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3. Přednáška

Základy práva



Název právnické osoby

§ 132

(1) Jménem právnické osoby je její název.

(2) Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat 

označení její právní formy. Název nesmí být klamavý.

§ 133

(1)Název může obsahovat jméno člověka, k němuž má právnická osoba 

zvláštní vztah. 

§ 134

(1) Název právnické osoby může obsahovat některý příznačný prvek 

názvu jiné právnické osoby, je-li pro to důvod v jejich vzájemném vztahu. 

I v tom případě musí být veřejnost s to oba názvy dostatečně rozlišit.

VOŠ ČUS, s.r.o. 2



Sídlo právnické osoby

§ 136

(1) Při ustavení právnické osoby se určí její sídlo. Nenaruší-li to klid a 

pořádek v domě, může být sídlo i v bytě.

(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, pokud 

zakladatelské právní jednání uvede název obce, kde je sídlo právnické 

osoby; do veřejného rejstříku však právnická osoba navrhne zapsat plnou 

adresu sídla.

§ 137

(1) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby.

(2) Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, 

nemůže právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.

VOŠ ČUS, s.r.o. 3



Účel právnických osob

§ 144

(1) Právnickou osobu lze ustavit ve veřejném nebo v soukromém zájmu. 

Tato její povaha se posuzuje podle hlavní činnosti právnické osoby.

(2) Zákon stanoví, ke kterým účelům lze ustavit právnickou osobu jen při 

splnění zvláštních podmínek.

VOŠ ČUS, s.r.o. 4



Účel právnických osob
§ 145

(1) Zakazuje se založit právnickou osobu, jejímž účelem je porušení práva nebo 
dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména je-li jejím účelem

a) popření nebo omezení osobních, politických nebo jiných práv osob pro 
jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, 
náboženské vyznání a sociální postavení,

b) rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti,

c) podpora násilí nebo

d) řízení orgánu veřejné moci nebo výkonu veřejné správy bez zákonného 
zmocnění.

(2)   Zakazuje se založit právnickou osobu ozbrojenou nebo s ozbrojenými 
složkami, ledaže se jedná o právnickou osobu zřízenou zákonem, jíž zákon 
ozbrojení nebo vytvoření ozbrojené složky výslovně dovoluje nebo ukládá, nebo o 
právnickou osobu, která nakládá se zbraněmi v souvislosti se svým podnikáním 
podle jiného právního předpisu, anebo o právnickou osobu, jejíž členové drží 
nebo užívají zbraně pro sportovní nebo kulturní účely či k myslivosti nebo k 
plnění úkolů podle jiného právního předpisu.

VOŠ ČUS, s.r.o. 5



Veřejná prospěšnost osob

§ 146

Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v 

souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k 

dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají 

podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z

poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně 

prospěšnému účelu.

§ 147

Veřejně prospěšná právnická osoba má právo na zápis statusu veřejné 

prospěšnosti do veřejného rejstříku, pokud splní podmínky stanovené 

jiným právním předpisem.

VOŠ ČUS, s.r.o. 6



Orgány právnické osoby

§ 151

(1) Zákon stanoví, popřípadě zakladatelské právní jednání určí, jakým 

způsobem a v jakém rozsahu členové orgánů právnické osoby za ni 

rozhodují a nahrazují její vůli.

(2) Dobrá víra členů orgánu právnické osoby se přičítá právnické osobě.

§ 152

(1) Právnická osoba si tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o 

více členech (kolektivní).

(2) Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do 

funkce volena, jmenována či jinak povolána (dále jen „člen voleného 

orgánu“), musí být plně svéprávná. 

To platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem voleného 

orgánu jiné právnické osoby.

VOŠ ČUS, s.r.o. 7



Orgány právnické osoby

§ 152

(3) Týká-li se hlavní činnost právnické osoby nezletilých nebo osob s 

omezenou svéprávností a není-li hlavním účelem právnické osoby 

podnikání, může zakladatelské právní jednání určit, že členem voleného 

kolektivního orgánu právnické osoby může být i osoba nezletilá nebo 

osoba s omezenou svéprávností.

