 
(porušením smluv) 
è odpovědnost za 
škodu, prodlení, 
vady, bezdůvodné 
obohacení 

Objektivní – právní 
události existující 
nezávisle na subjektu 

právní události protiprávní stavy 
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7.4. Právní úkony 
projev vůle, který směřuje ke vzniku, změně či zániku těch práv a povinností, které 
právní normy s takovým projevem spojují 
Příklad: uzavření smlouvy, závěť… 

7.4.1. Náležitosti právních úkonů 
požadavky kladené zákonem, kterým musí právní úkon vyhovovat, aby nastaly 
právní účinky 

• náležitosti subjektů 
• náležitosti vůle 
• náležitosti obsahu 
• náležitosti předmětu 
 
+ obecný požadavek: žádný právní úkon nesmí odporovat zákonu  ani ho 
obcházet a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. (jestliže tento požadavek 
nesplňuje, je neplatný) 
Příklad: Smlouva o provedení nájemné vraždy by byla neplatná 

náležitosti subjektů 
subjektem může být 

• fyzická osoba 
• právnická osoba 
• stát 

 
Musí mít právní subjektivitu – způsobilost být účastníkem právních vztahů 
(způsobilost mít práva a povinnosti). Vzniká narozením, trvá celý život, zaniká smrtí, 
nemůže být soudně omezena. 
Nasciturus (ještě nenarozené dítě) – má také právní subjektivitu 
 
Právnická osoba – umělá osoba 

korporace – sdružení (osob / majetku) 
veřejnoprávní korporace (obce, kraje…) 
 
rozlišuje se založení (smlouvou) a vznik (právní existence, zápis do rejstříku, 
nebo vzniká ze zákona) 
 

Způsobilost k právním úkonům 
u fyzických osob vzniká dosažením 18 let věku, nebo manželstvím (po 16. roce, se 
souhlasem rodičů – získá způsobilost k právním úkonům, ale např. nezíská volební 
právo…) 
nezletilí mají právní způsobilost k takovým úkonům, které svou povahou odpovídají 
jejich věku. 
některé právní odvětví mohou stanovit výjimku (pracovní zákoník: od 15 let) 
 
existuje ještě způsobilost deliktní 

náležitosti vůle 
vůle musí být svobodná a vážná 
nesmí být na nátlak někoho jiného 
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není vážná např. při hře, vyučování (příklad)… 
projev vůle musí být určitý a srozumitelný 

náležitosti obsahu 
• podstatné – smlouva je musí obsahovat (např. den nástupu do práce) 
• pravidelné – další obvyklé podmínky (např. plat) 
• nahodilé – individuální, v každé smlouvě jiné (např. podmínky právního úkonu, 

vedlejší ustanovení…) 

náležitosti předmětu 
jeho možnost – reálnost 
jeho dovolenost – musí být legální 
 
nesmí být v rozporu s kogentními normami a nesmí obcházet zákon 
nesmí se příčit dobrým mravům 
 
Pokud nemá právní úkon některou z těchto náležitostí è sankce: 
neplatnost právního úkonu 

• absolutní neplatnost 
jeho účinky nikdy nenastali 
může se k ní odvolat každý 
úřední orgány k ní přihlížejí EX OFO (z úřední povinnosti – i bez návrhu) 
pokud někdo i přes absolutní neplatnost plní, je povinen vrátit plnění 
je dána občanským zákonem (výjimky: taxativně à relativní neplatnost) 

• relativní neplatnost 
právní úkon vznikne, vznikne právní vztah 
protože byl ale úkon neplatný, může se účastník (ne kdokoli) domáhat 
zrušení  
státní úřady přihlížejí až k námitce 
pokud je vyslovena právní neplatnost, zaniká právní vztah – EX TUNC (jako by 
nic nebylo) 
kdyby se nikdo neodvolal, právní úkon by platil (musí se odvolat do 3 nebo 4 
let) 

7.4.2. Odporovatelnost právním úkonům 
obrana věřitele proti právním úkonům dlužníka, kterými se zbavuje svého majetku, 
aby nemusel plnit věřiteli svůj závazek 
 
věřitel odporuje právním úkonům dlužníka 
zejména pokud převádí majetek na osoby blízké 
pokud to převede na třetí osobu, musí věřitel dokázat, že o tom třetí osoba věděla 
 
INFRAUDEM CREDITORIS – dlužník obchází věřitele è věřitel se může uspokojit 
z majetku třetí osoby. 

7.5. Rozhodnutí státních orgánů 
s konstitutivním účinkem (zakládá, mění nebo ruší právní vztahy) 
Příklad: rozhodnutí o rozvodu è zánik manželství 
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je právní skutečností 
Rozdíl oproti deklaratorním (ty jen deklarují, zda nějaké právo / povinnost je nebo ne, 
ale nevytváří toto právo – není to právní skutečnost ) 

7.6. Právní události  
mají za následek vznik, změnu nebo zánik právního vztahu 
existují objektivně – nezávisle na vůli subjektu 
Příklad: narození dítěte, dosažení věku (15, 16, 18, 21, 25, 40), lhůty a jiná časová 
určení (bez zbytečného odkladu, neprodleně, v přiměřené době) 

7.6.1. Lhůty 
časový úsek přesně ohraničený začátkem a koncem 

Preklusivní 
jejich uplynutím právo zanikne 
po uplynutí nelze plnit (ano dobrovolně) 
státní orgány k nim přihlížejí EX OFO 
jsou výjimečné, je tam napsáno „jinak právo zanikne“ 
Příklad: reklamační lhůta 

Promlčecí 
po uplynutí právo nezanikne, ale je možné namítnout promlčení (potom nelze právo 
soudně přiznat) 
státní orgány přihlížejí až k námitce 
lze plnit po uplynutí – dobrovolně (nevzniká bezdůvodné obohacení) 
promlčený závazek lze písemně uznat (pak běží nová lhůta 10 let) 
 
promlčují se všechna práva majetková 
nepromlčuje se právo vlastnické 
nepromlčují se základní lidská práva a svobody 
 
Přerušení promlčecí lhůty – začne běžet celá znovu 
Stavení promlčecí lhůty – nějaká skutečnost způsobí zastavení lhůty, po zániku této 
skutečnosti běh lhůty pokračuje tam, kde skončil 

Subjektivní 
běží od okamžiku, kdy se oprávněný dozvěděl o skutečnosti, od níže se lhůta počítá 

Objektivní 
běží od okamžiku, kdy skutečnost nastala 
 
subjektivní lhůty jsou omezeny objektivními – právo musí být uplatněno v průběhu 
obou lhůt 
 
Obecné lhůty 

3 roky – podle občanského 
4 roky – podle obchodního zákoníku 
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Hmotně právní 
do jejich konce musí dojít k právnímu úkonu 
Příklad: odvolání musí být doručeno 

Procesní 
musíme to dát včas na poštu 

Smluvní lhůty 
dobrovolně dohodnuté ve smlouvě 
 



   
 

 26-98 František Kučera 
 

8. Zákonnost a její zajištění 
zákonnost je metoda vládnutí, řízení společnosti prostřednictvím práva, kdy státní 
orgány jsou při tvorbě a realizaci práva vázáni zákonem 
začíná se prosazovat s nástupem buržoazních revolucí (zabraňuje zneužití moci) 

8.1. Požadavky na zákonnost jako metodu vládnutí 
• demokratický obsah práva 
• vymezení pravomocí (státní orgán smí jen to, co je mu dovoleno) 
• občan může činit to, co mu není výslovně zakázáno 

8.2. Záruky zákonnosti 

8.2.1. Politické 
• demokratická forma státu 
• dělba moci 
• systém brzd a protivah 

8.2.2. Právní 
• právní normy zabezpečující, aby chování státních orgánů a občanů bylo 

v souladu s právem 
• prostředky, které obnovují právo, pokud došlo k jeho porušení, a tím 

preventivně působí proti porušování práva 

8.3. Právní záruky zákonnosti v ČR 

8.3.1. Náprava vadných právních aktů 
Vadný akt je účinný dokud není zrušen 
Příklad vady: rozpor s předpisem vyšší právní síly 
 
Nicotný akt (paakt) – rozhodnutí orgánu, které nepatří do jeho pravomoci (nemusí 
být rušen, je neplatný, nemá právní účinky) 
 

Normativní právní akty – odstraňování 
vyšší orgán zruší nezákonný akt nižšího orgánu 
 
Ústavní soudnictví 
preventivní kontrola – zákon může být vyhlášen až po schválení ústavním soudem 
následná kontrola – Ústavní soud zruší právní akt 

Individuální právní akty – odstraňování 
pravidla stanoví procesní předpisy (OSŘ, trestní řád…) 
 
Řádné opravné prostředky – odvolání 
proti nepravomocným rozhodnutím  
o odvolání rozhoduje soud druhé instance 
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Mimořádné opravné prostředky – obnova řízení 
proti pravomocným rozhodnutím 
 

8.3.2. Neplatnost právních úkonů 
právní úkon je soukromoprávní jednání a neuplatňuje se u něj předpoklad správnosti 
 
Následky vad právních úkonů 

• nicotnost – úkon vůbec nevznikne 
• neplatnost – úkon vznikne, ale 

o absolutní – nevyvolá zamýšlené účinky 
o relativní – vyvolá je jen dočasně 

• možnost odstoupení od právního úkonu 
• odporovatelnost – ochrana věřitele proti dlužníkovi (převádění majetku na 

třetí osoby – viz 7.4.2) 

8.3.3. Dozor a kontrola 
Kontrola 
z hlediska zákonnosti, hospodárnosti a efektivity. 
è závazné pokyny, pokuty. Např. NKÚ 
 
Dozor 
pouze z hlediska zákonnosti. Např. Inspektorát bezpečnosti práce 

8.3.4. Rozhodování sporů 
orgán nezávislý na účastnících sporu autoritativně zjišťuje existující právní vztah 
nebo stanoví vznik, změnu či zánik právního vztahu 
Upravuje OSŘ, Správní řád 
 
Spory rozhodují 

• státní orgány – soudy, správní úřady 
• soukromé osoby – rozhodci (v obchodním právu) 

8.3.5. Donucení 
jde o realizaci sankcí 

• nepřímé donucení – neodstraňuje majetkové újmy, ale zabraňuje dalšímu 
porušení práva (tresty za trestné činy, přestupky, kázeňská opatření) 

• přímé donucení – následkem je bezprostřední splnění povinnosti (výkon 
rozhodnutí, exekuce) 
Způsoby přímého donucení: 

o výkon rozhodnutí 
§ v trestním řízení 
§ v občanském soudním řízení 
§ ve správním řízení 

o opatření bezprostředního zákroku 
o svépomoc – jen za podmínek a rozsahu stanoveném v zákoně 

8.3.6. Právní odpovědnost 
specifická metoda nepřímého donucení 
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9. Právní odpovědnost 
jsou-li pravidla společnosti porušena, musí se dostavit reakce s cílem obnovit 
původní stav a působit preventivně (aby příště neporušovali) 
 
Aktivní chápání odpovědnosti – odpovědnost za budoucí chování, uvědomění si 
svých povinností ke společnosti (odpovědnost za plnění povinností) 
Retrospektivní chápání odpovědnosti – odpovědnost za minulé chování, které 
odporuje normám (odpovědnost za porušení povinností) 
 
Ve společnosti je tolik odpovědností, kolik je norem (morální, právní, politická, 
vnitroorganisační…) 
tzn. právní odpovědnost je jedna z mnoha odpovědností člověka 
 
LZPS čl.2 odst. 2: právní odpovědnost může být státní mocí uplatňována jen 
v případech a mezích stanovených zákonem 
 
Právní odpovědnost slouží k zajištění realizace právních norem a tím dodržování 
zákonnosti. Je zpravidla retrospektivní. 
 
è Nepříznivé právní důsledky stanovené právní normou, které vznikají v důsledku 
protiprávního jednání (nebo stavu) 
tzn. vede ke vzniku nové právní povinnosti, která vznikla v důsledku protiprávního 
jednání nebo stavu 

9.1. Funkce právní odpovědnosti 

9.1.1. Preventivní 
lidé se pod tlakem hrozby vzniku nepříznivých právních následků chovají podle práva 

9.1.2. Reparační 
povinnosti vyplývající ze sankce odstraňují újmu tomu, komu byla protiprávním 
jednáním způsobena 

9.1.3. Represivní 
postih odpovědného subjektu nad rámec kompenzace způsobené újmy 

9.2. Předpoklady vzniku právní odpovědnosti 
• objektivní 

o protiprávní jednání nebo stav 
o existence negativního následku (újmy) 
o příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním a následkem 

• subjektivní 
o zavinění 
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9.3. Protiprávní jednání a právní odpovědnost 
lidské chování, které je objektivně v rozporu s právem (zakázané nebo ohrožuje 
zákonem chráněné zájmy) 

• Trestný čin 
• Správní delikt 
• Disciplinární delikty 
• Soukromoprávní delikty 

9.4. Druhy právní odpovědnosti 

9.4.1. Podle společenských vztahů, které chrání 
trestní, správní, občanskoprávní, pracovněprávní… 

9.4.2. Podle předpokladů vzniku 
• Subjektivní 

o objektivní předpoklady + zavinění 
o Příklad: trestní, disciplinární, za škodu… 

• Objektivní 
o stačí objektivní předpoklady (nezáleží na zavinění) 
o Příklad: odpovědnost za vady, prodlení… 

9.4.3. Podle toho, kdo nese následky 
• Vlastní odpovědnost 
• Cizí odpovědnost – výjimečně. Např. u osob nezletilých 

9.4.4. Podle způsobu realizace 
podle toho, jestli se k realizaci vyžaduje akt aplikace práva 
Státní orgán autoritativně zjistí protiprávní jednání a rozhodne o postihu (následcích) 
pro odpovědný subjekt 

9.4.5. Závazková a mimozávazková odpovědnost 
podle primární povinnosti, která byla porušena 

• závazková – primární povinnost je obsahem závazkového vztahu 
(odpovědnost za vady…) 

• mimozávazková – např. trestní odpovědnost 
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10. Trestní právo, trestní odpovědnost 
Upravuje trestní zákon 
 
Delikty – jsou projevem vůle 
Protiprávní stavy– nejsou projevem vůle 
 
Veřejnoprávní delikty 

• Trestné činy 
• Přestupky 
• Jiné správní delikty 

10.1. Trestné činy 

10.1.1. Definice 
pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně (a 
v zákoně na ochranu míru) 

10.1.2. Materiální stránka 
nebezpečnost pro společnost musí být větší než nepatrná (nebo vyšší než malá - u 
mladistvých) 
tím se rozlišují trestné činy a přestupky 

10.1.3. Formální stránka 
čin je popsán v trestním zákoně 
NULLUM CRIMEN SINE LEGE – není trestného činu bez zákona 
 

10.1.4. Znaky skutkové podstaty 
předpoklady vzniku trestní odpovědnosti 

• subjekt 
• subjektivní stránka - zavinění 
• objekt 
• objektivní stránka 
 

Subjekt 
existuje trestně odpovědný pachatel 
jen fyzické osoby 
závisí na věku (15 let) a příčetnosti 
Do 15 let věku nemůže vzniknout trestní odpovědnost (ani rodičů) 
Příčetnost 
schopnost pachatele rozpoznat následky svého jednání a ovládnout je 
posuzuje se k okamžiku spáchání trestného činu 
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Subjektivní stránka – zavinění 
psychický vztah subjektu k vlastnímu jednání a k jeho následkům 
volní a intelektuální složka 
 

• úmysl 
o přímý – chtěl (volní) a věděl (intelektuální), že něco způsobí 
o nepřímý (eventuální) – volní složka nižší intenzity – pachatel věděl, že 

svým jednáním může způsobit nějaký následek, a pro případ, že ho 
způsobí, s ním byl srozuměn. 

