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Spotřebitel a podnikatel

VOŠ ČUS, s.r.o. 2

Spotřebitel

§ 419

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.

Podnikatel

§ 420

(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.



VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ

VOŠ ČUS, s.r.o. 3

§ 489

Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby a

slouží potřebě lidí.

§ 490

Věc určená k obecnému užívání je veřejný statek.

§ 491

(1) Plod je to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy,

jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s

přičiněním člověka nebo bez něho.

(2) Užitky jsou to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní povahy.



VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ

VOŠ ČUS, s.r.o. 4

§ 492

(1) Hodnota věci, lze-li ji vyjádřit v penězích, je její cena.

Cena věci se určí jako cena obvyklá, ledaže je něco jiného ujednáno

nebo stanoveno zákonem.

(2) Mimořádná cena věci se stanoví, má-li se její hodnota nahradit,

s přihlédnutím ke zvláštním poměrům nebo ke zvláštní oblibě

vyvolané náhodnými vlastnostmi věci.

§ 493

Lidské tělo ani jeho části, třebaže byly od těla odděleny, nejsou věcí.

§ 494

Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor.

Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí

obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.



VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ

VOŠ ČUS, s.r.o. 5

§ 495

Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek.

Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů.

§ 496

Věci hmotné a nehmotné

(1) Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu

samostatného předmětu.

(2) Nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci bez

hmotné podstaty.

§ 497

Ovladatelné přírodní síly

Na ovladatelné přírodní síly, se kterými se obchoduje, se použijí přiměřeně

ustanovení o věcech hmotných.



VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ

VOŠ ČUS, s.r.o. 6

§ 498

Nemovité a movité věci

(1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným

účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za

nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá

věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na

místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.

(2) Veškeré další věci, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná, jsou

movité.

§ 499

Zastupitelná věc

Movitá věc, která může být nahrazena jinou věcí téhož druhu, je

zastupitelná; ostatní věci jsou nezastupitelné.

V pochybnostech se případ posoudí podle zvyklostí.



VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ

VOŠ ČUS, s.r.o. 7

§ 500

Zuživatelná věc

Movitá věc, jejíž běžné použití spočívá v jejím spotřebování, zpracování

nebo zcizení, je zuživatelná; zuživatelné jsou i ty movité věci, které náleží

ke skladu nebo k jinému souboru, pokud jejich běžné užití spočívá v tom,

že jsou prodávány jednotlivě. Ostatní věci jsou nezuživatelné.

§ 501

Hromadná věc

Soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, považovaný za jeden

předmět a jako takový nesoucí společné označení, pokládá se za celek

a tvoří hromadnou věc.



VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ

VOŠ ČUS, s.r.o. 8

§ 502

Obchodní závod

Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který

podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti.

Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

§ 503

Pobočka

(1) Pobočka je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a

funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou.

(2) Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný

závod; to platí i o jiné organizační složce, pokud o ní jiný právní

předpis stanoví, že se zapíše do obchodního rejstříku.



Právní jednání

Všeobecná ustanovení

§ 545 Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm

vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých

mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.

§ 546 Právně lze jednat konáním nebo opomenutím; může se tak stát

výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o

tom, co jednající osoba chtěla projevit.

§ 547 Právní jednání musí obsahem a účelem odpovídat dobrým

mravům i zákonu.
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Právní jednání
Podmínka

§ 548

(1) Vznik, změnu nebo zánik práv lze vázat na splnění podmínky. Je-li

zánik práva nebo povinnosti vázán na nemožnou podmínku, nepřihlíží

se k ní.

(2) Podmínka je odkládací, závisí-li na jejím splnění, zda právní následky

jednání nastanou.

Podmínka je rozvazovací, závisí-li na jejím splnění, zda právní

následky již nastalé pominou.

(3) Neplyne-li z právního jednání nebo jeho povahy něco jiného, má se za

to, že podmínka je odkládací.

VOŠ ČUS, s.r.o. 10



Právní jednání
Zdánlivé právní jednání

§ 551 O právní jednání nejde, chybí-li vůle jednající osoby.

§ 552 O právní jednání nejde, nebyla-li zjevně projevena vážná vůle.

§ 553

(1) O právní jednání nejde, nelze-li pro neurčitost nebo

nesrozumitelnost zjistit jeho obsah ani výkladem.

(2) Byl-li projev vůle mezi stranami dodatečně vyjasněn, nepřihlíží se k

jeho vadě a hledí se, jako by tu bylo právní jednání od počátku.

§ 554 K zdánlivému právnímu jednání se nepřihlíží.

VOŠ ČUS, s.r.o. 11



Právní jednání - Výklad právních jednání
§ 555

(1) Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu.

(2) Má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní jednání,
posoudí se podle jeho pravé povahy.

§ 556

(1) Co je vyjádřeno slovy nebo jinak, vyloží se podle úmyslu jednajícího,
byl-li takový úmysl druhé straně znám, anebo musela-li o něm vědět.
Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, přisuzuje se projevu vůle význam,
jaký by mu zpravidla přikládala osoba v postavení toho, jemuž je
projev vůle určen.

(2) Při výkladu projevu vůle se přihlédne k praxi zavedené mezi stranami
v právním styku, k tomu, co právnímu jednání předcházelo, i k tomu,
jak strany následně daly najevo, jaký obsah a význam právnímu
jednání přikládají.
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Právní jednání - Výklad právních jednání

§ 557

Připouští-li použitý výraz různý výklad, vyloží se v pochybnostech k tíži

toho, kdo výrazu použil jako první.

§ 558

(2) V právním styku podnikatelů se přihlíží k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví, ledaže to vyloučí

ujednání stran nebo zákon.

