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2. Přednáška



Fyzické osoby - Důkaz smrti

§ 26

(1) Smrt člověka se prokazuje veřejnou listinou vystavenou po 

prohlédnutí těla mrtvého stanoveným způsobem.

(2) Nelze-li tělo mrtvého prohlédnout stanoveným způsobem, 

prohlásí člověka za mrtvého i bez návrhu soud, pokud byl 

člověk účasten takové události, že se jeho smrt vzhledem k 

okolnostem jeví jako jistá. V rozhodnutí určí soud den, který 

platí za den smrti.

§ 27 Závisí-li právní následek na skutečnosti, že určitý člověk přežil 

jiného člověka, a není-li jisto, který z nich zemřel jako první, 

má se za to, že všichni zemřeli současně.

VOŠ ČUS, s. r. o. 2



Fyzické osoby - Důkaz smrti

§ 28

(1) Není-li známo, kde člověk zemřel, má se za to, že se tak stalo 

tam, kde bylo nalezeno jeho tělo.

(2) Za místo, kde zemřel člověk prohlášený za mrtvého, platí to, 

kde naposledy pobýval živý.

VOŠ ČUS, s. r. o. 3



Fyzické osoby - Změna pohlaví

§ 29

(1) Změna pohlaví člověka nastává chirurgickým zákrokem při 

současném znemožnění reprodukční funkce a přeměně 

pohlavních orgánů. Má se za to, že dnem změny pohlaví je den 

uvedený v potvrzení vydaném poskytovatelem zdravotních 

služeb.

(2) Změna pohlaví nemá vliv na osobní stav člověka, ani na jeho 

osobní a majetkové poměry; manželství nebo registrované 

partnerství však zaniká. O povinnostech a právech muže a ženy, 

jejichž manželství zaniklo, ke společnému dítěti a o jejich 

majetkových povinnostech a právech v době po zániku 

manželství platí obdobně ustanovení o povinnostech a právech 

rozvedených manželů ke společnému dítěti a o jejich 

majetkových povinnostech a právech v době po rozvodu; ...

VOŠ ČUS, s. r. o. 4



Fyzické osoby - Zletilost

§ 30

(1) Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá 

dovršením osmnáctého roku věku.

(2) Před nabytím zletilosti se plné svéprávnosti nabývá přiznáním 

svéprávnosti, nebo uzavřením manželství. 

Svéprávnost nabytá uzavřením manželství se neztrácí ani 

zánikem manželství, ani prohlášením manželství za neplatné.

VOŠ ČUS, s. r. o. 5



Fyzické osoby - Zletilost

Nezletilí

§ 31 Má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné 

svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy 

přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho 

věku.

§ 32

(1) Udělil-li zákonný zástupce nezletilému, který nenabyl plné 

svéprávnosti, ve shodě se zvyklostmi soukromého života 

souhlas k určitému právnímu jednání nebo k dosažení určitého 

účelu, je nezletilý schopen v mezích souhlasu sám právně 

jednat, pokud to není zákonem zvlášť zakázáno; souhlas může 

být následně omezen i vzat zpět.

VOŠ ČUS, s. r. o. 6



Fyzické osoby - Zletilost

§ 33

(1) Udělí-li zákonný zástupce nezletilého, který nenabyl plné 

svéprávnosti, souhlas k samostatnému provozování obchodního 

závodu nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti, stává se 

nezletilý způsobilý k jednáním, jež jsou s touto činností 

spojena. K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu.

(2) Přivolení soudu nahrazuje podmínku určitého věku, je-li 

stanovena pro výkon určité výdělečné činnosti jiným právním 

předpisem.

(3) Souhlas může zákonný zástupce odvolat jen s přivolením 

soudu.

VOŠ ČUS, s. r. o. 7



Fyzické osoby - Zletilost

§ 34 Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let nebo 

nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je 

zakázána. Tito nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, 

kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek 

stanovených jiným právním předpisem.