• nedbalost – chybí volní složka 
o vědomá – pachatel věděl, že může způsobit následek, ale spoléhal na 

to, že ho nezpůsobí 
o nevědomá – pachatel ani nevěděl, že může následek způsobit, ač 

vědět měl a mohl 
 
Aby bylo něco trestný čin, musí tam být úmysl (pokud není v zákoně, že stačí 
nedbalost) 

Objekt 
zájmy chráněné trestním zákonem (život, zdraví, čest, důstojnost, majetek, 
republika…) 
Dělení trestního zákona do hlav (12) 

• trestné činy proti republice 
• trestné činy hospodářské 
• trestné činy proti životu a zdraví 
• … 

Objektivní stránka 
Jednání 
popsáno v trestním zákoně 

• komisivní – pachatel jednal, jak neměl 
• omisivní – pachatel nejednal tak, jak měl 

 
Následek 
co nastalo vlivem jednání 
 
Příčinný vztah mezi jednáním a následkem 
následek nastal kvůli jednání 

10.1.5. Jednání (okolnosti) vylučující trestní odpovědnost 

Nutná obrana 
odvrácení trestného činu jednáním, které má všechny znaky trestného činu (ale není 
trestným činem, protože je to nutná obrana) 
Odvracení útoku – trestného činu 
Podmínka: trestný čin přímo hrozí nebo trvá 
Obrana nesmí být zjevně nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku (může být 
silnější, ale ne nepřiměřeně) 
k nutné obraně je oprávněn každý  - ne jen ten, komu hrozí útok 
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Krajní nouze 
v krajní nouzi se odvrací nebezpečí, které bezprostředně trvá nebo hrozí 
 
nebezpečí – živelná katastrofa, útok zvířete… (nejsou vyvolané trestným činem) 
k jednání v krajní nouzi je oprávněn každý – ne jen ten, komu hrozí nebezpečí 
 
následek, který vznikle jednáním v krajní nouzi nesmí být závažnější ani stejně 
závažný jako nebezpečí 

Další okolnosti 
Dovolené použití zbraně 
Svolení poškozeného 
Riziko (vedlejší účinky léků…) 

10.1.6. Vývojová stádia trestné činnosti 
Příprava a pokus jsou jen u úmyslných trestných činů 

Příprava k trestnému činu 
příprava i pokus jsou trestány stejně jako dokonaný trestný čin (pokud zákon 
nestanoví jinak) 
 
Jednání pro společnost nebezpečné, které spočívá v: 

• organizování 
• připravování 
• návodu k trestnému činu 
• přípravě nástrojů a prostředků pro trestný čin 
• srocení a shromáždění k trestnému činu 

 
účinná lítost 

• pachatel včas odstranil to, co způsobil přípravou, upustil od dalšího jednání  
• nebo to oznámil v době, kdy nebezpečí ještě mohlo být odvráceno 

Pokus trestného činu 
Jednání pro společnost nebezpečné, které bezprostředně směřuje k dokonání 
trestného činu a jehož se pachatel dopustil v úmyslu trestný čin spáchat 
 
Pokus to je pokud chybí následek 
Příklad: Chtěl někoho zastřelit, ale netrefil se 
 
jako u přípravy tu je účinná lítost 

Dokonaný trestný čin 
je tu následek trestného činu 

10.1.7. Druhy trestů 
Trest lze  uložit pouze v rámci trestního řízení 
NULLA POENA SINE LEGE – není trestu bez zákona 
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Odnětí svobody 
nanejvýš 15 let 
nebo výjimečný trest: 15 - 25 let (až po 2/3 lze podmínečně propustit) 
nebo doživotí 
 
výkon trestu může být odložen (pokud dostane 2 roky trestu, může být odložen na 
rok až 5 let) 

Obecně prospěšné práce 
50 – 400 hodin 
lze uložit pokud horní hranice trestného činu nepřesahuje 5 let 
 
údržba veřejných prostranství 
činnost ve prospěch obcí, státu a obecně prospěšných organizací 
vždy zadarmo, mimo svoji pracovní dobu 

Propadnutí majetku 
když soud odsuzuje k výjimečnému trestu 

10.2. Přestupky 
liší se od trestných činů nižší nebezpečností 
(pouze nepatrně nebezpečný čin – jednání pro společnost škodlivé) 
jednání není popsáno v trestním zákoně, ale v zákoně o přestupcích 

10.2.1. Definice 
zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a které je 
výslovně za přestupek označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o správní delikt 
či trestný čin 
 
Přestupky neprojednává soud, ale orgán,který vykonává státní správu 
 
Neukládá se trest, ale opatření 

• napomenutí 
• pokuta 
• propadnutí věci 
• zákaz činnosti 
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10.3. Jiné správní delikty 
může za něj nést odpovědnost i právnická osoba 
 
na základě zavinění: jen pro fyzické osoby 
bez ohledu na zavinění: i právnická (Příklad: znečišťování ovzduší) 

10.3.1. Disciplinární delikty 
mezi veřejno- a soukromo-právními delikty 
dopadá jen na určitou skupinu osob (lékaři, notáři advokáti, policisté…) 
odpovědnost uvnitř komor (lékařská komora…) 
Sankce 

• napomenutí 
• důtka 
• vyloučení z komory 
• zákaz vykonávání profese 
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11. Věcná práva. (vlastnictví, spoluvlastnictví…) 
Práva podle určitosti subjektů 

• relativní 
• absolutní – působí ERGA ONMES, patří sem základní lidská práva (LZPS) a 

věcná práva (majetková) 
vztahují se k určité věci 
mezi věcná práva patří právo: 

• vlastnické 
• držby 
• spoluvlastnictví 
• společné jmění manželů 
• věcná práva k věci cizí 

o zástavní 
o podzástavní 
o zadržovací 
o věcná břemena 

11.1. Vlastnické právo 
upravuje ho občanský zákoník 
definice: „právní panství vlastníka nad věcí“ 
moc vlastníka je nezávislá na jakékoli jiné moci 

11.1.1. Vlastnická triáda (3 oprávnění) 
• věc držet 
• věc užívat a brát si její plody a užitky 
• s věcí právně nakládat disponovat 

tvoří obsah vlastnického práva 

11.1.2. Nabývání vlastnického práva 
Dva způsoby: originální a odvozené 

• Originální způsoby – původní nabytí 
vlastník neodvozuje své právo od předchozího vlastníka 
o když předchozí vlastník neexistuje (např. namaluje obraz) 
o vydržením – držitel v dobré víře, že mu věc patří, věc užíval, ale přitom 

na něj právo nebylo převedeno (nikdo nemůže převést více práv než 
má – např. prodej kradené věci). Lhůta vydržení: 3 roky u movitých 
věcí, 10 let u nemovitostí 

o zpracování (smísení) – věci cizí s věcí vlastní. Důležité je zda ten, kdo 
zpracoval věc, byl v dobré víře, že je vlastníkem. 
věc pak patří tomu, kdo má na věci větší podíl a musí se vyrovnat 
s druhým 

o nabytí věci státem 
§ ztráta věci – ten, kdo ji najde, je povinen vrátit ji vlastníkovi 

(pokud je znám) a má právo na nálezné 10% + náklady 
vynaložené (cesta…) 
pokud není znám vlastník, má se věc odevzdat státu. Pokud se 
vlastník do 1 roku nepřihlásí, stává se vlastníkem stát. 
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§ opuštění věci – na rozdíl od ztráty je projevem vůle vlastníka, 
pak se okamžitě stává vlastníkem stát (třeba když někdo zemře 
a nemá dědice) 

§ nalezení pokladů (věcí skrytých) – mají se vrátit vlastníkovi, 
pokud není znám, stává se vlastníkem stát. 

o nabytí plodů a přírůstků – vlastníkem je vlastník plodonosné věci 
FRUCTUS NATURALES – jablka ze stromu… 
FRUCTUS CIVILES – úroky z vkladů, dividendy… 

o nabytí přímo ze zákona – výjimečně 
o soudem - nabytí na základě rozhodnutí soudu, nebo správního orgánu 
o vyvlastnění – vždy ve správním řízení 

musí být ve veřejném zájmu, který nelze uspokojit jinak 
na základě zákona 
za náhradu v dostatečné míře 

 
• Odvozené nabytí 

o Převod práva – smlouvou 
§ kupní 
§ o dílo 
§ o prodeji podniku 
§ o darování 
§ o směně 
§ o půjčce 
právní důvod (titul): smlouva 
okamžik převodu: 
 movité věci – tradicí – předání věci 
 nemovité věci – vkladem do katastru nemovitostí 
 

o Přechod práva – na základě jiné právní skutečnosti 
§ dědictví 
§ přeměny právnických osob (fúze, rozdělení) 

11.1.3. Omezení vlastnického práva 
• zrušení – vyvlastnění 
• zřízení věcného břemene 
• použití cizí věci – když jde o naléhavý veřejný zájem, na nezbytně dlouhou 

dobu, bez souhlasu vlastníka 
• imise – omezení v rámci sousedských práv. Výkon vlastnického práva nesmí 

být na úkor ostatním (nesmí ohrožovat / obtěžovat: hlukem, odpadem, 
smradem, světle, stínem… nad míru) 

11.1.4. Ochrana vlastnického práva 
obsah omezení a ochrany je stejný pro všechny 
ochranu zaručuje Ústava, LZPS, občanský zákoník 
ochranu zajišťuje 

• soud 
• obecní úřad – (také, ale konečné slovo má soud) 
• svépomoc – ale podle zákona (může přiměřeným způsobem odvrátit zásah do 

svých práv) 
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11.1.5. Zánik vlastnictví 
absolutní – zanikne věc 
relativní – právo nabude jiná osoba 

11.2. Spoluvlastnictví (podílové) 
jedna věc je majetkem více osob 

11.2.1. vznik 
smlouvou nebo dědictvím 

11.2.2. právní vztahy 
• mezi spoluvlastníky – je dán podílem na společné věci. Při rozhodování platí 

princip majority. Výjimka: při podstatné změně věci se menšinový 
spoluvlastník může obrátit na soud 

• všech spoluvlastníků vůči třetím osobám – princip solidarity (solidární 
dlužníci i věřitelé) 

• každého vlastníka vůči třetím osobám – (vzhledem k jeho podílu)  
Předkupní právo – při prodeji podílu ho musí nabídnout spoluvlastníkům, a až 
pak ho může prodat někomu jinému. Výjimka: pokud jde o převod na osobu 
blízkou, pak neplatí předkupní právo 

11.2.3. zrušení z zánik spoluvlastnictví 
zániku předchází zrušení 
musí dojít k vypořádání (podle výše podílu), má přednost dohoda. Pokud se 
nedohodnou, obrátí se na soud a ten věc rozdělí. Pokud je věc nedělitelná stává se 
vlastníkem jeden a ten se musí vypořádat s ostatními. Pokud ani to není možné, 
soud nařídí prodej věci a rozdělení výtěžku podle podílů 

11.3. Společné jmění manželů (bezpodílové)  
subjekty jsou pouze manželé 
vzniká ze zákona okamžikem uzavření manželství 
podíly nejsou určeny – každý má celé vlastnické právo k věci 
podíly se řeší až při zániku SJM a jsou stejné 

11.3.1. předmět SJM 
předmětem je 

• majetek nabytý jedním nebo oběma za trvání manželství a závazky vzniklé za 
trvání manželství (jmění = majetek + závazky) 

předmětem není 
• věci získané dědictvím či darem 
• věci, které slouží výhradně k osobní potřebě jednoho z manželů (šperky, 

oblečení…) 
• majetek získaný restitucí 
• majetek, který měli před uzavřením manželství (to je oddělený majetek) 
• závazky týkající se odděleného majetku 

11.3.2. Úprava SJM (zúžení / rozšíření) 
společné jmění manželů nelze vyloučit, ale je možné ho zúžit až na věci, které tvoří 
obvyklé vybavení společné domácnosti 
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SJM lze i rozšířit 
úprava pomocí předmanželské smlouvy 
 
Soud může zúžit SJM až na majetek, který tvoří obvyklé vybavení společné 
domácnosti – na návrh jednoho z manželů a jestliže prokáže závažné důvody. Nebo 
když jeden získá podnikatelské oprávnění nebo se stane společníkem ve společnosti 
s neomezeným ručením. 

11.3.3. Obsah SJM 
práva a povinnosti 
princip solidarity vůči třetím osobám 
mají právo a povinnost podílet se na hospodaření 
v běžných záležitostech je oprávněn jednat jeden za oba (zákonné zastoupení – 
nemusí mít plnou moc) u ostatních záležitostí musí mít souhlas druhého 

11.3.4. Zrušení SJM 
Vázáno na zánik manželství (rozvod, smrt, prohlášení za mrtvého, neplatnost 
manželství) 
Koakvizice – odložení vzniku SJM až na dobu zániku manželství 
Při úmrtí se majetek rozdělí na půl a až ta polovina se dědí. 
 
Výjimečně: zánik SJM za trvání manželství 

• když byl jednomu udělen trest propadnutí majetku 
• na majetek jednoho byl vyhlášen konkurz (1/2 majetku jde do konkurzu) 

 
Zánik manželství a manželé žijí (rozvod, neplatnost manželství) 

• písemná dohoda o vypořádání (musí ji udělat do 3 let od rozvodu) 
pokud to nestihnou: 

o movité věci patří tomu, kdo je výhradně používal 
o nemovité – stávají se spoluvlastníky 
o ostatní movité – stávají se spoluvlastníky 

• jinak se musí obrátit na soud 

11.4. věcná práva k věci cizí 
používají se k zajištění závazku (zlepšují postavení věřitele) 

11.4.1. zástavní právo 
Věcné právo (absolutní – vůči všem) 
Váže se k věci (věc je jejich předmětem a práva přecházejí s věcí) 
Příklad: hypotéka – zástavní právo k nemovitosti 
Hlavní závazek – je zajištěn jiným závazkem (zástavním právem) 



   
 

 39-98 František Kučera 
 

 
 
Vespolné zástavní právo: jeden závazek, více zástav 
Nebo: Jedna zástava a více závazků (pokud má zástava dostatečně velkou cenu) 
 
Zástavou může být 

Věc (movitá i nemovitá) 
Podnik nebo jiná věc hromadná 
Byt, nebytový prostor 
Předmět průmyslového vlastnictví 
Obchodní podíl, akcie 
Soubor věcí 
 

Důvod vzniku zástavního práva 
smlouva 
zákon 
dohoda dědiců 
soud 
 

Okamžik vzniku 
• movitá věc 

o na základě smlouvy se předá zástavnímu věřiteli 
o pokud se nepředává ZV, předá se třetí osobě a 

§ písemná smlouva ve formě notářského zápisu 
§ zapsání věci do rejstříku zástav (vede ho notářská komora) 

• nemovitost, která se nezapisuje do katastru (podzemní garáže…) nebo podnik 
či jiná věc hromadná 

§ písemná smlouva ve formě notářského zápisu 
§ zapsání věci do rejstříku zástav (vede ho notářská komora) 

• nemovitost (byt, pozemek) – zástava se zapíše do katastru nemovitostí 
• cenné papíry a předměty průmyslového vlastnictví – podle zvláštního zákona 
• obchodní podíl – zápis do obchodního rejstříku 

 
do splatnosti pohledávky má zástavní právo zajišťovací funkci 
zánik hlavního závazku è zánik zástavního práva (kvitance – potvrzení o splnění 
dluhu, na základě toho se zástava vymaže z rejstříků) 
 
po splatnosti – zástavní právo má funkci uhrazovací (nemůže to ale prodat přímo 
věřitel – jen s pomocí soudu, nebo veřejnou dražbou) 
 

Věřitel Dlužník 

Zástavní věřitel Zástavce 

hlavní závazek 

zástavní právo 

Zástavcem 
může být i 
někdo jiný, než 
hlavní dlužník 
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zánik zástavního práva 
• zánikem hlavního závazku 
• písemnou smlouvou 
• písemným vzdáním se zástavního práva věřitelem 
• zánikem zástavy 
• složením obvyklé ceny zástavy věřiteli 

 
Vznik zástavy ze zákona 

• nájemní smlouva (věci, které přinesl nájemce do bytu slouží k zajištění 
pohledávky na nájemném) 

• zasilatelská smlouva 
• skladovatelská smlouva 

 
Dohoda dědiců 

• jeden vyplatí ostatní 
• to, že je vyplatí, je zajištěno dědictvím 

11.4.2. podzástavní právo – zástavou je pohledávka 
 

 
dlužník je věřitelem jiného dlužníka, dá do zástavy svou pohledávku 
věřitel Y se může uspokojit na podzástavě (na dlužníkovi X) 

11.4.3. Zadržovací právo 
Předpoklady 

• jen movitá věc 
• věřitel má věc v době zadržení reálně u sebe (ne protizákonně) 
• věřitel má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku 

zadržení je jednostranný právní úkon věřitele (žádná smlouva, jen to oznámí 
dlužníkovi) 
Vznik ze zákona: u nájemní smlouvy 
Příklad: auto v servisu, nezaplatíme opravu  è zadrží nám auto 
 
Realizace 

• zadržovatel nemůže věc používat a musí se o ni starat 
• nemůže ji sám prodat (jen soud, veřejná dražba) 
• ten, kdo věc zadržel, má při dělení výtěžku přednost i před zástavními věřiteli 

Zánik zadržovacího práva 
• zánikem věci 
• složením ceny věci dlužníkem 

věřitel Y dlužník X 

podzástava 

dlužník Y 
věřitel X 
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• písemnou dohodou 

11.4.4. věcná břemena 
vždy se týkají nemovitostí 
Vznik: vkladem do katastru nemovitostí 
Právní důvod 

• písemná smlouva 
• ze zákona 
• dohoda dědiců 
• rozhodnutí soudu 

 
věcné právo vůči všem – cesty, které vedou přes pozemek (musíme umožnit 
průchod), přechází s nemovitostí 
vůči konkrétní osobě – Příklad: jeden rodič zemře, nemovitost se převede na děti a 
ty mají povinnost starat se o druhého rodiče. Když nemovitost prodají nebo přejde na 
někoho jiného (konkurz), přejde s ní i věcné břemeno. Zaniká smrtí 
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Část II.     Obchodní právo - PRA 102 