§ 153

(1) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem voleného 

orgánu, oznámila-li to předem tomu, kdo ji do funkce povolává; to neplatí, 

pokud od skončení insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky.

(2) Byl-li osvědčen úpadek osoby, která je členem voleného orgánu, 

oznámí to tato osoba bez zbytečného odkladu tomu, kdo ji do funkce 

povolal.

VOŠ ČUS, s.r.o. 8



Orgány právnické osoby

§ 156

(1) Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve 

sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů 

a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů.

(2) Je-li působnost jednotlivých členů orgánu rozdělena podle určitých 

oborů, ustanovení odstavce 1 se nepoužije. Rozdělení působnosti 

nezbavuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti právnické 

osoby spravovány.

§ 157

(1) Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena voleného 

orgánu, který návrhu odporoval, jeho odchylný názor.

(2) Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen oprávněn 

dozvědět se obsah rozhodnutí.

VOŠ ČUS, s.r.o. 9



Orgány právnické osoby

§ 158

(1) Zakladatelské právní jednání může stanovit pro schopnost orgánu 

usnášet se vyšší počet zúčastněných, vyžádat pro přijetí rozhodnutí vyšší 

počet hlasů nebo stanovit postup, kterým lze způsob rozhodování orgánu 

měnit.

(2) Zakladatelské právní jednání může připustit rozhodování orgánu i 

mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

(3) Zakladatelské právní jednání může určit, že v případě dosažení 

rovnosti hlasů při rozhodování voleného orgánu právnické osoby 

rozhoduje hlas předsedajícího.

VOŠ ČUS, s.r.o. 10



Orgány právnické osoby

§ 159

(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude 

vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. 

Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře 

schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a 

nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, 

aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za 

něho při jeho neúčasti hlasoval.

VOŠ ČUS, s.r.o. 11



Orgány právnické osoby

§ 160

Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým 

právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití 

prohlášení.

Jednání za právnickou osobu

§ 161

Kdo právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, 

neplyne-li to již z okolností. 

Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, 

popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.

VOŠ ČUS, s.r.o. 12



Orgány právnické osoby

§ 162

Zastupuje-li právnickou osobu člen jejího orgánu způsobem zapsaným do 

veřejného rejstříku, nelze namítat, že právnická osoba nepřijala potřebné 

usnesení, že usnesení bylo stiženo vadou, nebo že člen orgánu přijaté 

usnesení porušil.

§ 163

Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní 

jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu 

právnické osoby.

§ 164

(1) Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech 

záležitostech.

VOŠ ČUS, s.r.o. 13



Orgány právnické osoby

§ 166

(1) Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém 

vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví 

veřejnosti. Co je stanoveno o zastoupení právnické osoby zaměstnancem, 

platí obdobně pro zastoupení právnické osoby jejím členem nebo členem 

jiného orgánu nezapsaného do veřejného rejstříku.

(2) Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem právnické osoby má 

účinky vůči třetí osobě, jen muselo-li jí být známo.

§ 167 Právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění 

svých úkolů dopustil člen voleného orgánu, zaměstnanec nebo jiný její 

zástupce vůči třetí osobě.

VOŠ ČUS, s.r.o. 14



Zrušení právnické osoby

§ 168

(1) Právnická osoba se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, 

rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla 

ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem.

(2)  O dobrovolném zrušení právnické osoby rozhoduje její příslušný orgán.

§ 169

(1)Po zrušení právnické osoby se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její 

jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak.

(2) Neplyne-li z právního jednání o zrušení právnické osoby, zda je rušena s 

likvidací nebo bez likvidace, platí, že je zrušena s likvidací.

VOŠ ČUS, s.r.o. 15



Zrušení právnické osoby

§ 170 Kdo rozhodl o zrušení právnické osoby s likvidací, může rozhodnutí 

změnit, dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace.

§ 172

(1) Soud na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez 

návrhu, zruší právnickou osobu a nařídí její likvidaci, jestliže

a)  vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem 

narušuje veřejný pořádek,

b)  již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby 

zákonem,

c) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se, nebo

d) tak stanoví zákon.