§ 35

(1) Nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní 

docházku, se může zavázat k výkonu závislé práce podle 

jiného právního předpisu.

(2)  Zákonný zástupce nezletilého, který nedosáhl věku šestnáct let, 

může rozvázat jeho pracovní poměr nebo smlouvu o výkonu 

práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem 

obdobný závazek, pokud to je nutné v zájmu vzdělávání, 

vývoje nebo zdraví nezletilého, způsobem stanoveným jiným 

právním předpisem.
VOŠ ČUS, s. r. o. 8



Fyzické osoby - Přiznání svéprávnosti

§ 37

(1) Navrhne-li nezletilý, který není plně svéprávný, aby mu soud 

přiznal svéprávnost, soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý 

dosáhl věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho schopnost 

sám se živit a obstarat si své záležitosti a pokud s návrhem 

souhlasí zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech 

soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů v zájmu 

nezletilého.

(2)  Za podmínek stanovených v odstavci 1 soud přizná 

nezletilému svéprávnost i na návrh jeho zákonného zástupce, 

pokud nezletilý s návrhem souhlasí.

VOŠ ČUS, s. r. o. 9



Fyzické osoby - Omezení svéprávnosti

§ 55

(1) K omezení svéprávnosti lze přistoupit jen v zájmu člověka, 

jehož se to týká, po jeho zhlédnutí a s plným uznáváním jeho 

práv a jeho osobní jedinečnosti. Přitom musí být důkladně vzaty 

v úvahu rozsah i stupeň neschopnosti člověka postarat se o 

vlastní záležitosti.

(2) Omezit svéprávnost člověka lze jen tehdy, hrozila-li by mu 

jinak závažná újma a nepostačí-li vzhledem k jeho zájmům 

mírnější a méně omezující opatření.

§ 56

(1) Omezit svéprávnost člověka může jen soud.

VOŠ ČUS, s. r. o. 10



Fyzické osoby - Omezení svéprávnosti

§ 57

(1) Soud může omezit svéprávnost člověka v rozsahu, v jakém 

člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, 

schopen právně jednat, a vymezí rozsah, v jakém způsobilost 

člověka samostatně právně jednat omezil.

§ 60  Změní-li se okolnosti, soud své rozhodnutí bezodkladně změní 

nebo zruší, a to i bez návrhu.

§ 62 V rozhodnutí o omezení svéprávnosti jmenuje soud člověku 

opatrovníka. ...

§ 64 Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka práva 

samostatně právně jednat v běžných záležitostech 

každodenního života.

VOŠ ČUS, s. r. o. 11



Fyzické osoby - Nezvěstnost

§ 66

(1) Za nezvěstného může soud prohlásit svéprávného člověka, který 

opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a není o něm známo, kde se 

zdržuje. Soud uvede v rozhodnutí den, kdy nastaly účinky prohlášení 

nezvěstnosti.

(2) Prohlášení za nezvěstného se může stát na návrh osoby, která na tom 

má právní zájem, zejména manžela nebo jiné blízké osoby, 

spoluvlastníka, zaměstnavatele nebo korporace, na níž má tento člověk 

účast.

§ 68 Navrátí-li se člověk prohlášený za nezvěstného nebo jmenuje-li 

správce svého jmění, pozbývá prohlášení za nezvěstného účinků. 

Prohlášení pozbývá účinků i dnem, který platí za den smrti 

nezvěstného.

VOŠ ČUS, s.r.o. 12



Fyzické osoby - Domněnka smrti

§ 71

(1) Na návrh osoby, která na tom má právní zájem, prohlásí soud za 

mrtvého člověka, o němž lze mít důvodně za to, že zemřel, a určí den, 

který se pokládá za den jeho smrti.

(2) Na člověka, který byl prohlášen za mrtvého, se hledí, jako by zemřel. 

Prohlášením manžela za mrtvého zaniká manželství dnem, který se 

pokládá za den jeho smrti; totéž platí o registrovaném partnerství.