12. Obchodní právo 
patří do oblasti soukromého práva, většinou je dispozitivní 
soubor právních norem, které upravují majetkoprávní postavení podnikatelů, 
jakož i právní vztahy, které mezi nimi vznikají v souvislosti s podnikatelskou činností 

12.1. Historie 
vzniklo z občanského práva během 18. a 19. století (bylo potřeba zvláštně upravit 
vztahy mezi kupci a obchodníky) 
 

• dualismus soukromého práva – ČR, Německo, Rakousko… 
jeden kodex pro nepodnikatele 
druhý pro podnikatele 

• komercionalismus soukromého práva – Švýcarsko… 
jeden kodex – začlenění podnikatelských ustanovení do občanského zákoníku 

 
Česká republika 

• 1918 – Všeobecný občanský zákoník + Všeobecný obchodní zákoník 
• 1950 – Občanský zákoník – jeden kodex 
• 1964 – 3 kodexy: nový občanský + hospodářský + Zákoník mezinárodního 

obchodu (ZMO) 
• 1991 – Občanský zákoník  + Obchodní zákoník 

12.2. Prameny dnes 
Zákoníky 

• Obchodní zákoník – LEX SPECIALIS – má přednost, ale pokud něco neupravuje, 
použije se občanský 

• Občanský zákoník – LEX GENERALIS – obecný 
 
Hmotně právní normy 

• zákon o cenných papírech 
• zákon o investičních společnostech 
• zákon o bankách 
• zákon o BCP 
• zákon o komoditních burzách 
• zákon o státním podniku 
• zákon o dluhopisech 

 
Procesní normy 

• Občanský soudní řád (OSŘ) 
• Správní řád 
• zákon o rozhodčím řízení 

 
Související veřejnoprávní normy 

• živnostenský zákon 
• všechny daňové normy (daně, účetnictví, clo…) 
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• zákon o konkurzu a vyrovnání 

12.3. vztah Obchodního a Občanského zákoníku 
vztah obecné a speciální normy 
pořadí práv – přednosti 

• obchodní  - LEX SPECIALIS 
• občanský – LEX GENERALIS 
• obchodní zvyklosti 
• zásady, na kterých spočívá zákon (poctivý obchodní styk, smlouvy se mají 

dodržovat - PACTA SUNT SERVANDA) 

12.4. Systém obchodního zákoníku 
věcná působnost: postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy (smlouvy) a 
některé vztahy s podnikáním související 

12.4.1. Obecná část 
veřejnoprávní, obsahuje definice, převažují kogentní normy 
definice: podnikatel, podnikání, podnik, obchodní majetek, obchodní jmění 
Obchodní rejstřík 
podnikání zahraničních osob 
nekalá soutěž 
pojem: firma, jednání podnikatele 
několik ustanovení o účetnictví 

12.4.2. Obchodní společnosti a družstvo 
má dvě hlavy 
1. hlava platí pro všechny právní formy (i družstva) 
definice společností (s.r.o. …) 
vztahy uvnitř společností jsou upraveny dispozitivními normami (lze je upravit 
smlouvou) 
vztahy společnosti a okolí mají kogentní charakter 

12.4.3. obchodní závazkové vztahy 
upravuje jednotlivé smluvní typy 
§263 strany se mohou odchýlit od tohoto zákona s výjimkou taxativně uvedených 
částí 
 

• relativní obchody – vztah mezi podnikateli, jen pokud se týká jejich 
podnikatelské činnosti, pak se řídí obchodním zákoníkem. 
+ vztah mezi podnikatelem a státem (obec uzavírá smlouvu podle 
obchodního, i když není podnikatel) 

• absolutní obchody – vždy se řídí obchodním zákoníkem. 
o vztahy mezi společníkem a společností (není to pracovně-právní vztah) 
o úplatné převody cenných papírů 
o smlouvy o tichém společenství 
o závazky z jednostranných právních úkonů (bankovní záruka, cestovní 

šek, slib odškodnění) 
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• absolutní neobchody – odkazuje se na občanský zákoník, ale podnikatelé si 
z něj berou jen smluvní typy (ale promlčení, porušení…smluv se řídí 
obchodním) 

o kupní smlouva (nemovitost) 
o darovací smlouva 
o smlouva o půjčce a výpůjčce 
o nájemní smlouva 
o smlouvy pojistné (absolutně absolutní neobchod – i podnikatelé se řídí 

občanským zákoníkem) 
• fakultativní obchody – vztah podnikatel-nepodnikatel 

použije se občanský, ale mohou se dohodnout na použití obchodního 
zákoníku (nepodnikatel ale pořád odpovídá podle občanského) 

12.4.4. ustanovení společná, přechodná a závěrečná 
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13. Právní podmínky podnikání. Živnostenský zákon 
 
Živnostenský zákon – veřejnoprávní norma, ve které stát stanoví podmínky, za 
kterých je možno podnikat 

13.1. Živnostenské podnikání (živnost) – definice 
stejně jako obchodní zákoník (činnost vykonávaná soustavně, samostatně, vlastním 
jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku) 
+ navíc: podle podmínek stanovených tímto zákonem 

13.2. Negativní definice – podnikání, ale ne živnostenské 
• státní výhrady (činnosti vyhrazené státu) 
• využívání výsledku duševní tvůrčí činnosti autory 
• svobodná povolání (lékaři, stomatologové, právníci, advokáti, notáři, soudní 

exekutoři, tlumočníci…) 
• banky, pojišťovny, zajišťovny, penzijní fondy, burzy, výroba elektřiny, plynu, 

námořní doprava a mořský rybolov, zahraniční obchod s vojenským 
materiálem, drobné pěstitelství a chovatelství, pronájem nemovitostí… 

13.3. Subjekty oprávněné provozovat živnost 
právnické i fyzické osoby, které nejsou vyloučeny z živnostenského zákona a mají 
oprávnění 

13.4. Podmínky provozování živnosti 

13.4.1. všeobecné podmínky 
pro všechny živnosti, u právnických osob se zkoumají u statutárních orgánů 

• 18 let a více 
• plná způsobilost k právním úkonům 
• bezúhonnost podle živnostenského zákona 

není bezúhonný 
o ten, kdo se dopustil úmyslného trestného činu a byl nepodmíněně 

odsouzen na rok a více 
o úmyslného nebo nedbalostního trestného činu souvisejícího 

s podnikání 
zahraniční osoby - výpis z RT z každého státu, kde byli více než 3 měsíce 

• bezdlužnost podle živnostenského zákona 
o potvrzení FÚ o tom, že nemá závazky vůči státu (pokuty, daně…) 
o zahraniční osoby – zjišťuje bezdlužnost se vůči ČR 

• Spolehlivost (jen u koncesních činností – taxikáři…) 
nesmí mít přestupky, negativní lustrace, alkoholik, feťák… 

13.4.2. zvláštní podmínky 
pro jednotlivé činnosti 

• vzdělání 
• praxe 

když je nesplňuje musí mít odpovědného zástupce, který je splňuje 
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13.5. Překážka provozování živnosti 

13.5.1. soukromoprávní §8 
prohlášení konkurzu na majetek (lhůta 3 roky) 

13.5.2. veřejnoprávní 
trest zákazu činnosti 
zákaz činnosti za přestupek 

13.6. Odpovědný zástupce 
vyskytuje se jen v živnostenském zákoně 
fyzická osoba stanovená podnikatelem, která splňuje obecné i zvláštní podmínky 
odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování předpisů 
jedna osoba může být odpovědným zástupcem nanejvýš dvou podnikatelů 
musí se osobně účastnit na podnikání a být v pracovně právním vztahu k podnikateli 
u právnických osob by to měl být statutární orgán společnosti 

13.6.1. Odpovědného zástupce musí  mít 
• každá právnická osoba 

zahraniční musí mít osobu, která má povolený pobyt a umí česky 
• zahraniční fyzické osoby 
• fyzická osoba, která nesplňuje zvláštní podmínky 

13.7. Dělení živností 

13.7.1. Ohlašovací – nárokové 
je na ně nárok ze zákona, oprávnění vzniká ohlášením 

• řemeslné 
• vázané (způsobilost se nenabývá ve škole, ale zkouškou. např. revize elektro, 

horský vůdce…) 
• volné (nemusí prokazovat odbornou způsobilost, jen všeobecné podmínky) 

13.7.2. Koncesované 
je potřeba splnit podmínky a získat povolení – koncesi 
Příklad: taxikáři, převoz osob… 
rozhoduje se ve správním řízení, lze se odvolat 

13.7.3. Průmyslová živnost 
takové osoby se zapisují do obchodního rejst říku 
Když něco vyrábí, skládá se to z mnoha činností (které by byly živnosti), úřad na to 
vydá jeden živnostenský list 

13.7.4. Podle převažujícího předmětu podnikání 

Obchodní 
nákup za účelem dalšího prodeje a prodej 
dále může: 

• pronajímat zboží 
• provádět montáž a drobné úpravy 
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• provádět servis 
• přijímat objednávky na zhotovení 

Výrobní 
může vyrábět a výrobky prodávat 
dále může: 

• nakupovat a prodávat výrobky stejného druhu 
• vyrábět a potiskovat obaly 
• provádět montáž a servis 

Poskytující služby 
doprava, pohostinství… 
dopravce může navíc poskytovat občerstvení… 

13.8. Kdy vzniká živnostenské oprávnění 

13.8.1. fyzické osoby 
u ohlašovacích – ohlášením 
u koncesovaných – dnem právní moci rozhodnutí 

13.8.2. osoby, které se zapisují do OR 
oprávnění vznikne až dnem zápisu do OR 
Postup: 

založení společnosti 
získání oprávnění (ŽL, koncese) 
zápis do OR (musí se zapsat do 90 dnů od doručení oprávnění, jinak zaniká) 
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14. Podnikatel. Obchodní firma. Obchodní rejstřík 

14.1. Kdo je podnikatel 
• osoba zapsaná v obchodním rejstříku (i když nepodniká – např. divadlo ve 

formě s.r.o.) 
• osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění 
• osoba, která podniká na základě jiného oprávnění 
• fyzické osoby provozující zemědělskou výrobu, které jsou zapsány do 

evidence podle zvláštních předpisů (evidenci vedou obce) 
• §23: podnikatelem jsou i zahraniční osoby, které mají právo podnikat 

v zahraničí 

14.2. Podnikání 
je to činnost provozovaná podnikatelem – 5 znaků podnikání: 

• soustavně – opakovanost, pravidelnost, ne nahodile 
• samostatně – není to závislá činnost 
• vlastním jménem – pod svou obchodní firmou / jménem a příjmením 
• na vlastní odpovědnost 
• za účelem dosažení zisku 

14.3. Obchodní firma 
název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku 

14.3.1. Pravidla 
• nezaměnitelnost – nesmí působit klamavě 
• pravidlo priority – kdo první použije jméno, tomu pat ří 
• pravdivost – z názvu musí být patrné, jaký typ osoby to je 

14.3.2. Fyzická osoba 
povinně: jméno a příjmení – kmen 
dodatek / dovětek – aby byl název jedinečný 
 místo podnikání (obec) 
 věcný dodatek (profese…) 
dobrovolně: jakýkoli dodatek 

14.3.3. Právnická osoba 
Kmen – cokoli, ale musí být nezaměnitelný 
 
5 nároků na ochranu 

• aby se druhá strana zdržela neoprávněného používání firmy 
• aby odstranila závadný stav 
• poskytnutí přiměřeného zadostiučinění 
• náhrada vzniklé škody 
• neoprávněné obohacení 
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14.3.4. Převod a přechod obchodní firmy 
Převod – na základě smlouvy 
Přechod – na základě jiné právní skutečnosti (dědictví…) 
není to ale možné samostatně – jméno jen společně s firmou 
Změna - např. změna příjmení è změna firmy, ale může si ponechat původní, ke 
kterému přidá nové příjmení 
 
Nezapsaní 
podnikatelé, kteří se nezapisují do OR 

• fyzické – podnikají pod svým jménem a příjmením 
• právnické – podnikají pod jménem, pod kterým byly z řízeny 

 
každý podnikatel musí činit právní úkony (smlouvy…) přesně tak, jak byl zapsán 
(nesmí použít ani zkratku) 

14.4. Obchodní rejstřík 
veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o zákonem 
stanovených podnikatelích 
 
Procesní úprava: §200a OSŘ 
Hmotně právní úprava: §27 Obchodního zákoníku 

14.4.1. Procesní úprava (§200a OSŘ) 
věcná příslušnost – rejstřík vedou krajské soudy 
místní příslušnost – kraj, kde podnikatel sídlí 
charakter řízení: nesporná (může být zahájeno na návrh i bez návrhu) 
forma rozhodnutí: usnesení (vydává se bez jednání, jen na základě písemných 
materiálů) 
o odvolání rozhoduje: Vrchní soud 

14.4.2. Hmotně právní úprava (§27 Obchodního zákoníku) 
Co se zapisuje 

• společné údaje 
o firma 
o sídlo / bydliště 
o IČ 
o předmět podnikání 

• u právnických navíc 
o právní forma 
o statutární orgány 
o organizační složky 
o prokura 
o den vzniku 
o den provedení zápisu 
o likvidace 
o konkurz 
o vyrovnání 
o neplatnost 
o přeměny, fúze 
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14.4.3. Kdo se zapisuje do OR 
Právnické osoby 

• podle obchodního zákoníku 
o obchodní společnosti 
o družstva 

• podle zvláštních předpisů 
o státní podnik 
o středisko cenných papírů 
o FNM 
o Pozemkový fond 

ale nezapisují se tam další právnické osoby (nemohou: nadace, školy, zdravotní 
střediska…) 
 
Zahraniční právnické osoby 
zapisují se povinně, pokud chtějí podnikat 

právnická osoba se sídlem mimo ČR 
organizační složky těchto právnických osob (prodejny… i když nemají subjektivitu) 

 
Fyzické osoby – české 
zapisují se dobrovolně, výjimky: 
 
povinně podle obchodního zákoníku 

• provozující živnost průmyslovým způsobem 
• FO, výše jejichž výnosů mínus DPH dosáhla 120 MKč 2x po sobě 

 
povinně podle zvláštního zákona 

• majitel licence pro rozhlasové a TV vysílání 
• ten, kdo koná veřejné dražby 

 
Fyzické osoby – cizí 

• osoby z EU – stejný režim jako české osoby 
• ostatní – zapisují se povinně 

14.4.4. Účinky zápisu do obchodního rejstříku 
Princip publicity – veřejnosti 

• Formální stránka – OR je každému přístupný (i na Síti) 
• Materiální stránka – princip dobré víry v zápisy 

o pozitivní stránka – zápisy jsou účinné vůči každému  od zveřejnění 
v obchodním věstníku 

o výjimky z pozitivní 
§ podnikatel může vůči třetím osobám namítat ještě nezapsané 

údaje, pokud o nich věděli 
§ ještě 16 dnů od zveřejnění to neplatí vůči osobě, která se o 

změně nemohla dovědět 
o negativní stránka – chrání se osoby jednající v dobré ví ře v zapsané 

údaje (i když nejsou pravdivé) 
když to podnikatel nezapsal, nemůže namítat vůči třetím osobám 
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Konstitutivní účinky – právotvorné (zápisem vznikají a zanikají právní skutečnosti) 
Deklaratorní účinky – skutečnost nastala nezávisle na zapsání – změny 
statutárních orgánů 

14.4.5. Sbírka listin – součást OR 
podle obchodního zákoníku se tam zakládají 

• zakladatelské dokumenty 
• změny společenské smlouvy 
• znalecké posudky o ocenění nepeněžitých vkladů 
• podpisové vzory statutárních orgánů 

14.5. Jednání podnikatele 
jednání s právními účinky (uzavírání smluv, jednání s úřady…) 
vyjadřuje se k němu i Občanský zákoník 
Obchodní zákoník: 
 
Fyzické osoby 

• Přímé jednání – jedná sám za sebe 
• Nepřímé jednání – jedná za něj zástupce 

Právnická osoba 
• Přímé jednání – svými statutárními orgány 
• Nepřímé jednání – zástupce, prokura 

14.5.1. Přímé jednání 
Statutární orgán 

• v.o.s. -  všichni společníci (ze zákona) 
• komanditní společnost – komplementáři 
• s.r.o. – jednatelé 
• a.s. – představenstvo 
• družstvo - představenstvo 

14.5.2. Zastoupení – nepřímé jednání 
zástupce jedná jménem podnikatele 
účinky jdou za zastoupeným 

smlouva o zastoupení 
dvoustranná dohoda 
podmínky… 

plná moc 
upravuje ji Občanský zákoník 
jednostranný úkon, prokazuje se jí zástupce 
Zmocňuje ho k 