VOŠ ČUS, s.r.o. 16



Přeměna právnické osoby

§ 174

(1) Přeměnou právnické osoby je fúze, rozdělení a změna právní formy.

(2) Právnická osoba může změnit právní formu, jen stanoví-li to zákon.

VOŠ ČUS, s.r.o. 17



Zánik právnické osoby

§ 185 Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu 

z veřejného rejstříku.

VOŠ ČUS, s.r.o. 18



Obecně o korporacích

VOŠ ČUS, s.r.o. 19

§ 210

(1) Korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob.

(2) Na právnickou osobu tvořenou jediným členem se hledí jako na 

korporaci.

§ 211

(1) Korporace může mít jediného člena, připouští-li to zákon. 

(2) Klesne-li počet členů korporace pod počet stanovený zákonem, soud ji 

i bez návrhu zruší a rozhodne o její likvidaci. Nejprve jí však poskytne 

přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

§ 212

(1) Přijetím členství v korporaci se člen vůči ní zavazuje chovat se čestně a 

zachovávat její vnitřní řád. Korporace nesmí svého člena bezdůvodně 

zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i 

oprávněné zájmy.



Spolek

VOŠ ČUS, s.r.o. 20

§ 214

(1) Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho 

naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a 

spolčovat se v něm.

(2) Vytvoří-li spolky k uplatňování společného zájmu nový spolek jako 

svůj svaz, vyjádří v názvu nového spolku jeho svazovou povahu.

§ 215

(1) Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno 

vystoupit z něho.

(2) Členové spolku neručí za jeho dluhy.

§ 216 Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, 

postačí však zkratka „z. s.“.



Spolek

VOŠ ČUS, s.r.o. 21

§ 217

(1) Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch 

zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. 

Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být 

nemůže.

(2) Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou 

činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její 

účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového 

majetku.

(3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně 

správy spolku.



Spolek - založení

VOŠ ČUS, s.r.o. 22

§ 218 Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov; stanovy 

obsahují alespoň

a) název a sídlo spolku,

b) účel spolku,

c) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim 

budou práva a povinnosti vznikat,

d) určení statutárního orgánu.

§ 219 

Stanovy mohou založit pobočný spolek jako organizační jednotku spolku 

nebo určit, jakým způsobem se pobočný spolek zakládá a který orgán 

rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku.



Spolek - založení

VOŠ ČUS, s.r.o. 23

§ 220

(1) Určí-li stanovy, že členství je různého druhu, vymezí zároveň práva a 

povinnosti spojené s jednotlivými druhy členství.

(2) Omezit práva nebo rozšířit povinnosti spojené s určitým druhem 

členství lze jen za podmínek určených předem ve stanovách, jinak se 

souhlasem většiny dotčených členů. To neplatí, má-li spolek k omezení 

práv nebo rozšíření povinností spravedlivý důvod.

§ 221 Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku.

Ustavující schůze

§ 222

(1) Spolek lze založit i usnesením ustavující schůze tvořícího se spolku. Na 

ustavující schůzi se obdobně použijí ustanovení o členské schůzi.



Spolek - založení

VOŠ ČUS, s.r.o. 24

§ 223

Každý, kdo se dostaví na ustavující schůzi a splňuje podmínky pro členství 

ve spolku, se zapíše do listiny přítomných, podepíše se k údaji o svém 

jménu a bydlišti nebo sídlu. 

Správnost a úplnost listiny přítomných ověří svolatel nebo osoba jím 

pověřená. Platí, že osoby zapsané v listině přítomných podaly řádnou 

přihlášku do spolku.

§ 226

(1) Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

(2) Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo 

osoba určená ustavující schůzí.

(3) Není-li spolek do veřejného rejstříku zapsán do třiceti dnů od podání 

návrhu na zápis a není-li v této lhůtě ani vydáno rozhodnutí o odmítnutí 

zápisu, považuje se spolek za zapsaný do veřejného rejstříku třicátým 

dnem od podání návrhu.