§ 73

Člověka, který byl prohlášen za nezvěstného, lze prohlásit za mrtvého 

nejdříve po uplynutí pěti let počítaných od konce roku, v němž došlo k 

prohlášení za nezvěstného. Nelze to však učinit, objeví-li se v průběhu této 

doby zpráva, z níž lze soudit, že nezvěstný je dosud naživu. 

VOŠ ČUS, s.r.o. 13



Fyzické osoby - Domněnka smrti

§ 75 Člověka, který se stal nezvěstným jako účastník události, při níž byl v 

ohrožení života větší počet osob, lze prohlásit za mrtvého nejdříve po 

uplynutí tří let od konce roku, v němž se objevila poslední zpráva, z 

níž lze usuzovat, že byl v průběhu těchto událostí ještě naživu.

§ 76 

(1)  Byl-li člověk prohlášen za mrtvého, nevylučuje to důkaz, že zemřel 

dříve nebo později, anebo že je ještě naživu. Zjistí-li se, že je naživu, k 

prohlášení za mrtvého se nepřihlíží; manželství nebo registrované 

partnerství se však neobnovuje.

(2)  Byl-li proveden mylný důkaz smrti, použije se odstavec 1 obdobně.

VOŠ ČUS, s.r.o. 14



Fyzické osoby - Jméno a bydliště člověka

§ 77

(1)  Jméno člověka je jeho osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další 

jména a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí. Každý člověk 

má právo užívat své jméno v právním styku, stejně jako právo na ochranu 

svého jména a na úctu k němu.

(2)  Člověk, který v právním styku užívá jiné jméno než své vlastní, nese 

následky omylů a újem z toho vzniklých.

§ 79 Pseudonym

(1)  Člověk může pro určitý obor své činnosti nebo i pro soukromý styk 

vůbec přijmout pseudonym. Právní jednání pod pseudonymem není na 

újmu platnosti, je-li zřejmé, kdo jednal, a nemůže-li druhá strana mít 

pochybnost o osobě jednajícího.

(2) Vejde-li pseudonym ve známost, požívá stejné ochrany jako jméno.

VOŠ ČUS, s.r.o. 15



Fyzické osoby - Jméno a bydliště člověka

§ 80 Bydliště

(1) Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou 

změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení 

nebo z okolností případu. Uvádí-li člověk jako své bydliště jiné místo než 

své skutečné bydliště, může se každý dovolat i jeho skutečného bydliště. 

Proti tomu, kdo se v dobré víře dovolá uvedeného místa, nemůže člověk 

namítat, že má své skutečné bydliště v jiném místě.

(2) Nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije. Nelze-li 

takové místo zjistit, anebo lze-li je zjistit jen s neúměrnými obtížemi, 

považuje se za bydliště člověka místo, kde má majetek, popřípadě místo, 

kde měl bydliště naposledy.

VOŠ ČUS, s.r.o. 16



Fyzické osoby - Osobnost člověka

§ 81

(1)  Chráněna je osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý 

je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého.

(2) Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo 

žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho 

projevy osobní povahy.

§ 82

(1) Člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby 

bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho 

následek.

(2) Po smrti člověka se může ochrany jeho osobnosti domáhat kterákoli z 

osob jemu blízkých.

VOŠ ČUS, s.r.o. 17



Fyzické osoby - Podoba a soukromí

§ 84 

Zachytit jakýmkoli způsobem podobu člověka tak, aby podle 

zobrazení bylo možné určit jeho totožnost, je možné jen s jeho 

svolením.

§ 85

(1)  Rozšiřovat podobu člověka je možné jen s jeho svolením.

(2)  Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, 

že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování 

obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně 

předpokládat.

VOŠ ČUS, s.r.o. 18



Fyzické osoby - Podoba a soukromí

§ 86 

Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný 

důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé 

prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový 

nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o 

soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho 

soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé 

písemnosti osobní povahy.