• generální plná moc - ke všem právním úkonům 
• speciální plná moc – ke druhu úkonů 
• k jednotlivému úkonu 

 
musí mít písemnou formu (jen pokud by byla k jednotlivému úkonu, ke kterému není 
potřeba písemná smlouva, nemusela by být písemná) 
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14.5.3. Prokura 
Prokurou podnikatel zmocňuje ke všem úkonům… 
může ji udělit jen podnikatel zapsaný v OR 
lze ji udělit pouze fyzické osobě 
společná prokura – více osobám (musí být zřejmé jak – např. alespoň 2) 
Jediné omezení  - zákonné: 
prokurista není oprávněn zcizovat (prodávat, darovat) a zatěžovat (zastavovat) 
nemovitosti 
 
podnikatel může rozšířit prokuru i na nemovitosti 
 
Prokura vzniká zápisem do OR 
prokurista se vykazuje výpisem z OR 
zapsání má konstitutivní účinek (dokud není vymazán, je pořád prokurista) 
 
Prokurista se podepisuje 
k obchodní firmě připojí svůj podpis s označením, že jde o prokuru 

• p.p. – Per Procuram 
• p.p.a. 
• jako prokurista 

14.5.4. Zákonné zastoupení podnikatelů 
 
Vedoucí odštěpného závodu 
nebo jiné organizační složky zapsané v OR je oprávněn ke všem úkonům týkajícím 
se organizační složky 
 
Zmocnění při provozu podniku 
jestliže jsou s určitým postavením spojeny určité právní úkony, je k nim osoba 
oprávněna (kdo je pověřen určitou činností, je oprávněn ke všem úkonům, ke kterým 
s touto činností obvykle dochází) 
Příklad: prodavač smí prodávat, bankovní úředník smí zakládat účty 
 
Případ Vrchní prchni 
podnikatele zavazuje chování osob, které jsou v jeho provozovně a jednají jeho 
jménem, pokud třetí osoba nemohla vědět, že s podnikatelem nemají nic 
společného (nebyla oprávněna) 
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15. Obchodní společnosti  
základní charakteristika, vznik, zánik společnosti 

15.1. definice 
Právnická osoba založená za účelem podnikání: v.o.s., komanditní společnost, s.r.o., 
a.s. (s.r.o., a.s. mohou být založeny i za jiným účelem) 
 
Osobní: v.o.s., komanditní společnost 
Kapitálové: s.r.o., a.s 
(s.r.o. a komanditní jsou smíšené) 
Fúze je možná jen v rámci skupiny 

15.2. Veřejná obchodní společnost 
musí ji založit nejméně 2 osoby (fyzické / právnické) 
alespoň 2 osoby musí být ve společnosti celou dobu 
založena pouze za účelem podnikání 
netvoří základní kapitál 
netvoří zákonný rezervní fond 
není plátcem daně z příjmu právnických osob 
odpovídá za porušení svých závazků celým obchodním majetkem 

15.2.1. Společníci v.o.s. 
musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti 
nesmí být překážky provozování živnosti 
ze zákona jsou statutárními orgány (mohou se ve smlouvě dohodnout jinak) 
ze zákona jsou oprávnění k obchodnímu vedení (mohou se dohodnout jinak) 
ručí za závazky společnosti neomezeně a solidárně 
společníci si mezi sebe dělí zisk a ztrátu rovným dílem (nebo podle smlouvy) 
nemají vkladovou povinnost 
osobně se účastní na podnikání 
netvoří valnou hromadu 

15.2.2. Založení v.o.s. 
zakládá se společenskou smlouvou 

15.2.3. Zrušení v.o.s. 
• pokud je společník postižen (ztráta způsobilosti, smrt…), ruší se společnost ze 

zákona (do 3 měsíců se mohou smluvně dohodnout a vyplatit mu vypořádání 
a zachovat tak společnost) 

• každý ze společníků může dát výpověď 
• nebo může požádat soud, aby společnost zrušil 

 
Zákaz konkurence: společník nesmí podnikat v oboru společnosti (mohou si to 
povolit smlouvou) 
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15.3. Komanditní společnost 
rozdíly oproti v.o.s.: 
Společníci 

• komplementáři – stejní jako společníci v.o.s. 
• komandisté – nemusí prokazovat to, co společníci, ale 

o mají vkladovou povinnost (5000,- ze zákona nebo víc) 
o nejsou statutáři 
o nepodílí se na obchodním vedení 
o podílí se na rozhodování o společných věcech 
o nemohou dát výpověď 
o překážka u komandisty nemá vliv na trvání společnosti (musí tam ale 

alespoň jeden zbýt) 
o ručí je do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do OR (jakmile 

splatí, už neručí) 
o pokud je jeho jméno součástí (názvu) firmy, nebo podepsal smlouvu, ke 

které nebyl oprávněn è ručí neomezeně 

15.4. Akciová společnost (kapitálová) 
zakladatelem může být i jedna osoba (A.S. - právnická, S.R.O – právnická / fyzická) 
mohou být založeny i za jiným účelem než je podnikání (ale jsou podnikatelé, protože 
jsou v OR) 
 

• tvoří základní kapitál 
o 200 000,- S.R.O. 
o 2 000 000,- A.S. 
o 20 000 000,- A.S. s veřejnou nabídkou akcií 
o Banky, fondy… ještě více 

 
• tvoří povinně zákonný rezervní fond 
• jsou vždy plátcem daně z příjmu právnických osob 
• odpovídají celým svým majetkem 
• nejvyšší orgán: valná hromada (zasedání společníků, kteří přišli – tzn. 

nemusí to být všichni) 

15.4.1. společníci kapitálové společnosti 
neručí za závazky společnosti (a.s.) 
pokud se zrušuje s likvidací, ručí svým podílem (až do výše jejich podílu na 
likvidačním zůstatku) 
 
mají vkladovou povinnost – ve výši a lhůtách, jaké jsou v zakladatelském dokumentu 
Podíl je převoditelný smlouvou (a.s. - akcie) – kolik je akcií, tolik je podílů 
 
Tvoří zvláštní statutární orgány 

• management – a.s. 
• jednatelé – s.r.o. 
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15.5. Společnost s ručením omezeným 
rozdíly oproti a.s. 

15.5.1. Osobní prvky 
• ručení – omezené, ale je 

o způsob: solidárně 
o do výše souhrnu všech nesplacených částí vkladů všech společníků 
o do doby než je zapsáno splacení do OR (jinak ručí, i když už splatili) 

• počet společníků: maximálně 50 
• společníci jsou zapsání v OR (akcionáři ne) 
• když společník zaplatí dluh za společnost, může to chtít po společnosti nebo 

po ostatních společnících 
• jediný zakladatel a společník neručí (protože ten musí splatit už před zápisem) 

15.6. Založení a vznik společnosti 
Založení – sepsání společenské smlouvy nebo jiného zakladatelského dokumentu 
Mezidobí – mezi založením a vznikem 
Vznik – po zápisu do OR 
 
ad mezidobí 

• jít na živnostenský úřad (ohlásit živnost / požádat o koncesi) 
• do 90 dnů od získání ŽL podat žádost na zápis do OR (když nepodniká, nemá 

ŽL, tak do 90 dnů od založení) 
• shánění místností, zaměstnanců, vybavení (ale společnost ještě neexistuje) 

v mezidobí jedná jménem společnosti kdokoli (je z toho jednání odpovědný sám, po 
založení společnosti může být jeho jednání schváleno valnou hromadou / společníky) 

15.6.1. Založení v.o.s. 
společenská smlouva musí obsahovat 

• obchodní firma a sídlo 
• předmět podnikání 
• identifikace společníků (jméno, RČ) 

 
může obsahovat 

• upřesnění vkladu 
• dělení zisku 
• úprava dědění podílu 

15.6.2. Založení komanditní společnosti 
navíc obsahuje 

• úředně ověřené podpisy společníků 
• označení, kdo je komandista a kdo komplementář 
• výše vkladu každého komandisty 

15.6.3. Založení s.r.o 
zakladatelský dokument 

• společenská smlouva 
• zakladatelská listina (pokud je jen jeden společník) 
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Musí obsahovat 

• obchodní firma a sídlo 
• předmět činnosti 
• identifikace společníků 
• výše vkladu každého společníka 
• výše základního kapitálu 
• určení správce vkladu 
• statutární orgány (jednatelé) 

 
Může obsahovat 

• ažio – příplatky nad hodnotu vkladu 
• další úpravy zákonných povinností 

15.6.4. Založení a.s. 
• jednorázové (simultánní) – bez veřejné nabídky akcií, zakladatel upíše 

(zaváže se splatit) celý základní kapitál (2 MKč) 
• postupné založení – s veřejnou nabídkou akcií – zakladatelé upíší jen část 

základního kapitálu, zbytek veřejně nabídnou (20 MKč) 

jednorázové založení a.s. 
u notáře v jeden den přijmou dokumenty è notářský zápis 

• zakladatelská smlouva / listina - řeší vztahy při založení, základní kapitál… 
• stanovy – právní vztahy uvnitř společnosti, svolávání VH, volení orgánů 
• 3 rozhodnutí 

o zvolení orgánů a.s. 
§ představenstvo 
§ dozorčí rada 

o rozhodnutí o schválení stanov 
o rozhodnutí o založení společnosti 

 
Zakladatelská smlouva 

• firma, sídlo 
• předmět podnikání 
• počet akcií 
• jmenovitá hodnota, podoba, forma akcií 
• závazek a výše základního kapitálu (peníze nebo nepeněžitý vklad) 

postupné založení a.s. 
• zakladatelská smlouva / listina 

o navíc: návrh prospektu (viz zákon o cenných papírech) 
o dokument prospekt (schválený komisí pro cenné papíry) – zakladatelé 

tam o sobě dávají informace, aby nalákali investory 
• vhodným způsobem uveřejnit výzvu – nabídku, která obsahuje: 

o kde a kdy se budou akcie upisovat (většinou v bance) 
o kolik akcií 
o v jaké jmenovité hodnotě 

• vlastní úpis akcií 
o listina upisovatelů 
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o zájemce se dostaví a upíše, kdo je a kolik akcií, podpis 
o současně musí splatit 10% z jmenovité hodnoty + emisní ažio 
o emisní kurz = jmenovitá hodnota + emisní ažio 

• ustavující valná hromada – do 60 dnů od upsání celého základního kapitálu 
o pokud se nepodařilo upsat celý, mohou zakladatelé do 1 měsíce upsat 

zbytek (jinak se všechno zruší a musí vrátit peníze) 
o vyplývá z návrhu stanov (ten musí být na každém upisovacím místě) 
o na VH může přijít jen ten, kdo už splatil 30% emisního kurzu 
o musí být přítomni budoucí akcionáři, kteří upsali více než 50% akcií 

(dohromady) 
o učiní 3 rozhodnutí 

§ zvolení orgánů a.s. (představenstvo, dozorčí rada) 
§ rozhodnutí o schválení stanov 
§ rozhodnutí o založení společnosti 

a.s. se zakládá rozhodnutím 
založeno è mezidobí è vznik 
Po zápisu do OR se z nich stanou akcionáři (i když ještě nesplatili všechno) 

15.7. Zrušení společnosti 
společnost zaniká vymazáním z OR, zániku předchází její zrušení 
 

 

15.8. Zrušení společnosti s likvidací 

15.8.1. obecné důvody zrušení 
• uplynutí doby, na kterou byla založena 
• splněním účelu, pro který byla založena 
• rozhodnutím společníků (u osobních) nebo orgánů (u kapitálových) 
• zrušením konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek 

majetku nebo zamítnutí návrhu na konkurz 

15.8.2. Zrušení soudem 
• na návrh státního orgánu, nebo osoby, která má právní zájem 
• pro nečinnost – 2 roky se nekonala VH, nebo neprovozuje činnost 
• společnost pozbyla oprávnění k podnikatelské činnosti 
• zanikly předpoklady, které vyžaduje zákon pro vznik společnosti 
• jestliže společnost nemůže vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné 

rozpory mezi společníky 
• společnost porušuje povinnosti při tvorbě rezervního fondu 
• nedodržuje nařízení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže 

 
soud většinou hned nezruší společnost, ale dá lhůtu (po lhůtě zruší  nařídí likvidaci) 

bez likvidace 
(s právním 
nástupcem) 

Zrušení společnosti s likvidací 
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• neplatnost společnosti – když byla omylem zapsána do OR, ale nebyly 

splněny požadavky pro vznik 

15.8.3. Likvidace 
likvidace se provádí, když je co likvidovat. 
Likvidátor 

• pouze fyzická osoba 
• jen u bank to může být právnická osoba 
• stává se z něj „jediný orgán společnosti“ 
• jmenuje ho: VH / společníci / soud 

 
přechází na něj působnost statutárních orgánů (ti už nemůžou jednat za společnost) 
Průběh likvidace 

• dostane účetní závěrku od statutářů (nebo ji sám vyhotoví) 
• zahajovací likvidační dokument (rozvaha a soupis jmění) 
• oznámí vstup do likvidace všem známým věřitelům s výzvou, aby přihlásili své 

pohledávky 
• provádí jen takové právní úkony, které jsou pot řeba k vypořádání majetku 
• Uspokojí 

o přednostně mzdové nároky 
o pokud je předlužena, je povinen podat návrh na konkurz 

• vyhotoví zprávu o likvidaci společnosti, předloží ji VH / společníkům 
• stanoví účetní závěrku 

 
společníci, kteří nesouhlasí s podílem na likvidačním zůstatku, mohou požádat soud 
o přezkoumání 
likvidátor vyrobí seznam uspokojených společníků a do 30 dnů podá návrh na výmaz 
z Obchodního rejstříku 

15.9. Zrušení společnosti bez likvidace – přeměna 
přeměna – s právním nástupcem 
fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy 
 
je přípustná, i když už společnost vstoupila do likvidace (na návrh společníků) 
fúze a převod jmění na společníka je možná, i když je společnost v úpadku nebo 
v konkurzu (spojí se s nějakou solventní společností) 
 
K přeměně dochází rozhodnutím společníků / orgánů – nikdy ne soudem 
 
Ochrana věřitelů: každá přeměna se musí uveřejnit a zveřejnit 
 
Účinky všech přeměn jsou účinné zápisem do OR 
Přechází jmění a práva a povinnosti z pracovně-právních vztahů 
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15.9.1. Fúze 
musí mít stejnou právní formu (mohou fúzovat v rámci skupiny: kapitálové, osobní) 

 
společnost A se zruší bez likvidace a její jmění včetně práv a povinností z pracovně-
právních vztahů přechází na B 

15.9.2. Splynutí 

 
vznikne nová společnost C 
A a B zaniknou, C je právním nástupcem 

15.9.3. Rozdělení – sloučením 
A, B, C – zúčastněné 
A se rozdělí mezi existující společnosti 

 

15.9.4. Rozdělení – se vznikem nových subjektů 
B, C - nástupnické 

 
A zanikne a vzniknou z jejích částí nové společnosti B a C 
 
Také je možná kombinace předchozích dvou (z některých částí vzniknou nové 
společnosti, jiné se připojí k existujícím) 
 

A 
s.r.o 

B 
a.s 

C 
a.s 

A 
s.r.o 

B 
a.s 

C 
a.s 

A 
a.s 

B 
a.s 

C 
a.s 

A 
s.r.o 

B 
a.s 

B 
a.s 
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15.9.5. Přechod na společníka 
společník 

• bydlí nebo sídlí v ČR 
• je zapsaný v OR 
• u kapitálových musí být 90% podílníkem 

15.9.6. Změna právní formy 
společnost se neruší 
zůstává stejné IČ 
mění se jen právní forma 
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16. Orgány společnosti 
Postavení společníků. Majetkové poměry 
 
povinné (obligatorní) / nepovinné (fakultativní) 
jedna osoba / několik osob 
statutární / nejvyšší 

16.1. Statutární orgány 
v.o.s. – každý společník 
komanditní společnost – komplementáři 
s.r.o. – jednatel 
a.s. – představenstvo (alespoň 3) – volí se na max. 5 let 
družstvo – představenstvo 

16.1.1. podmínky pro statutární orgány 
• obecné podmínky provozování živnosti 
• nesmí být překážka provozování živnosti 
• nesmí jím být ten, kdo byl v této nebo podobné ve společnosti, která skončila 

v konkurzu (může ale prokázat, že za to nemohl) 
• musí jednat s péčí řádného hospodáře (jinak mohou chtít společníci zaplatit 

škodu) 
• vždy obchodní vztah – nikdy ne pracovně-právní (odpovídá za celou škodu) 

16.1.2. zákaz konkurence 
nesmí podnikat ve stejném oboru jako společnost 
u kapitálových je přísnější 
u kapitálových nemůže obchodovat se svojí společností (fakturovat) 
když poruší è společnost je oprávněna požadovat, aby na ni převedl právo nebo 
prospěch z tohoto obchodu (do 3 měsíců, kdy se dověděli o porušení, nejpozději 
však do 1 roku, nebo může požadovat náhradu škody v obecné promlčecí lhůtě 4 
roky) 

16.1.3. Představenstvo 
je voleno valnou hromadou nebo dozorčí radou (podle stanov) 
statutární orgán akciové společnosti 
Družstvo má kontrolní komisi 

16.2. Nejvyšší orgány 
a.s. – valná hromada 
s.r.o. – valná hromada 

16.2.1. Valná hromada 
schůze společníků 
tvoří ji ti společníci, kteří přišli (jsou přítomni v čase a místě konání VH) 
osobní společnosti nemají VH (tam rozhoduje každý jedním hlasem) 
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16.2.2. Působnost VH 
• změna stanov (a.s.) 
• změna společenské smlouvy (s.r.o) 
• zvyšování / snižování základního kapitálu 
• volba orgánů 
• rozhodování o zrušení (s likvidací) a přeměnách 
• vyloučení společníka (s.r.o.) 
• schvaluje účetní závěrky 

16.3. Kontrolní orgány 

16.3.1. Dozorčí rada 
dohlíží na činnost představenstva 
vyjadřuje se k účetním závěrkám 
 
u a.s. povinně 
má 3 nebo násobek 3 členů 
první na 1 rok 
u společností, které mají více než 50 zaměstnanců volí 1/3 rady zaměstnanci 

16.4. Majetkové poměry uvnitř společnosti 
obchodní majetek – viz §6 
obchodní jmění = obchodní majetek + závazky 
vlastní kapitál – jeho součástí je základní kapitál 
základní kapitál peněžní vyjádření souhrnu všech peněžitých i nepeněžitých vkladů 
vklad – závazek společníka vložit do základního kapitálu společnosti určitý majetek. 