Pobočný spolek

VOŠ ČUS, s.r.o. 25

§ 228

(1) Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti 

hlavního spolku.

Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu 

určeném stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rejstříku.

(2) Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu 

hlavního spolku a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku.

§ 229

(1) Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

(2) Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní 

spolek.

§ 230

(1) Zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek.

(2) Hlavní spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočné spolky.



Členství ve spolku

VOŠ ČUS, s.r.o. 26

§ 232

(1) Neurčí-li stanovy jinak, váže se členství ve spolku na osobu člena a 

nepřechází na jeho právního nástupce.

§ 233

(1) Po vzniku spolku může členství v něm vzniknout přijetím za člena nebo 

jiným způsobem určeným stanovami.

(2) Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán 

stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku.

(3) O přijetí za člena rozhoduje orgán určený stanovami, jinak nejvyšší 

orgán spolku.

§ 234

Má se za to, že vznikem členství v pobočném spolku vzniká i členství v 

hlavním spolku; to platí i o zániku členství.



Členství ve spolku

VOŠ ČUS, s.r.o. 27

§ 235

Stanovy mohou určit výši a splatnost členského příspěvku nebo určí, který 

orgán spolku určí výši a splatnost členského příspěvku a jakým způsobem.

§ 236

Zánik členství

§ 237

Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, nebo dalšími způsoby 

uvedenými ve stanovách nebo v zákoně.

§ 238

Neurčí-li stanovy jinak, zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský 

příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k 

zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn.



Nejvyšší orgán spolku

VOŠ ČUS, s.r.o. 28

§ 247

(1) Stanovy určí, který orgán je nejvyšším orgánem spolku; do jeho 

působnosti zpravidla náleží určit hlavní zaměření činnosti spolku, 

rozhodovat o změně stanov, schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit 

činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a rozhodnout o zrušení spolku s 

likvidací nebo o jeho přeměně.

Členská schůze

§ 248

(1) Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně 

jedenkrát do roka.

(2) Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu 

alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. 



Fundace

VOŠ ČUS, s.r.o. 29

Obecně o fundacích

§ 303 Fundace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k 

určitému účelu. Její činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena.

§ 304

Fundace je ustavena zakladatelským právním jednáním nebo zákonem, v 

nichž musí být určeny i její majetkové zajištění a účel.

§ 305

Vnitřní poměry fundace upravuje její statut.



Nadace

VOŠ ČUS, s.r.o. 30

§ 306

(1) Zakladatel zakládá nadaci k trvalé službě společensky nebo 

hospodářsky užitečnému účelu. Účel nadace může být veřejně prospěšný, 

spočívá-li v podpoře obecného blaha, i dobročinný, spočívá-li v podpoře 

určitého okruhu osob určených jednotlivě či jinak.

(2) Zakazuje se založit nadaci za účelem podpory politických stran a hnutí 

nebo jiné účasti na jejich činnosti. Zakazuje se založit nadaci sloužící 

výlučně výdělečným cílům. Plní-li nadace zakázaný účel, soud ji i bez 

návrhu zruší a nařídí její likvidaci.

§ 307

(1) Nadace může podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší 

činnost a výtěžky podnikání slouží jen k podpoře jejího účelu; nadace však 

podnikat nesmí, pokud to zakladatel v nadační listině vyloučil. Za stejných 

podmínek může nadace převzít vedení obchodní společnosti.



Nadační fond

VOŠ ČUS, s.r.o. 31

§ 394

(1) Zakladatel zakládá nadační fond k účelu užitečnému společensky nebo 

hospodářsky.

(2) Název nadačního fondu musí obsahovat slova „nadační fond“.

§ 395 

Nadační fond se zakládá zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti.



Ústav

VOŠ ČUS, s.r.o. 32

§ 402

Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti 

užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové 

složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně 

dostupné za podmínek předem stanovených.

§ 403

Provozuje-li ústav obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost, nesmí být 

provoz na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v 

rámci hlavní činnosti ústavu. 

Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k 

úhradě nákladů na vlastní správu.