§ 87

(1)  Kdo svolil k použití písemnosti osobní povahy, podobizny nebo 

zvukového či obrazového záznamu týkajícího se člověka nebo jeho 

projevů osobní povahy, může svolení odvolat, třebaže je udělil na 

určitou dobu.

VOŠ ČUS, s.r.o. 19



Fyzické osoby - Podoba a soukromí

§ 88

(1)  Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový 

záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo 

právem chráněných zájmů jiných osob.

(2)  Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní 

povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na 

základě zákona k úřednímu účelu nebo v případě, že někdo veřejně 

vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.

§ 89 Podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení 

člověka také pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též k 

vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, 

televizní nebo obdobné zpravodajství.

VOŠ ČUS, s.r.o. 20



Fyzické osoby - Právo na duševní a tělesnou integritu

§ 91 

Člověk je nedotknutelný.

§ 92

(1) Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka. Naložit s 

lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem pro zemřelého 

nedůstojným se zakazuje.

(2)  Nejsou-li lidské ostatky uloženy na veřejném pohřebišti, má na jejich 

vydání právo osoba, kterou člověk před svou smrtí výslovně určil; 

jinak postupně jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich 

nebo odmítnou-li ostatky převzít, převezme je jeho dědic.

VOŠ ČUS, s.r.o. 21



Fyzické osoby - Zásah do integrity

§ 93

(1) Mimo případ stanovený zákonem nesmí nikdo zasáhnout do integrity 

jiného člověka bez jeho souhlasu uděleného s vědomím o povaze 

zásahu a o jeho možných následcích. Souhlasí-li někdo, aby mu byla 

způsobena závažná újma, nepřihlíží se k tomu; to neplatí, je-li zásah 

podle všech okolností nutný v zájmu života nebo zdraví dotčeného.

§ 94

(1)  Kdo chce provést na jiném člověku zákrok, vysvětlí mu srozumitelně 

povahu tohoto zákroku. 

VOŠ ČUS, s.r.o. 22



Fyzické osoby - Zásah do integrity

§ 95 

Nezletilý, který není plně svéprávný, může v obvyklých záležitostech 

udělit souhlas k zákroku na svém těle také sám, je-li to přiměřené 

rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku a jedná-li se o 

zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné následky.

§ 96

(1)  Souhlas k zásahu do integrity člověka vyžaduje písemnou formu, má-

li být oddělena část těla, která se již neobnoví.

(2) Písemnou formu vyžaduje i souhlas k

a) lékařskému pokusu na člověku, nebo

b) zákroku, který zdravotní stav člověka nevyžaduje; to neplatí, 

jedná-li se o kosmetické zákroky nezanechávající trvalé nebo 

závažné následky.

VOŠ ČUS, s.r.o. 23



Fyzické osoby - Zásah do integrity

§ 99 

Je-li život člověka v náhlém a patrném nebezpečí a nelze-li souhlas 

ve stavu nouze získat ani v jiné než stanovené formě, lze okamžitě 

zakročit, pokud to je ve prospěch zdraví dotčené osoby nezbytné.

§ 100

(1) Má-li být zasaženo do integrity nezletilého, který dovršil čtrnáct let, 

nenabyl plné svéprávnosti a který zákroku vážně odporuje, třebaže 

zákonný zástupce se zákrokem souhlasí, nelze zákrok provést bez 

souhlasu soudu. To platí i v případě provedení zákroku na zletilé 

osobě, která není plně svéprávná.

VOŠ ČUS, s.r.o. 24



Právnické osoby

§ 118 

Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého 

zániku.

§ 119 

Právnické osoby vedou spolehlivé záznamy o svých majetkových 

poměrech, i když nejsou povinny vést účetnictví podle jiného 

právního předpisu.