• peněžitý 
• nepeněžitý 

o ale penězi ocenitelný 
o musí být hospodářsky využitelný při podnikání 
o nesmí to být závazek poskytnout práci nebo službu 
o může to být pohledávka, ale ne pohledávka vůči společnosti 
o směnka, podnik, část podniku, know -how… 
o nepeněžité vklady musí být splaceny před zápisem 

 
U s.r.o. a a.s. - vklady musí být oceněny posudkem znalce určeného soudem 
vklad – konstantní hodnota 

16.4.1. Splacení vkladu 
splácíme osobě jménem správce vkladu 
u peněžitých vkladů může být správcem banka (aniž by byla zakladatelem – jinak to 
musí být jeden ze zakladatelů) 
Splnění vkladu: 

• movité věci - předávají se správci vkladu 
• nemovitost – písemně prohlásím, že vkládám a předám klíče od nemovitosti 
• ostatní nepeněžité – písemná smlouva o vkladu 
• peníze – v hotovosti / převodem 
• podnik – předat a sepsat protokol 
• know-how – smlouva, dokumentace 



   
 

 63-98 František Kučera 
 

pokud vklad nemá při vzniku společnosti hodnotu na jakou byl oceněn (shoří, 
nabourá se auto…) musí vkladatel doplnit 
 
nepeněžité – před zápisem 
peněžité – do 5 let u s.r.o. a do 1 roku u a.s. 

16.4.2. Přechod vkladů na společnost 
po vzniku společnosti převede správce vklady 
kdyby společnost nevznikla, musel by vše vrátit 
vklad se stává majetkem společnosti 

16.4.3. Prohlášení správce vkladu 
kdo a kolik splatil + podpis správce 
na základě toho soud zapíše základní kapitál 

ručení správce vkladu 
když se splete (zvýší), ručí za závazky společnosti do výše rozdílu po dobu 5 let 

16.5. Podíl 
kvalitativní stránka: práva a povinnosti vyplývající z účasti na společnosti 
kvantitativní stránka: podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu 
(pokud smlouva nestanoví jinak) è mohou být různé podíly na zisku a počty hlasů 
1 společník … 1 podíl 
u a.s. neplatí (každá akcie je samostatný podíl) 
u kapitálových může být jeden podíl společným vlastnictvím více osob 
ocenění podílu – mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku 
 

16.5.1. vypořádací podíl 
vzniká při zániku účasti společníka za trvání společnosti 
výše se vypočte ke dni ukončení účasti podle účetní závěrky z VK nebo z čistého 
obchodního majetku (podle smlouvy) 
u kapitálových se to ale většinou řeší převodem podílu nebo akcií 

16.5.2. Převod podílu 
uvnitř společnosti – se souhlasem VH 
na třetí osobu – musí to připouštět smlouva a souhlasit s tím VH 

16.5.3. Přechod podílu 
na základě jiné právní skutečnosti než je smlouva (dědění…) 
obchodní podíl se dědí, ale smlouva to může vyloučit 
dnem smrti se stává novým společníkem dědic (i když nechce) 
když nechce, může podíl nabídnout k prodeji, když to nejde, může se u soudu 
domáhat zrušení účasti 

16.5.4. Rozdělení podílu 
Příklad: více dědiců 
všichni mají jeden podíl dohromady (jsou jedním společníkem) 
nebo mohou podíl rozdělit (pokud to umožňuje smlouva) 
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16.5.5. Spojení podílu 
spojí-li se všechny podíly v rukou jednoho, musí splatit celý základní kapitál, nebo 
část převést na třetí osobu (jinak by mohl společnost zrušit soud) 

16.5.6. Zastavení obchodního podílu 
podíl = jiná majetková hodnota è může být zastaven 
viz zástavní právo 
 
k zastavení je potřeba souhlas VH, pokud je souhlas potřeba k převodu podílu 
Zástavní právo vznikne až zápisem do OR 

16.6. Postavení společníků v s.r.o. 
obchodní podíl – jen u s.r.o. 
práva a povinnosti 

16.6.1. vkladová povinnost 
pokud nesplní dostává se do prodlení è 

• povinnost platit úrok (20% ze zákona) 
• možnost, že ho ostatní vyloučí na VH 
 

Kaduční řízení 
• dává možnost splatit vklad (dodatečná lhůta) 
• pokud v této lhůtě nesplní může být vyloučen VH 
• jedině z důvodu nesplacení vkladu lze vyloučit společníka 
 

Když ho vyloučí 
• jeho obchodní podíl se uvolní a přechází na společnost (ze zákona) 
• do 6 měsíců musí něco udělat (jinak je soud může zrušit) 

o jiný společník si podíl koupí se souhlasem VH 
o podíl si koupí třetí osoba (musí to umožňovat smlouva) 
o když ho nikdo nechce 

§ snížení VK, nebo 
§ ostatní ho převezmou v poměru svých obchodních podílů, za 

úplatu ve výši vypořádacího podílu 

16.6.2. Příplatková povinnost 
může ji stanovit společenská smlouva 
rozhodne o tom VH 
pouze peněžité plnění 
pouze do výše poloviny základního kapitálu 
možnost použití: pouze k úhradě ztrát 
nesplnění této povinnosti má stejné následky jako nesplacení vkladu 

16.6.3. Další povinnosti (ze smlouvy) 
povinnost osobní účasti na podnikání 
zákaz konkurence 

16.6.4. Společenstevní práva 
rozhodování na VH 
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na informace, právo nahlížet do všech dokladů 
žalovat jednatele o náhradu škody 
domáhat se u soudu zrušení účasti 
 
nemůže vystoupit ani dát výpověď, řeší to převodem podílu smlouvou 

16.6.5. Majetková práva 
podílet se na zisku 
podílet se na likvidačním zůstatku 
na vypořádací podíl 

16.7. Postavení akcionářů 
mají vkladovou povinnost: splatit emisní kurz akcie 
stanou se akcionáři: okamžikem zápisu a.s. do OR (i když ještě nesplatili všechno) 
 
potvrzení o splacení (části) mu po zápisu a.s. do OR vymění společnost za zatímní 
list (cenný papír na jméno, převoditelný rubopisem, nahrazuje všechny upsané akcie 
jednoho druhu) 
až splatí všechno, dostane akcie 
 
akcionář neručí za závazky společnosti (dokud existuje) 
pokud je a.s. v likvidaci, ručí do výše svého podílu na Z.K. (může přijít o peníze, které 
investoval do akcií) 

16.8. Akcie 
jsou v ní inkorporována veškerá práva akcioná ře 
jediný způsob vyjádření podílu pomocí cenného papíru 
každá akcie je samostatný podíl 
 
Tři významy akcie 

• cenný papír 
• podíl na Z.K. 
• souhrn oprávnění 

 

16.9. Akcie jako cenný papír 

16.9.1. podoba 
• listinná – vydává je Státní tiskárna cenin 
• zaknihovaná  - jsou registrovány ve středisku CP, nematerializovaná podoba 

akcie 
 
o podobě rozhoduje emitent 

16.9.2. druh 
• kmenové – normální akcie 
• prioritní – dávají zvláštní práva 

o přednostní právo na dividendy (Příklad: VH rozhodne, že dividendy 
dostanou je prioritní akcionáři) 
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o přednostní právo na podíl na likvidačním zůstatku 
o většinou nemohou hlasovat na VH 
o tvoří max. polovinu Z.K. 

• zlaté – zvláštní druh 
o mohou být jen majetkem FNM a PF 
o dává právo veta 
o upravuje je zákon o velké privatizaci 
o po převodu se z nich stávají normální akcie 

16.9.3. forma 
• na majitele 

o listinný majitel – ten, kdo ji předloží 
o převádí se tradicí 

• na jméno 
o jméno 1. majitele je uvedeno na akcii 
o převádí se rubopisem – indosamentem (na rub se napíše: „Za mne 

na řad… nový majitel… podpis původního“) 
o indosant – ten, kdo převádí 
o indosatář – ten, na koho se převádí 
o práva vykonává ten, jemuž svědčí nepřetržitá řada rubopisu 
o a.s. je povinna vést seznam akcionářů 
o může být omezena jejich převoditelnost (vázána na souhlas 

představenstva) 
 

• zaknihované akcie – převádí se registrací převodu 
• registrované akcie – lze s nimi obchodovat na burze 

16.10. Akcie jako podíl na Z.K. 
každá akcie je samostatný podíl 
souhrn jmenovitých hodnot všech akcií = Z.K. 
ale akcie se prodávají za emisní kurz (rozdíl: emisní ažio) 

16.11. Akcie jako souhrn oprávnění 

16.11.1. Povinnosti 
jedinou povinností je splatit emisní kurz 

16.11.2. Práva 
• podílet se na řízení podle zákona a stanov prostřednictvím VH 
• dividenda – právo na podíl na zisku 
• podílet se na likvidačním zůstatku 
• na přednostní úpis akcií při zvyšování Z.K. 
• na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů vydaných a.s. 

 
právo na řízení společnosti lze převádět jen společně s akcií 
ostatní práva lze převádět i samostatně  
převádí se smlouvou o postoupení pohledávky (cese) 
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Deriváty – a.s. může tato práva oddělit a vydat je jako samostatný cenný papír 
(kupón na doručitele) 
 
a.s. může vydat opční list – přednostní úpis… a právo na získání… 
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17. Obchodní závazkové vztahy 
pojem, druhy, vznik obchodních závazkových vztahů, uzavírání smluv. 
 
Závazkový vztah - vztah, kdy jedna osoba (dlužník), je povinna druhé osobě (věřitel) 
něco plnit, dát, konat, se zdržet, strpět 
relativní povaha - vztahy mezi konkrétními osobami 
Obchodní závazkový vztah - závazkový majetkový vztah mezi podnikateli vznikající 
především při jejich podnikatelské činnosti 
 
viz 12.4.3 

17.1. Vznik obchodních závazkových vztahů 
• na základě právních úkonů 
• na základě protiprávního jednání 
• ze zákona 

17.2. Společné závazky a práva 
• solidární – společně a nerozdílně, kdokoli může žádat nebo plnit vše 
• dílčí - povinnost a právo je omezeno na část celku 
• nedílné - závazek může být splněn jen společným úsilím všech 

17.3. Uzavírání smluv 
Smlouva – ujednání dvou nebo více stran o vzájemných právech a povinnostech 
 
dva právní úkony: 

17.3.1. Návrh smlouvy (nabídka, objednávka…) 
aby šlo o smlouvu a ne např. o inzerát odlišuje se: 

• je určen konkrétní osobě 
• musí být dostatečně určitý (alespoň podstatné náležitosti daného  smluvního 

typu) 
• musí být patrná vůle navrhovatele, být vázán tímto návrhem 

 
je právně účinný od doručení druhé straně 

• odvolatelný – lze odvolat nejpozději do odeslání přijetí návrhu 
• neodvolatelný – nelze odvolat v průběhu akceptační lhůty (lhůta je uvedena, 

nebo je označen jako neodvolatelný) 
oba lze zrušit, ale nejpozději současně s návrhem (musí být doručeno stejný den) 
oba zanikají uplynutím akceptační lhůty neb odmítnutím přijetí návrhu 

17.3.2. Přijetí návrhu 
působí od okamžiku doručení 
musí být bezvýhradné 
pokud by obsahovalo nějaké změny nebo doplňky, jednalo vy se o nový návrh 
 
Okamžik uzavření smlouvy: doručení přijetí návrhu 
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17.4. Zvláštní způsoby uzavírání smluv 
viz Obchodní zákoník 

17.4.1. Obchodní veřejná soutěž 
podle zákona o zadávání veřejných zakázek 
Vyhlašovatel písemně stanoví podmínky pro návrh smlouvy (vyhlášení je výzvou, 
aby někdo navrhl smlouvu podle podmínek) 
výzva musí obsahovat 

• místo a lhůta doručení návrhů 
• způsob výběru nejlepšího návrhu (kritéria) 
• kdo bude vyhodnocovat 
• lhůta pro oznámení přijatého návrhu (musí to oznámit všem) 

nemusí vybrat nikoho (pokud je to uvedeno ve vyhlášení) 

17.4.2. Veřejný návrh 
nemusí být písemný (rozhlas, televize…) 
je návrhem smlouvy (ale je určen neurčitým subjektům) 
vyhlašovatel je povinen uzavřít smlouvu s tím, kdo nejdříve doručí přijetí návrhu (jen 
když dostane více návrhů současně, tak si může vybírat) 

17.4.3. Smlouva o smlouvě budoucí 
musí být písemná 
musí obsahovat závazek jedné nebo obou stran uzav řít do konce určité lhůty 
smlouvu, jejíž předmět je určen ve smlouvě o smlouvě budoucí 
 
není to smlouva realizační è nevzniká z ní právo na plnění, vzniká jen kontraktační 
povinnost 
 
ve lhůtě musíme vyzvat druhou stranu (poslat jí návrh smlouvy), 
pokud by nepřijala 

• obrátíme se na soud, aby uzavřel smlouvu za druhou stranu (do 1 roku od 
vyzvání) 

• nebo můžeme žádat náhradu škody (do 1 roku od vyzvání) 
 
Použití: realitní kanceláře 
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18. Změna, zajištění a zánik obch. záv. vztahů 
upravuje je Občanský zákoník 
mění se prvky právních vztahů (subjekty, předmět, obsah) 

18.1. Změny subjektů 

18.1.1. Na straně věřitele 

Postoupení pohledávky - cese 
na základě smlouvy mezi věřitelem a třetí osobou, která se stane novým věřitelem 
(bez souhlasu dlužníka, ale ten o tom musí být obeznámen) 
 
Postupitel – původní věřitel 
Postupník – nový věřitel 
 
pokud to bylo postoupení za úplatu, pak postupitel odpovídá za existenci pohledávky 
Ručení postupitele za dobytnost pohledávky (jen pokud se k tomu ve smlouvě 
zavázal a pouze do výše úplaty) 
 
postoupit lze i nepeněžitou pohledávku nebo pohledávku, která vznikne v budoucnu 
 
postoupením se nesmí zhoršit postavení dlužníka (může používat námitky i proti 
původnímu věřiteli) 
 
nelze postoupit pohledávky 

• které zanikají smrtí věřitele 
• které není možné vymáhat u soudu 
• pokud by se postoupením změnil obsah pohledávky 
• pokud se dohodli, že pohledávku nelze postoupit 

18.1.2. Na straně dlužnické 

Přistoupení k dluhu – intercese kumulativní 
písemná smlouva mezi věřitelem a třetí osobou. třetí osoba se stane dlužníkem 
vedle původního (oba pak odpovídají solidárně) 
souhlas dlužníka není nutný 
Použití: zajištění závazku 

Převzetí dluhu – intercese privativní 
písemná smlouva mezi dlužníkem a osobou třetí za souhlasu věřitele 
třetí osoba se stává dlužníkem místo původního dlužníka 
postavení dlužníků se nesmí zhoršit 

Poukázka 
Poukazatel (vydal poukázku) zmocňuje poukazníka, aby přijal plnění od 
poukázaného a dočasně zmocňuje poukázaného, aby plnil poukazníkovi na 
poukazatelův účet 
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Použití: 
příkaz k úhradě v bance 
poštovní poukázka 
poukázka na jídlo… 