§ 404

Název ústavu musí obsahovat slova „zapsaný ústav“, 

postačí však zkratka „z. ú.“



Spotřebitel a podnikatel

VOŠ ČUS, s.r.o. 33

§ 419 Spotřebitel

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské 

činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá 

smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

§ 420 Podnikatel

(1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou 

činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit 

tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k 

této činnosti za podnikatele.

(2) Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele 

považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní 

obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu 

svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet 

podnikatele.



Podnikatel

VOŠ ČUS, s.r.o. 34

§ 421

(1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za 

jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný 

zákon.

(2) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání 

živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

§ 422

Podnikatel, který nemá obchodní firmu, právně jedná při svém podnikání 

pod vlastním jménem; připojí-li k němu dodatky charakterizující blíže jeho 

osobu nebo obchodní závod, nesmí být klamavé.



Obchodní firma

VOŠ ČUS, s.r.o. 35

§ 423

(1) Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do 

obchodního rejstříku. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem.

(2) Ochrana práv k obchodní firmě náleží tomu, kdo ji po právu použil 

poprvé. Kdo byl dotčen ve svém právu k obchodní firmě, má stejná 

práva jako při ochraně před nekalou soutěží.

§ 424

Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí 

působit klamavě.



Obchodní firma

VOŠ ČUS, s.r.o. 36

§ 425

(1) Člověk se zapíše do obchodního rejstříku pod obchodní firmou 

tvořenou zpravidla jeho jménem. Změní-li se jeho jméno, může používat v 

obchodní firmě i nadále své dřívější jméno; změnu jména však uveřejní.

(2) Zapíše-li se člověk do obchodního rejstříku pod jinou obchodní firmou 

než pod svým jménem, musí být zřejmé, že nejde o obchodní firmu 

právnické osoby.

§ 426

Je-li více obchodních závodů několika podnikatelů spojeno do 

podnikatelského seskupení, mohou jejich jména nebo obchodní firmy 

obsahovat shodné prvky; veřejnost však musí být schopna je odlišit.



Sídlo podnikatele

VOŠ ČUS, s.r.o. 37

§ 429

(1) Sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. 

Nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je 

jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má 

bydliště.

(2) Uvádí-li podnikatel jako své sídlo jiné místo než své sídlo skutečné, 

může se každý dovolat i jeho skutečného sídla. Proti tomu, kdo se dovolá 

sídla podnikatele zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže podnikatel 

namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.



Zastoupení podnikatele

VOŠ ČUS, s.r.o. 38

§ 430

(1) Pověří-li podnikatel někoho při provozu obchodního závodu určitou 

činností, zastupuje tato osoba podnikatele ve všech jednáních, k nimž při 

této činnosti obvykle dochází.

(2) Podnikatele zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovně, pokud 

byla třetí osoba v dobré víře, že jednající osoba je k jednání oprávněna.

§ 431

Překročí-li zástupce podnikatele zástupčí oprávnění, podnikatele právní 

jednání zavazuje; to neplatí, věděla-li třetí osoba o překročení nebo 

musela-li o něm vědět vzhledem k okolnostem případu.



Zákaz konkurence

VOŠ ČUS, s.r.o. 39

§ 432

(1) Osoba, která vystupuje jako podnikatelův zástupce při provozu 

obchodního závodu, nesmí bez souhlasu podnikatele činit na vlastní 

nebo cizí účet nic, co spadá do oboru obchodního závodu. Stane-li se 

tak, může se podnikatel domáhat, aby se jeho zástupce takového 

jednání zdržel.

§ 433

(1) Kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v hospodářském 

styku, nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení 

zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení 

zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a 

povinnostech stran.

(2) Má se za to, že slabší stranou je vždy osoba, která vůči podnikateli v 

hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním 

podnikáním.



Povinně zpřístupňované údaje na Internetu

VOŠ ČUS, s.r.o. 40

§ 435

(1) Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci 

informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu 

své jméno a sídlo. 

Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též 

údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném 

veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel 

nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné 

evidence. 

Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten.



Děkuji za pozornost.
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