Veřejné rejstříky právnických osob

§ 120

(1)  Do veřejného rejstříku se o právnické osobě zapíše alespoň den jejího 

vzniku, den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího 

zániku, jakož i její název, adresa sídla a předmět činnosti, jméno a 

adresa bydliště nebo sídla každého člena statutárního orgánu spolu s 

uvedením způsobu, jakým tento orgán právnickou osobu zastupuje, a 

údajů o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.

VOŠ ČUS, s.r.o. 25



Veřejné rejstříky právnických osob

§ 120

(2)  Jiný právní předpis stanoví, jaké jsou veřejné rejstříky právnických 

osob, které právnické osoby se do nich zapisují a jak, nebo které další 

údaje se do nich o právnických osobách zapisují, a jak se z nich 

vymazávají, popřípadě zda je součástí veřejného rejstříku sbírka 

listin.

Veřejné rejstříky právnických osob jsou přístupné každému; každý do 

nich může nahlížet a pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie.

(3) Změní-li se zapsaná skutečnost, oznámí zapsaná osoba nebo ten, 

komu to ukládá zákon, změnu bez zbytečného odkladu tomu, kdo 

veřejný rejstřík vede, a ten tuto změnu do veřejného rejstříku bez 

zbytečného odkladu zapíše.

VOŠ ČUS, s.r.o. 26



Veřejné rejstříky právnických osob

§ 121

(1)  Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do 

veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, 

že zápis neodpovídá skutečnosti.

(2)  Byl-li údaj zapsaný ve veřejném rejstříku zveřejněn, nemůže se nikdo 

po uplynutí patnácti dnů od zveřejnění dovolat, že o zveřejněném 

údaji nemohl vědět. 

Neodpovídá-li zveřejněný údaj zapsanému údaji, nemůže se ten, 

jehož se údaj týká, vůči jiné osobě dovolat zveřejněného údaje; 

prokáže-li však, že jí byl zapsaný údaj znám, může proti ní namítnout, 

že zveřejněný údaj zapsanému neodpovídá.

VOŠ ČUS, s.r.o. 27



Ustavení a vznik právnické osoby

§ 122 

Právnickou osobu lze ustavit zakladatelským právním jednáním, 

zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci, popřípadě jiným 

způsobem, který stanoví jiný právní předpis.

§ 123 

(1)  Zakladatelské právní jednání určí alespoň název, sídlo právnické 

osoby, předmět činnosti, jaký má právnická osoba statutární orgán a 

jak se vytváří, nestanoví-li to zákon přímo. 

Určí též, kdo jsou první členové statutárního orgánu.

(2) Pro zakladatelské právní jednání se vyžaduje písemná forma.

§ 124 

Neuvede-li se, na jaký čas se právnická osoba ustavuje, platí, že je 

ustavena na dobu neurčitou.

VOŠ ČUS, s.r.o. 28



Ustavení a vznik právnické osoby

§ 125

(1) Více zakladatelů zakládá právnickou osobu přijetím stanov nebo 

uzavřením jiné smlouvy.

(2)  Zákon stanoví, ve kterých případech lze právnickou osobu založit i 

právním jednáním jedné osoby obsaženým v zakladatelské listině.

§ 126

(1) Právnická osoba vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

(2) Je-li právnická osoba zřízena zákonem, vzniká dnem nabytí jeho 

účinnosti, nestanoví-li zákon den pozdější.

VOŠ ČUS, s.r.o. 29



Jednání za právnickou osobu

§ 127 

Za právnickou osobu lze jednat jejím jménem již před jejím vznikem. 

Kdo takto jedná, je z tohoto jednání oprávněn a zavázán sám; jedná-li 

více osob, jsou oprávněny a zavázány společně a nerozdílně. 

Právnická osoba může účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců 

od svého vzniku převzít. 

V takovém případě platí, že je z těchto jednání oprávněna a zavázána 

od počátku. Převezme-li je, dá dalším zúčastněným najevo, že tak 

učinila.

VOŠ ČUS, s.r.o. 30



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.
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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.
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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. 33



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. 34



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. 35



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. 36



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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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Děkuji za pozornost.
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