18.2. Změny obsahu 
řeší se pomocí dodatků ke smlouvě 
mění se práva a povinnosti 
kumulativní novace 

18.3. Změny závazku ze zákona 

18.3.1. Ručení 
dlužník neplní è na jeho místo nastupuje ručitel, jakmile ručitel splní, stává se 
věřitelem dlužníka 

18.3.2. Prodlení 
přibude povinnost plnit úrok z prodlení 
 

18.4. Zajištění závazku 
Slouží k němu právní instituty, které zlepšují postavení věřitele a zvyšují jeho jistotu, 
že závazek bude včas a řádně splněn 
 
Věcně-právní instituty (věcná práva k věci cizí – viz Občanský zákoník) 

Zástavní právo 
Podzástavní právo 
Zadržovací právo 
Věcná břemena 

Obligační instituty (viz Občanský i Obchodní zákoník) 
Smluvní pokuta 
Uznání dluhu 
Ručení 
Bankovní záruka 
Zajištění závazku převodem práva 
Postoupení pohledávky 
Přistoupení dluhu 

Další instituty 
Směnka… 

 

18.5. Věcně právní instituty zajištění závazku 

18.5.1. Zástavní právo 
Věcné právo (absolutní – vůči všem) 
Váže se k věci (věc je jejich předmětem a práva přecházejí s věcí) 
Příklad: hypotéka – zástavní právo k nemovitosti 
Hlavní závazek – je zajištěn jiným závazkem (zástavním právem) 
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Vespolné zástavní právo: jeden závazek, více zástav 
Nebo: Jedna zástava a více závazků (pokud má zástava dostatečně velkou cenu) 
 
Zástavou může být 

Věc (movitá i nemovitá) 
Podnik nebo jiná věc hromadná 
Byt, nebytový prostor 
Předmět průmyslového vlastnictví 
Obchodní podíl, akcie 
Soubor věcí 

18.5.2. podzástavní právo – zástavou je pohledávka 

 
dlužník je věřitelem jiného dlužníka, dá do zástavy svou pohledávku 
věřitel Y se může uspokojit na podzástavě (na dlužníkovi X) 

18.5.3. zadržovací právo 
Předpoklady 

• jen movitá věc 
• věřitel má věc v době zadržení reálně u sebe (ne protizákonně) 
• věřitel má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku 

 
zadržení je jednostranný právní úkon věřitele (žádná smlouva, jen to oznámí věřiteli) 
Příklad: auto v servisu, nezaplatíme opravu è zadrží nám auto 
Realizace 

• zadržovatel nemůže věc používat a musí se o ni starat 
• nemůže ji sám prodat (jen soud, veřejná dražba) 

věřitel Y dlužník X 

podzástava 

dlužník Y 
věřitel X 

Věřitel Dlužník 

Zástavní věřitel Zástavce 

hlavní závazek 

zástavní právo 

Zástavcem 
může být i 
někdo jiný, než 
hlavní dlužník 
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• ten, kdo zadržel, má při dělení výtěžku přednost i před zástavními věřiteli 
 
Zánik zadržovacího práva 

• zánikem věci 
• složením ceny věci dlužníkem 
• písemnou dohodou 

 
Ze zákona: u nájemní smlouvy 

18.5.4. věcná břemena 
vždy se týkají nemovitostí 
Vznik: vkladem do katastru nemovitostí 
Právní důvod 

• písemná smlouva 
• ze zákona 
• dohoda dědiců 
• rozhodnutí soudu 

 
věcné právo vůči všem (ERGA OMNES) – cesty, které vedou přes pozemek (musíme 
umožnit průchod), přechází s nemovitostí 
vůči konkrétní osobě – Příklad: jeden rodič zemře, nemovitost se převede na děti a 
ty mají povinnost starat se o druhého rodiče. Když nemovitost prodají nebo přejde na 
někoho jiného (konkurz), přejde s ní i věcné břemeno. Zaniká smrtí 

18.6. Obligační  instituty zajištění závazku 

18.6.1. Smluvní pokuta 
peněžitá částka uvedená v písemné smlouvě, 
kterou se zajišťuje splnění určité povinnosti ve smlouvě 
Právní úprava: obecně v občanském pro podnikatele doplnění v obchodním 
Vztah smluvní pokuty a náhrady škody 

• pokuta je paušalizovanou náhradou škody (pokud je stanovena, nemůžeme 
žádat náhradu škody) 

• i když porušením povinnosti nevznikne škoda, můžeme žádat smluvní pokutu 
• i kdyby vznikla vyšší škoda, než je pokuta, nemůžeme žádat víc 
• pokud vznikne škoda porušením povinnosti, která není zajištěna pokutou, 

můžeme žádat náhradu škody 
 
Dispozitivní ustanovení: někdy je ve smlouvě, že může žádat pokutu i náhradu škody 
  
Občanský zákoník: musí to být zaviněné porušení povinnosti 
Obchodní zákoník: nezáleží na zavinění ani na liberačních důvodech (skutečnosti 
vyšší moci – VIS MAJOR) è pokutu musí zaplatit vždy při porušení povinnosti. 
Liberační důvody mají vliv jen na náhradu škody. Moderační právo soudu: soud 
může na návrh nepřiměřeně vysokou pokutu snížit až na úroveň náhrady škody 

18.6.2. Uznání dluhu 
písemný jednostranný právní úkon dlužníka adresovaný věřiteli, 
kterým dlužník uznává svůj dluh co do důvodu a výše 
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Právní důsledky 

• přerušení běhu promlčecí lhůty 
• působí právní domněnka, že dluh v době uznání existoval 

 
Občanský zákoník: nová lhůta 10 let od uznání dluhu 
Obchodní zákoník: obecná promlčecí lhůta 4 roky 
 
uznat lze i promlčený závazek 
 
Podle obchodního: 

• stejné účinky má i zaplacení úroku (zaplacením úroku se má za to, že uznává 
jistinu) 

• nebo částečné plnění 

18.6.3. Ručení 
viz Obchodní zákoník 
zajištění závazku osobou třetí 
jednostranné písemné prohlášení ručitele vůči věřiteli, 
ve kterém se ručitel zavazuje plnit v případě, že neplní dlužník 
 
Po splatnosti: 
věřitel je povinen písemně vyzvat dlužníka k plnění a je povinen mu poskytnou 
dodatečnou lhůtu, pak teprve může požádat ručitele 
 
Ručitel splní za dlužníka è změna závazku ze zákona: ručitel vstupuje do práv 
věřitele 
 
Rozdíl oproti přistoupení k dluhu: 

tam věřitel nemusí dávat dodatečnou lhůtu dlužníkovi 
 
Ručení ze zákona: s.r.o., v.o.s. 

18.6.4. Bankovní záruka 
záruční listina – jednostranný písemný projev banky 
banka se zavazuje uspokojit věřitele až do určité částky (v listině) v případě, že 
dlužník nesplní závazek 
 
Rozdíl oproti ručení 

• záruku dává jen banka 
• když nezaplatí dlužník, banka musí plnit na první žádost věřitele a bez námitek 

18.6.5. Jistota 
dát jistotu = povinnost zajistit závazek některým z těchto způsobů 

18.6.6. Dohoda o srážkách ze mzdy 
písemná smlouva mezi dlužníkem a věřitele 
část mzdy bude vyplácena přímo věřiteli 
srážky nesmí být vyšší než v rámci exekuce 
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18.7. Zánik závazku  

18.7.1. Splněním 
když dlužník učiní to, k čemu se zavázal 
musí splnit řádně a včas 

řádně 
předmět a místo plnění (dohodnutá kvalita a množství, pokud není uvedeno jinak, tak 
musí mít vlastnosti obvyklé) 
Zákonné místo plnění (smlouva může stanovit jinak) 

• peněžité – zásada donosnosti (přinese peníze věřiteli, nebo je pošle na účet – 
splnění = připsání na účet věřitele, ne odeslání příkazu k úhradě) 

• nepeněžité – zásada odnosnosti (v sídle nebo bydlišti dlužníka)   

včas 
ve prospěch 

• dlužníka – dlužník může plnit před termínem (věřitel nesmí odmítnout) 
• věřitele – věřitel může požadovat dříve (dlužník musí plnit) 
• obou – musí se plnit v přesně stanovenou dobu 

18.7.2. Dohodou 

Dohoda o zrušení smlouvy 
písemné smlouvy se ruší písemně 

Dohoda o novaci (privativní novace) 
jeden závazek se ruší a vzniká jiný 

Dohoda o narovnání 
závazek nezaniká 
zvláštní dohodou se narovnají otázky, které byly sporné 

18.7.3. Odstoupením od smlouvy 
jednostranný právní úkon oprávněné strany (jen když to umožňuje smlouva) 
odstoupení è zánik práv a povinností ze smlouvy, ale nezaniká právo na náhradu 
škody ani nárok na smluvní pokutu 
 
Odstoupení ze zákona 

• dodatečná nemožnost plnění – viz dále 
• zmaření účelu smlouvy – viz dále 
• prodlení - jen pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy (takové, že kdyby 

to druhá strana věděla, tak by smlouvu nepodepsala). V tom případě musí 
odstoupit ihned (jinak by musel dát dodatečnou lhůtu). Když jde o nepodstatné 
porušení, také musí dát lhůtu. 

18.7.4. Započtením 
Dohodou - lze započíst jakékoli závazky 
Jednostranné (zákonné ) započtení – jen pohledávky 

• vzájemné 
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• stejného druhu 
• soudně vymahatelné 
• splatné 

 
K zániku závazku dojde v okamžiku, kdy se  obě pohledávky setkají (pozdější z nich 
se stane splatnou) 
A zanikají v rozsahu, v jakém se kryjí 

18.7.5. Výpovědí 
u smluv na dobu neurčitou nebo u stále se opakující plnění 
Dvě právní skutečnosti 

• výpověď – jednostranný úkon 
• uplynutí výpovědní lhůty (zákonná výpovědní lhůta: 3 měsíce ke konci 

kalendářního čtvrtletí) 

18.7.6. Uplynutím doby 
u smluv na dobu určitou 

18.7.7. Prekluze 
uplynutí doby + omisivní úkon (neuplatnění práva) 

18.7.8. Dodatečná nemožnost plnění 
když se po uzavření smlouvy plnění stane objektivně nemožným (pro každého, 
faktická nebo právní nemožnost) 
Příklad: zánik věci, embargo na dovoz… 
è zákonné právo odstoupit od smlouvy (zanikají všechna práva a povinnosti, kromě 
škody) 

18.7.9. Zmaření účelu smlouvy 
Podmínky 

• účel je výslovně vyjádřen ve smlouvě 
• podstatná změna okolností, za kterých se smlouva uzavírala 
• tuto skutečnost musí oznámit druhé straně 

è zákonné právo odstoupit od smlouvy 
 
(plnění je sice možné ale zbytečné) 
nezaniká ale právo na náhradu škody 
 
Příklad: velká akce (mistrovství), objednají stánky s občerstvením, špatné počasí, 
akce se nemůže konat à zmaření účelu smlouvy 

18.7.10. Smrt dlužníka / věřitele 
smrtí přechází na dědice 
některé závazky zanikají (když se týkají konkrétně osoby, která zemřela) 

18.7.11. Zánik právnické osoby (po likvidaci) 
po likvidaci zanikne společnost a tím i její práva a povinnosti 
kromě ručení společníků 
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18.7.12. Zaplacení odstupného 
jen pokud je ve smlouvě 
nemusí nic zdůvodňovat, jen zaplatí odstupné 

18.7.13. Prominutí dluhu (smlouva) 
nelze bez souhlasu dlužníka, smlouva není jednostranná 

18.7.14. Vzdání se práva 
podobně jako prominutí 

18.7.15. Fixní smlouvy 
pokud dojde k prodlení, zaniká závazek 
(když není zájem na plnění v jiný den) 



   
 

 78-98 František Kučera 
 

19. Závazky z porušení práva (odpovědnost) 
závazky vznikají 

• ze smluv 
• z porušení práva 

 
Odpovědnostní závazky – vznikají porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo 
za zákona nebo z rozhodnutí státních orgánů (soudu) 
 
Porušením povinnosti vznikne nová povinnost, které se říká právní odpovědnost 
 
Soukromoprávní odpovědnost 

• za škodu 
• za prodlení 
• za vady 
• za bezdůvodné obohacení 
 

Veřejnoprávní odpovědnost 
• za trestné činy 
• za přestupky 

19.1. Odpovědnost za škodu 
Škoda – majetková újma vyjádřitelná v penězích 
Předpoklady vzniku odpovědnosti 

• porušení povinnosti 
• vznik škody 
• kauzální nexus (příčinný vztah mezi porušením a škodou) 
• předvídatelnost škody (podle obchodního) 

nezkoumá se zavinění 
 
Liberační důvody 

• nepředvídatelné události (VIS MAJOR) 
• neodvratitelné 
• existovaly v době plnění (než došlo k prodlení) 

když dokáže tyto důvody, neodpovídá za škodu 
 
Co se hradí 

• Skutečná škoda - to oč se majetek poškozeného snížil kvůli škodné události 
• Ušlý zisk – to oč se majetek poškozeného nezvýšil, ač by se zvýšil, kdyby 

nedošlo ke škodné události 
 
Kdy se hradí 
na požádání poškozeného 
 
Jakým způsobem 

• v penězích 
• naturální restituce – uvedení v předešlý stav 

o poškozený o to požádá a 



   
 

 79-98 František Kučera 
 

o musí to být možné a účelné 
 
Povinnost předcházet škodám 
platí vůči všem 
povinnost učinit všechno k zabránění škodě 

19.2. Odpovědnost za prodlení 
když nesplní včas 
peněžité – vždy je alespoň zákonný úrok z prodlení (smluvní bývá vyšší) 
nepeněžité à možnost odstoupit od smlouvy 

19.3. Odpovědnost za bezdůvodné obohacení 
viz Občanský zákoník 
jediný případ, odpovědnosti, kdy nemusím nic udělat a odpovídám 
Při plnění bez právního důvodu 
Příklad: omylem přijdou peníze na účet 
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20. Charakteristika a odlišnosti smluvních typů… 
…uzavíraných podle obchodního a občanského zákoníku. (smlouvy o převodu či  
nabytí vlastnického práva, smlouvy o užívání věci a smlouvy o obstarání záležitostí) 

20.1. Podle Obchodního zákoníku 

20.1.1. Kupní smlouva 
kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu zboží (movité věci 
určené jednotlivě nebo druhem a počtem) a umožnit mu, aby k němu nabyl vlastnické 
práva. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. 
 
Předmětem může být i zboží, které se teprve bude vyrábět. Pokud by věci potřebné 
k výrobě dodával kupující, šlo by o smlouvu o dílo. Smlouva o dílo by to byla, i 
kdyby předmětem plnění byla spolu se zbožím i montáž. 
 
Kupní smlouva se zahraničními subjekty se řídí Úmluvou OSN o smlouvách o 
mezinárodní koupi zboží (má přednost před obchodním zákoníkem) 
 
Prodej nemovitosti upravuje občanský zákoník (výjimkou by byl prodej v rámci 
prodeje podniku nebo koupi najaté věci) 
 
Podstatné části kupní smlouvy 

• určení smluvních stran 
• určení prodávaného zboží (jednotlivě nebo druh a množství) 
• určení kupní ceny nebo způsobu, jakým bude dodatečně určena 

 
Další časti 

• určení doby plnění 
• rozsah a délka záruky (Obchodní zákoník nezná zákonnou záruku, pokud je 

musí být deklarována prodávajícím v písemné formě, nebo vyznačením doby 
trvanlivosti na obalu výrobku) 

• určení dokladů, které budou předány s výrobkem 
• určení doby a způsobu placení kupní ceny 

 
Zvláštní ujednání ve smlouvě 

• koupě na zkoušku 
• cenová doložka – dodatečná úprava ceny s ohledem na výrobní náklady 
• měnová doložka – úprava ceny podle měnového kurzu (důležitý je okamžik 

plnění peněžitého závazku) 
 
Smlouvy související s kupní smlouvou 

• smlouva o výhradním prodeji 
• smlouva o vázaných obchodech 
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20.1.2. Smlouva o prodeji podniku 
Prodávající převádí: vlastnické právo k věcem, jiná práva a jiné majetkové hodnoty, 
které slouží k provozování podniku 
Kupující se zavazuje: převzít závazky prodávajícího, které souvisí s podnikem a 
zaplatit kupní cenu 
 
tzn. obsahuje postoupení pohledávek (cesse) a p řevzetí závazků (intercesse)  
 
Podnik není subjektem vztahu, ale předmětem (objektem) 
 
Podstatné části 

• určení smluvních stran 
• určení předmětu smlouvy 
• určení kupní ceny 

 
Další části 

• doba účinnosti smlouvy 
• doba plnění 
• doba a způsob placení kupní ceny 
• lhůty k uplatnění práv z odpovědnosti za vady 
• nároky kupujícího z odpovědnosti za vady plnění 

20.1.3. Smlouva o koupi najaté věci 
Tuto smlouvu si strany ujednají v nájemní smlouvě nebo na jejím základě. 
Nájemce je oprávněn si koupit najatou věc, a to během platnosti nájemní smlouvy 
nebo po jejím zániku 
 
blíží se kupní smlouvě s odkládací podmínkou 
 
Vzniká v okamžiku, kdy je doručeno pronajímateli oznámení nájemce, v němž 
uplatňuje právo na koupi najaté věci 
 
Podstatné části 

• smluvní strany 
• věc (předmět nájmu) – movitá i nemovitá 
• kdy dojde ke koupi – za trvání nebo po skončení nájmu  

 
Další části 

• kupní cena 
• určení nároků z odpovědnosti za vady 
• lhůta k uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

20.1.4. Smlouva o dílo 
zhotovitel se zavazuje k provedení určitého díla 
objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení 
 
Podstatnou část věcí k vyhotovení dodává objednatel (jinak by to byla kupní 
smlouva) 
Ale smlouva týkající se stavby je vždy smlouvou o dílo. 
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Podstatné části 

• smluvní strany 
• dílo – zhotovení věci, úprava movité věci, výsledek jiné činnosti, stavba, 

montáž, oprava… 
• cena nebo způsob jejího určení (cena může být určena na základě rozpočtu) 
• věci, které má opatřit objednatel (jinak by se nejednalo o smlouvu o dílo) 

 
Další části 

• doba a místo dodání díla 
• podmínky provádění díla 
• záruka (nevyplývá ze zákona, pokud je, musí být uvedena) 
• kontrola provádění díla objednatelem 
• podmínky převzetí (zkušební provoz…) 
• způsob placení ceny 
• odpovědnost za vady 

20.1.5. Smlouva o běžném účtu 
banka se zavazuje zřídit do určité doby pro majitele běžný účet pro (určitou měnu) 
musí být písemná 
 
Části smlouvy 

• smluvní strany 
• doba zřízení účtu 
• určení měny 

20.1.6. Smlouva o vkladovém účtu 
banka se zavazuje zřídit vkladový účet a platit úroky 
majitel účtu se zavazuje vložit na účet peníze a přenechat jejich využití bance 
 
Podstatné části 

• smluvní strany 
• měna (pokud není, tak platí právní domněnka, že to jsou Kč) 
• závazek k placení úroků 
• určení vkladu majitele 

 
Další části 

• úroky 
• doba, po kterou majitel ponechá peníze bance k využití 

20.1.7. Další smlouvy 
Smlouva o nájmu podniku 
Smlouva mandátní 
Smlouva komisionářská 
Smlouva o kontrolní činnosti 
Smlouva zasilatelská 
Smlouva o přepravě věci 
Smlouva o nájmu dopravního prostředku 
Smlouva o provozu dopravního prostředku 
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Smlouva o zprostředkování 
Smlouva o obchodním zastoupení 
Smlouva o otevření akreditivu 
Smlouva o inkasu 
Smlouva o bankovním uložení věci 
Smlouva o úvěru 
Smlouva o uložení věci 
Smlouva o skladování 
 

20.2. Podle občanského zákoníku 

20.2.1. Kupní smlouva 
kupní smlouvou přechází vlastnické právo na kupujícího 
Písemná musí být, jen pokud jde o prodej nemovitosti 
 
Podstatné části 

• smluvní strany 
• prodávaná věc – movitá i nemovitá 
• cena 

 
Další části 

• doba plnění 
• způsob a místo předání zboží 
• doba a způsob placení ceny 

 
Vedlejší ujednání 

• předkupní právo – má prodávající, který prodal zboží s výhradou, že mu je 
kupující nabídne ke koupi, kdyby je chtěl prodat. Zavázaný sdělí všechny 
podmínky nabízené třetí osobou. Oprávněný ve sjednané lhůtě sdělí, jak se 
rozhodl (zákonná lhůta je 8 dnů u movitých a 2 měsíce u nemovitostí) 

• právo zpětné koupě – prodávající má právo požadovat na kupujícím vrácení 
prodané věci, jestliže mu vrátí kupní cenu 

20.2.2. Smlouva o dílo 
dílo – hmotný výsledek činnosti zhotovitele 
 
Podle občanského zákoníku: pokud se věc bude teprve zhotovovat, jde vždy o 
smlouvu o dílo (rozdíl oproti obchodnímu zákoníku) 
 
Pokud nejde o dílo na počkání, je zhotovitel povinen vydat písemné potvrzení 
objednávky. 
 
Podstatné části 

• smluvní strany 
• dílo 
• cena 

 
Další části 



   
 

 84-98 František Kučera 
 

• doba zhotovení, není-li provedeno na počkání 
• záruka 
• určení součinnosti objednatele 

20.2.3. Nájemní smlouva 
pronajímatel přenechává nájemci věc, aby ji dočasně (po sjednanou dobu) užíval 
nebo z ní bral i užitky 
 
Nemusí být písemná, pokud nejsou předmětem byty, nebytové prostory, nemovitosti 
 
Občanským zákoníkem se řídí i podnikatele, výjimkou je nájem podniku a nájem 
dopravního prostředku 
 
Je třeba odlišit smlouvu o výpůjčce – ta je bezúplatná 
A smlouvu o půjčce – dlužníkovi jsou přenechány věci určené druhem, vrací věci 
téhož druhu, ale ne tytéž věci 
 
Podstatné části 

• strany – pronajímatel, nájemce 
• předmět nájmu – movité, nemovité, byty, nebytové prostory 

 
Další části 

• doba nájmu (nebo na dobu neurčitou) 
• výpovědní lhůta (zákonná je: 1 rok u zemědělské nebo lesní půdy, 3 měsíce u 

jiných nemovitostí, 1 měsíc u movitých věcí) 
• nájemné a jeho splatnost – nedohodnou-li si ho, platí se obvyklé nájemné. 

Zákonná splatnost je půl roku u zemědělských a lesních pozemků a u 
ostatních 1 měsíc – a to pozadu 

• účel nájmu 
• způsob kontroly najaté věci 
• možnost provádění změn na věci 
• možnost podnájmu 
• pojištění najaté věci nájemcem 

20.2.4. Pojistné smlouvy 
Pojistitel se zavazuje poskytnout pojištěnému plnění ve sjednaném rozsahu, a to 
v případě, že nastane nahodilá událost určená smlouvou (pojistná událost). 
Osoba, která smlouvu uzavřela je povinna zaplatit plnění 
 
Nedílnou součástí jsou všeobecné podmínky pojistitele, pokud 

• jsou schválené státním orgánem dozoru v pojišťovnictví 
• se na ně odvolává pojistná smlouva 
• jestliže jsou k ní připojeny nebo jestliže byly před uzavřením smlouvy 

pojistitelem druhé straně sděleny 
 
Zvláštní právní předpisy mohou stanovit povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, nebo 
stanovit, že pojištění vznikne na základě jiné právní skutečnosti stanovené zákonem 
 
Nemusí být písemná, ale pojistitel je povinen vydat pojistku – písemné potvrzení 
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Podstatné části 

• smluvní strany  
o pojistitel – pouze pojišťovna 
o pojištěný – dostane plnění 
o účastník smlouvy – ten, kdo uzavřel smlouvu 

• předmět pojištění 
o majetek – poškození, zničení, odcizení… 
o fyzická osoba – tělesné poškození, smrt, dožití určitého věku 
o odpovědnost za škodu – škodná událost: smrt, poškození zdraví nebo 

věcí  
Většinou se ale nevztahuje na škodu (taxativně uvedeno v pojistných 
podmínkách) 
§ způsobenou úmyslně 
§ nad rámec stanovený právními předpisy 
§ při nesplnění povinnosti odvrácení škody 
§ způsobenou provozem motorových vozidel 
§ způsobenou na životním prostředí 
§ v důsledku válek, povstání či jiných hromadných násilných 

nepokojů 
§ v důsledku živelných pohrom 
§ odpovědnost za výrobek 

• počátek pojištění 
• pojistné období 
• výše a splatnost pojistného 
• určení pojistné události – blíže specifikuje všeobecné pojistné podmínky 

20.2.5. Darovací smlouva 
dárce bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému určitou věc a ten dar nebo 
slib přijímá. 
 
Písemná musí být pokud 

• darem je nemovitost 
• k předání daru (movité věci) dojde později než v okamžiku uzavření smlouvy 

20.2.6. Cestovní smlouva 
provozovatel cestovní kanceláře se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd 
a zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu 
 
Zájezdem se rozumí kombinace alespoň dvou služeb 

• doprava 
• ubytování 
• jiné služby cestovního ruchu, které nejsou doplňkem dopravy ani ubytování a 

které tvoří alespoň 20% ceny zájezdu 
 
smlouva musí být písemná 
 



   
 

 86-98 František Kučera 
 

20.2.7. Spotřebitelské smlouvy 
jde o souhrnné označení smluv 
na jedné straně dodavatel – fyzická nebo právnická osoba – podnikatel 
na druhé straně – spotřebitel - nepodnikatel 
 
posiluje postavení spotřebitelů a chrání je 
 
Zakazuje např. ujednání, která 

• vylučují nebo omezují práva spotřebitele při uplatňování odpovědnosti za 
škodu 

• stanoví, že smlouva je pro spotřebitele závazná a pro dodavatel ne 
• opravňují dodavatele odstoupit od smlouvy bez smluvního či zákonného 

důvodu, aniž by měl stejné právo spotřebitel 
• přikazují spotřebiteli splnit všechny závazky, i když dodavatel všechny nesplnil 
• dovolují dodavateli jednostranně změnit smluvní podmínky bez důvodu 

sjednaného ve smlouvě 
 
Zákon také dává právo spotřebiteli odstoupit od smlouvy, pokud je uzavírána 
mimo obvyklé prostory k podnikání, nebo když je sjednána s podnikatelem, který 
nemá žádné stále místo podnikání 

20.2.8. Další smlouvy 
Smlouva o vkladu 
Smlouva zprostředkovatelská 
Smlouva o přepravě nákladu 
Smlouva o přepravě osob 
Smlouva o ubytování 
Smlouva příkazní 
Smlouva o úschově 
Smlouva o nájmu nebytových prostor 
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21. Hospodářská soutěž 
Hospodářská soutěž je snaha subjektů nabídky a poptávky na trhu dosáhnout 
určitých výhod  před ostatními v oblasti hospodářských výsledků při vzájemném 
ovlivňování jejich hospodářské činnosti 
 
horizontální soutěž – např. mezi výrobci srovnatelného výrobku  
vertikální soutěž – např. mezi výrobci a jejich subdodavateli 
 
Fyzické i právnické osoby mají právo svobodně soutěžit  v zájmu dosažení 
hospodářského prospěchu 
 
Soutěžní právo 
soubor norem regulujících hospodářskou soutěž (zákazy proti jejímu porušování) 
zpravidla se děli na 

• právo proti omezování hospodářské soutěže neboli právo kartelové, 
antimonopolní, či antitrustové - veřejnoprávní 

• právo proti nekalé soutěži – řadí se do soukromého práva 
 

21.1. Právo proti omezování hospodářské soutěže 
(právo kartelové, antimonopolní, či antitrustové – veřejnoprávní) 

21.1.1. Úřad na ochranu hospodářské soutěže 
ústřední orgán pro podporu hospodářské soutěže 
 
Působnost úřadu 

• vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodá řské soutěže 
• dohlíží na zadávání veřejných zakázek 
• další působnost dle zákona (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 
• dohlíží na soutěžitele, aby dodržovali zákon a rozhodnutí úřadu (tohoto) 
• zveřejňuje návrhy na individuální výjimky ze zákazu dohod a na povolení 

spojení soutěžitelů 

21.1.2. Zákon o ochraně hospodářské soutěže 
proti ohrožení soutěže 

• dohodami 
• zneužitím dominantního postavení 
• spojením soutěžitelů 

 
Soutěžiteli jsou podle tohoto zákona fyzické i právnické osoby a jejich sdružení a 
jiná seskupení, pokud se účastní soutěže nebo ji mohou ovlivňovat, i když nejsou 
podnikateli 

21.1.3. Dohody narušující soutěž 
Zejména je zakázáno 

• přímé nebo nepřímé určení cen popřípadě jiných podmínek 
• omezení / kontrola výroby, odbytu, výzkumu nebo investic  
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• rozdělení trhů nebo nákupních zdrojů 
• uzavření smlouvy bude vázáno na přijetí dalšího plnění, které věcně ani podle 

obchodních zvyklostí nesouvisí s předmětem smlouvy 
• uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým soutěžitelům (zvýhodňování) 
• skupinový bojkot – účastníci dohody nebudou obchodovat nebo budou škodit, 

někomu, na koho se dohodli 
• dohody o převodu / poskytnutí práv průmyslového nebo duševního vlastnictví. 

Jestliže omezují nabyvatele způsobem, který přesahuje zákonnou ochranu 
těchto práv 

 
Výjimky stanoví 

• Zákon o ochraně hospodářské soutěže 
• další zákony (např. O veřejné podpoře) 
• Úřad pro ochranu… vyhláškou nebo individuálně (rozhodnutím) 

 
Kartelový rejstřík 
vede ho úřad o dohodách, které povolil, zakázal nebo prodloužil výjimkou 

21.1.4. Dominantní postavení 
dominantní postavení má soutěžitel, kterému jeho tržní síla umožňuje se chovat 
nezávisle na jiných soutěžitelích a spotřebitelích 
 
Pokud má menší než 40% podíl na trhu, má se za to, že není dominantní (pokud to 
není dokázáno) 
 
platí i pro skupinu soutěžitelů – společná dominance 
 
Zákon zejména zakazuje 

• přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách 
(vynucování plnění, které je v nepoměru k protiplnění) 

• uzavření smlouvy, které bude vázáno na přijetí dalšího plnění, které věcně ani 
podle obchodních zvyklostí nesouvisí s předmětem smlouvy 

• uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým soutěžitelům (zvýhodňování) 
• zastavení nebo omezení výroby nebo výzkumu na úkor spot řebitelů 
• dlouhodobé nabízení a prodej zboží za nepřiměřeně nízké ceny, které 

narušuje hospodářskou soutěž 
• odmítnutí poskytnout jiným soutěžitelům vlastní infrastrukturu za přiměřenou 

úplatu (pokud to není nemožné) 
 
zjistí-li úřad zneužití, deklaruje ho v rozhodnutí a tímto rozhodnutím ho i do 
budoucna zakáže 

21.1.5. Spojování soutěžitelů 
Za spojování zákon považuje 

• fúze, sloučení společností 
• převod jmění na společníka 
• rozdělení sloučeném 
• nabude-li soutěžitel podnik jiného soutěžitele smlouvou o prodeji podniku 
• … 
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Povolení úřadu není potřeba v případě stanovených zákonem (podle čistého obratu) 
 
Řízení o povolení sloučení 
zahajuje se na návrh 
nejdříve se zkoumá zda spojení podléhá povolení 
Nabude-li rozhodnutí právní moci, zapisuje se spojení do OR 
 
Pokud byl úřad uveden v omyl, nebo mu účastníci řízení neposkytli úplné a správné 
údaje, může rozhodnutí o povolení zrušit 
 
Úřad může udělit soutěžitelům pokutu až 10 000 000 Kč, jestliže porušili zákazy nebo 
nedodrželi povinnosti stanovené zákonem. 
Nebo pokutu 1 000 000 Kč za nesplnění pravomocného rozhodnutí. Pokuty může 
ukládat opakovaně. 

21.2. Nekalá soutěž 
jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy a může 
přivodit újmu spotřebitelům nebo soutěžitelům 
tzn. stačí, když újma hrozí, nemusí ani nastat 
 
Upravuje ji Obchodní zákoník a mezinárodně také Pařížská unijní smlouva. 
 

21.2.1. Klamavá reklama 
šíření údajů o podniku, výrobcích…, které může vyvolat klamnou představu a zjednat 
tak podniku prospěch na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů 
 
K šíření může docházet: mluveným nebo psaným slovem, fotografií, vyobrazením… 
a to jakýmikoli sdělovacími prostředky. (nemusí být veřejné) 
 
Klamavý údaj bývá zpravidla nepravdivý, ale pro naplnění skutkové podstaty to není 
nutné (pokud by mohl vést k omylu) 

21.2.2. Klamavé označení zboží a služeb 
každé označení zboží či služeb, které může vyvolat klamnou domněnku, že zboží 
(služba) pochází z určitého státu či místa nebo od určitého výrobce, nebo že 
vykazuje zvláštní vlastnosti nebo jakost.  
 
Klamavé je i takové označení, které má dodatek k odlišení od pravého původu 
(výrazy jako „druh“, „typ“, „způsob“)  
 
Klamavým označením není uvedení názvu, který se již všeobecně vžil, pokud tam 
není dodatek „pravý“, „původní“ atd. 

21.2.3. Vyvolání nebezpečí záměny 
• užití firmy nebo názvu osoby, užívaného již po právu jiným soutěžitelem 
• užití zvláštních označení či úprav výrobků nebo obchodních materiálů 

podniku, které platí u zákazníků za příznačné pro jiný podnik (označení obalů, 
tiskopisů, katalogů…) 
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• napodobení cizích výrobků, jejich obalů a výkonu. Pokud nejde o prvky 
funkčně, technicky nebo esteticky předurčené povahou výrobku 

21.2.4. Parazitování na pověsti 
využívání pověsti podniku výrobků nebo služeb s cílem získat pro sebe prospěch, 
kterého by soutěžitel jinak nedosáhl 

21.2.5. Podplácení 
Ve smyslu obchodního zákoníku: 

• soutěžitel nabídne, slíbí či poskytne orgánu nebo pracovníkovi jiného 
soutěžitele prospěch, aby získal přednost nebo jinou výhodu na úkor 
ostatních soutěžitelů 

• osoba, která je členem orgánu nebo zaměstnancem  soutěžitele, přímo či 
nepřímo žádá, dá si slíbit nebo přijme jakýkoli prospěch, za stejným 
účelem 

 
Prospěch nemusí být hmotný 
Postih za podplácení nevylučuje další postih za trestný čin úplatkářství 

21.2.6. Zlehčování 
Soutěžitel šíří údaje o jiném soutěžiteli (nebo jeho výrobcích, výkonech, poměrech 
u něj), nepravdivé údaje, které mu mohou způsobit újmu 
 
Pokud je to opakované šíření, týká se i pravdivých údajů, které mohou způsobit 
újmu 

21.2.7. Srovnávací reklama 
reklama, která výslovně nebo i nepřímo identifikuje jiného soutěžitele nebo jeho 
výrobek. 
 
Je přípustná, pokud 

• není klamavá 
• srovnává jen zboží a služby určené ke stejnému účelu 
• objektivně srovnává jen takové znaky, které jsou podstatné, relevantní a 

ověřitelné (zpravidla musí jít o srovnání více znaků) 
• nevede k vyvolání nebezpečí záměny na trhu (je jasné koho reklama 

podporuje) 
• nezlehčuje jiného soutěžitele či jeho výrobky a služby 

 
Když jakékoli srovnání odkazuje na zvláštní nabídku, pak 

• musí uvést datum, kdy končí 
• nebo, že končí při vyprodání zásob 
• popř. kdy začíná (pokud už nezačala) 

21.2.8. Porušování obchodního tajemství 
jednání, při kterém jednající neoprávněně sdělí jiné osobě nebo pro sebe využije 
obchodní tajemství, které může být využito v soutěži, 
pokud se o něm dozvěděl 
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• tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo se stalo přístupným na základě jeho 
pracovního poměru k soutěžiteli (nebo jiného vztahu, nebo při výkonu funkce, 
k níž byl povolán soudem) 

• vlastním nebo cizím jednáním odporujícím zákonu 
 
vedle této relativní ochrany obchodního tajemství existuje i absolutní ochrana mimo 
rámec soutěžních vztahů 

21.2.9. Ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí 
provoz výroby nebo uvádění výrobků na trh, které ohrožují zdraví nebo životní 
prostředí, aby získal prospěch na úkor jiných soutěžitelů a spotřebitelů. 
 
Zákony o 

• ochraně spotřebitele 
• technických požadavcích na výrobky 
• potravinách a tabákových výrobcích 
• obecné bezpečnosti výrobků 

21.2.10. Důsledky porušení pravidel hospodářské soutěže (nekalé) 
Ochrany se mohou domáhat osoby jejichž práva byla porušena nebo ohrožena 
nekalou soutěží. 
 
Mohou jimi být 

• české osoby 
o soutěžitelé (fyzické i právnické osoby) 
o právnické osoby oprávněné hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů 

• zahraniční osoby podnikající v ČR 
 
Mohou se domáhat proti narušiteli toho, aby 

• se zdržel protiprávního jednání 
• odstranil závadný stav 
• poskytl přiměřené zadostiučinění 
• nahradil škodu 
• vydal bezdůvodné obohacení 
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22. Rozhodování  obchodních sporů 

22.1. Prameny procesního práva 
Při vztazích mezi podnikateli může docházet k rozporům, které nejsou schopni nebo 
ochotni vyřešit vzájemným jednáním – smírnou cestou. 
Takový spor řeší příslušný orgán 

• soud – v soudním řízení 
• rozhodce – v rozhodčím řízení 

 
Soukromé právo procesní je soubor právních norem, které upravují soudní a 
rozhodčí řízení 
 
Prameny jsou 

• OSŘ 
• zákon o soudech a soudcích 
• zákon o konkurzu a vyrovnání 
• zákon o rozhodčím řízení 
• další zákony 

 

22.2. Soudní řízení 
soudy projednávají a rozhodují spory 
provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně 
provádějí preventivní činnost 

22.2.1. Pravomoc a příslušnost soudu 
soudy projednávají věci týkající se občansko právní, obchodně právních, pracovních 
a rodinných vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají jiné orgány 
Jiné věci soudy projednávají, pokud tak stanoví zákon. 
 
V obchodních vztazích jsou věcně příslušné krajské soudy jako soudy prvního stupně 
K řízení je příslušný soud v místě účastníka proti němuž návrh směřuje 
V obchodních věcech lze místní příslušnost sjednat jinak  

22.2.2. Žaloba 
žaloba je návrh v dvoustranných vztazích, je podnětem k zahájení řízení 
V obchodních věcech soud nemůže začít jednat bez návrhu (EX OFFO) 
 
Žaloba musí mít 

• určení soudu 
• přesné označení účastníků – žalobce a žalovaného (firma, právní forma, IČ…) 
• věc, které se návrh týká 
• vylíčení rozhodujících skutečností, včetně označení důkazů, na něž se 

odvolává 
• žalobní petit – to čeho se žalobce domáhá (ve sporném řízení nemůže soud 

přisoudit více nebo něco jiného než co žádá žalobce) 
• datum a podpis 
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musí být v dostatečném počtu stejnopisů (pro soud a pro obě strany). Žalovanému ji 
posílá soud nebo žalobce, což může působit preventivně. 
 
podání žaloby podléhá zaplacení soudního poplatku 
 
Když začne soudní řízení, nelze už o téže věci rozhodovat v jiném řízení 

22.2.3. Průběh řízení 
ještě před začátkem jednání může soud vyzvat žalovaného, aby se písemně vyjádřil 
a připojil listinné důkazy. 
 
Soud může během řízení usilovat o smírné vyřešení případu – pokud soud smír 
schválí, pak má účinky pravomocného rozsudku 
 
K jednání soud předvolá účastníky nejméně 10 dní předem (k dalším 5 dnů) 
Pokud se účastník nemůže dostavit, musí se omluvit, jinak může soud vydat 
rozsudek pro zmeškání. 
 
Pokud v průběhu řízení žalovaný nárok žalobce uzná, soud vydá 
rozsudek pro uznání 

22.2.4. Rozhodnutí 
je jím ukončeno soudní řízení, jsou tři formy: 

Rozsudek 
písemné vyhotovení rozsudku se doručí do vlastních rukou účastníků (do 30 dnů od 
vyhlášení) 
Nevyzvedne-li si adresát rozsudek do 10 dnů, považuje se poslední den za doručení 
 
Uloží-li soud v rozsudku povinnost, je třeba ji splnit do 3 dnů od právní moci 
rozsudku, není-li uvedeno jinak 

Usnesení 
usnesením rozhoduje soud o podmínkách řízení, jeho zastavení nebo přerušení, o 
změně či zpětvzetí návrhu 
 
Je vyhlašováno přítomným účastníkům 
písemně jen, když 

• se lze proti němu odvolat 
• je to potřebné pro vedení řízení 
• se jím ukládá nějaká povinnost 

Platební rozkaz 
je vydáván ve zkráceném (rozkazním) řízení, kdy není třeba k rozhodnutí nařizovat 
ústní jednání a vyslechnout odpůrce. 
O vydání rozhoduje soudce na základě žádosti žalobce, nebo vlastního uvážení 
 
Předpoklady pro vydání 

• předmětem sporu je zaplacení peněžité částky 
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• právo navrhovatele vyplývá ze skutečností, které obsahuje návrh 
• pobyt odpůrce je znám a zdržuje se v ČR 

 
è povinnost do 15 dnů od doručení zaplatit uplatněnou pohledávku a náklady řízení, 
nebo podat odpor 
 
včasným podáním odporu se příkaz ruší a soud nařídí jednání 

22.2.5. Náklady řízení 
• soudní poplatky 
• hotové výdaje účastníků a jejich zástupců a ušlý výdělek účastníků 
• náklady důkazu (svědečné, znalečné) včetně tlumočného 
• odměna za zastupování advokátem 

 
O náhradě nákladů rozhodne soud – podle toho jak vyhověl návrhu 

22.2.6. Opravné řízení 
rozhodnutí soudu lze zvrátit opravným řízením, za zákonem stanovených podmínek 

Řádné opravné prostředky – odvolání 
Podmínky 

• rozhodnutí dosud nenabylo právní moci (nebylo doručeno) 
• bylo podáno ve lhůtě 15 dnů 
• zákon jeho podání připouští 
• bylo podáno oprávněnou osobou 

 
O odvolání rozhoduje soud 2. stupně, ale odvolání se podává u soudu 1. stupně 
 
Lze uplatnit chybné zjištění skutkového stavu, vady v procesním postupu i 
nesprávnou právní kvalifikaci 
 
Odvolání musí mít 

• určení soudu 
• přesné označení navrhovatele a odpůrce 
• určení rozhodnutí, proti kterému se odvolává – č.j. spisu 
• určení, v čem je spatřována nesprávnost rozhodnutí 
• odvolací petit – čeho se navrhovatel domáhá 
• uvedení nových skutečností a důkazů 
• datum a podpis navrhovatele 

 
Odvolání è napadené rozhodnutí nenabývá právní moci, a to do doby, než o 
odvolání rozhodne odvolací soud 
 
Odvolací soud může 

• potvrdit napadené rozhodnutí 
• odmítnout odvolání 
• změnit rozhodnutí soudu 1. stupně 
• zrušit napadené rozhodnutí a vrátit ho soudu 1. stupně 
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Mimořádné opravné prostředky 
pokud už rozhodnutí nabylo právní moci 
 
Žaloba na obnovu řízení 
pokud tu jsou skutečnosti nebo důkazy, které nemohl bez své viny použít v původním 
řízení 
je třeba ji podat do 3 měsíců od doby, kdy se dověděl o důvodu obnovy 
 
Žaloba pro zmatečnost 
jen z důvodů taxativně uvedených v zákoně 
lze ji podat do 3 měsíců od doručení napadeného rozhodnutí 
Důvody: nedostatky v průběhu řízení (nezpůsobilost účastníka), rozhodování 
vyloučeného soudce, odnětí možnosti před soudem jednat 
 
Dovolání 
Mimořádný prostředek: lze jím napadnout pravomocné rozhodnutí odvolacího soudu 
Pouze pokud to zákon připouští 
nejpozději do 2 měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu 

22.2.7. Výkon rozhodnutí 
nesplní-li povinný subjekt svoji povinnost dobrovolně, má oprávněný možnost 
domáhat se vynucení jejího splnění soudním výkonem rozhodnutí – exekucí 
 
Předpoklady 

• povinný nesplnil svoji povinnost 
• povinnost vyplývá z rozhodnutí, které je vykonatelné 
• oprávněný požádá o výkon rozhodnutí 

 
Soudně lze vykonat 

• rozsudek 
• usnesení 
• smír 
• platební příkaz 
• rozhodnutí jiných orgánů 

o v trestním řízení (pokud postihují majetek) 
o rozhodnutí finančního úřadu 
o rozhodnutí notářů 
o rozhodčí nálezy podle zvláštních předpisů 

 
Způsob výkonu rozhodnutí 

• na peněžte plnění 
o srážkami ze mzdy 
o přikázáním pohledávky (z účtu v bance…) 
o prodejem movitých věcí 
o prodejem nemovitostí 
o prodejem podniku 
o zřízením soudcovského zástavního práva k nemovitostem 

• na nepeněžité plnění 
o vyklizením 
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o odebráním věci 
o rozdělením věci společné 
o provedením prací a výkonů 

 

22.3. Rozhodčí řízení 
specifický způsob řešení sporů v soukromoprávní oblastí 
sporná záležitost není předložena soudu, ale jednomu nebo několika rozhodcům 
anebo stálému rozhodčímu soudu 
 
Předmětem nemohou být spory 

• vzniklé v souvislosti s výkonem rozhodnutí 
• vyvolané prováděním konkurzu nebo vyrovnání 
• o jejichž předmětu nelze uzavřít smír 

22.3.1. Rozhodčí smlouva 
Základním předpokladem rozhodčího řízení je uzavření rozhodčí smlouvy 

• smlouva o rozhodci (pokud spor již vznikl) 
• rozhodčí doložka (dohodnou se předem pro případ, že by spor nastal) 

 
Strany si mohou dohodnout 

• nezávaznost smlouvy pro právní nástupce stran 
• možnost přezkoumání rozhodčího nálezu jinými rozhodci 
• počet a osoby rozhodců (musí jich být lichý počet) 
• postup řízení – je možnost i pouze písemného řízení 

22.3.2. Rozhodce 
• individuální rozhodce (AD HOC) – fyzická osoba, nebo lichý počet osob, 

vybrané stranami sporu. Musí být způsobilá k právním úkonům. Může to být i 
cizinec 

• stálý rozhodčí soud – Např. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR nebo 
Burzovní rozhodčí soud 

22.3.3. Žaloba 
Je předpokladem zahájení rozhodčího řízení (je zahájeno dnem, kdy návrh dojde) 
Žaloba má stejné účinky jako u soudu  - staví běh promlčecí a prekluzívní lhůty 
 
Žaloba musí mít 

• určení rozhodce 
• označení stran, popř. zástupců 
• označení věci, které se žaloba týká 
• rozhodné skutečnosti a označení důkazů 
• žalobní petit – čeho se žalobce domáhá 
• datum a podpis žalobce 

22.3.4. Průběh řízení 
Při prvním jednání mohou strany vznést námitku nedostatku pravomocí rozhodc ů 
(neexistence nebo neplatnost rozhodčí smlouvy). Byla-li smlouva uzavřena ohledně 
věci, kde ji není možné uzavřít, je možné vznést námitku i později. 
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Koná se tam, kde se strany dohodnou, pokud se nedohodnou, tak to ur čí rozhodce. 
Pokud zákon nestanoví jinak, používají se přiměřeně ustanovení OSŘ 
 
Nedohodnou-li se strany jinak, postup řízení stanoví rozhodci podle zásad: 

• stranám musí být dána plná příležitost k uplatnění jejich práv 
• bude provedeno bez zbytečných formalit 
• vedeno většinou ústně 
• bude vždy neveřejné 

 
Rozhodci nemají žádnou donucovací pravomoc (vyslýchat svědky, znalce a strany 
mohou, jen pokud se dobrovolně dostaví) 

22.3.5. Rozhodnutí v rozhodčím řízení 
Po zjištění skutkového stavu věci vydají rozhodnutí. 
Mohou rozhodovat nejen na základě práva, ale i podle zásad spravedlnosti případu 
(ekvity), pokud je strany pověří. 

22.3.6. Rozhodčí nález a usnesení 
Rozhodčí nález – týká se sporné záležitosti 

• musí být usnesen většinou rozhodců 
• musí být písemný a podepsán alespoň většinou rozhodců 
• musí být určitý a musí být odůvodněn 
• musí být doručen 
 

Usnesení – rozhodnutí o procesních otázkách 
• musí být podepsáno 
• odůvodněno 
• doručeno 

 
Řízení může být ukončeno i smírem 
 
 
Rozhodčí řízení je zásadně jednoinstanční – nelze se odvolat 
Lze ale sjednat ve smlouvě možnost přezkoumání jinými rozhodci. Zákonná lhůta pro 
přezkum je 30 dní. 

22.3.7. Zrušení rozhodčího nálezu soudem 
Do 3 měsíců od doručení nálezu lze podat návrh na zrušení soudem jestliže 

• nález byl vydán ve věci, v níž nelze uzavřít rozhodčí smlouvu 
• rozhodčí smlouva je neplatná, nebo se na danou věc nevztahuje 
• zúčastnil se rozhodce, který nebyl povolán nebo nebyl způsobilý 
• nález nebyl usnesen většinou rozhodců 
• straně nebyla poskytnuta možnost věc před rozhodci projednat 
• odsuzuje k plnění, které nebylo žádáno, nebo není možné podle práva 

 
Pokud soud zrušil rozhodčí řízení z důvodu, že je v dané věci nemožné, rozhodne 
pak sám. Jinak se koná nové rozhodčí řízení. 
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22.3.8. Výkon rozhodčího nálezu 
Pokud se nepřezkoumává, pak dnem doručení nabývá nález účinků pravomocného 
rozhodnutí a je vykonatelný soudem. V dané věci už nelze podat novou žalobu nebo 
o věci znovu rozhodnout. 
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