Není-li jiné ujednání, platí, že obchodní zvyklost má přednost před

ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky, jinak se může

podnikatel zvyklosti dovolat, prokáže-li, že druhá strana určitou

zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna.
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Právní jednání - Forma právních jednání

§ 559 Každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu,

není-li ve volbě formy omezen ujednáním nebo zákonem.

§ 560 Písemnou formu vyžaduje právní jednání, kterým se zřizuje nebo

převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým

se takové právo mění nebo ruší.

§ 561

(1) K platnosti právního jednání učiněného v písemné formě se

vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být nahrazen

mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Jiný právní

předpis stanoví, jak lze při právním jednání učiněném

elektronickými prostředky písemnost elektronicky podepsat.

(2) Jedná-li více osob, vyžadují se jejich projevy na téže listině při

právním jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo

k nemovité věci, anebo kterým se takové právo mění nebo ruší.
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Právní jednání - Forma právních jednání

§ 562

(1) Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném

elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími

zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

(2) Má se za to, že záznamy údajů o právních jednáních

v elektronickém systému jsou spolehlivé, provádějí-li se

systematicky a posloupně a jsou-li chráněny proti změnám.

Byl-li záznam pořízen při provozu závodu a dovolá-li se jej druhá

strana k svému prospěchu, má se za to, že záznam je spolehlivý.
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Právní jednání - Forma právních jednání

§ 563

(1) Pokud v písemné formě právně jedná ten, kdo nemůže číst a psát, ale je

schopen seznámit se s obsahem právního jednání pomocí přístrojů či

speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí,

opatří listinu podpisem; není-li s to se podepsat, učiní namísto podpisu

před alespoň dvěma svědky na listině rukou nebo jinak vlastní

znamení, ke kterému jeden ze svědků připíše jméno jednajícího.

(2) O svědcích platí § 39 obdobně.

(3) Nelze-li postupovat podle odstavce 1, vyžaduje se k jednání osoby,

která nemůže číst a psát, forma veřejné listiny. Taková forma se

vyžaduje i tehdy, stanoví-li zákon, že projev vůle jednajícího musí být

na listině napsán vlastní rukou. Je-li toho jednající schopen, připojí na

zápis o svém právním jednání vlastní znamení.
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Soukromá listina a veřejná listina

Soukromá listina

§ 565 Je na každém, kdo se dovolává soukromé listiny, aby dokázal její

pravost a správnost. Je-li soukromá listina použita proti osobě, která

listinu zjevně podepsala, nebo proti jejímu dědici nebo proti tomu,

kdo nabyl jmění při přeměně právnické osoby jako její právní

nástupce, má se za to, že pravost a správnost listiny byla uznána.

§ 566

(1) Není-li soukromá listina podepsána, je na tom, kdo ji použil, aby

dokázal, že pochází od osoby, o níž to tvrdí.

(2) Má se za to, že písemnosti týkající se právních skutečností, k nimž

dochází při běžném provozu závodu, dokazují, dovolává-li se jich

druhá strana k svému prospěchu, co je v listině obsaženo a že listina

byla vystavena v době na ní uvedené; to platí i v případě, že listina

nebyla podepsána.

VOŠ ČUS, s.r.o. 17



Soukromá listina a veřejná listina

Veřejná listina

§ 567 Veřejná listina je listina vydaná orgánem veřejné moci v mezích

jeho pravomoci nebo listina, kterou za veřejnou listinu prohlásí

zákon; to neplatí, pokud trpí takovými vadami, že se na ni hledí,

jako by veřejnou listinou nebyla.

§ 568

(1) Je-li nějaká skutečnost potvrzena ve veřejné listině, zakládá to vůči

každému plný důkaz o původu listiny od orgánu nebo osoby, které

ji zřídily, o době pořízení listiny, jakož i o skutečnosti, o níž

původce veřejné listiny potvrdil, že se za jeho přítomnosti udála

nebo byla provedena, dokud není prokázán opak.

(2) Zachycuje-li veřejná listina projev vůle osoby při právním jednání a

je-li jednajícím podepsána, zakládá to vůči každému plný důkaz o

takovém projevu vůle. To platí i v případě, že byl podpis

jednajícího nahrazen způsobem, který stanoví zákon.
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Právní jednání vůči nepřítomné osobě

§ 570

(1) Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí

projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana dojití, platí, že

řádně došlo.

(2) Právní jednání nepůsobí vůči osobě, která není plně svéprávná,

dříve, než projev vůle dojde jejímu zákonnému zástupci nebo

opatrovníkovi. Sleduje-li se však právním jednáním poskytnout

takové osobě jen právní výhodu, působí právní jednání již od

okamžiku, kdy je učiněno vůči této osobě.

§ 572 Osoba jednající v písemné formě, může svůj projev vůle odvolat,

dojde-li odvolání druhé straně nejpozději současně s původním

projevem vůle.
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Neplatnost právních jednání

Všeobecná ustanovení

§ 574 Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na

neplatné.

§ 576 Týká-li se důvod neplatnosti jen takové části právního jednání,

kterou lze od jeho ostatního obsahu oddělit, je neplatnou jen tato

část, lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez

neplatné části, rozpoznala-li by strana neplatnost včas.

§ 577 Je-li důvod neplatnosti jen v nezákonném určení množstevního,

časového, územního nebo jiného rozsahu, soud rozsah změní tak,

aby odpovídal spravedlivému uspořádání práv a povinností stran;

návrhy stran přitom vázán není, ale uváží, zda by strana

k právnímu jednání vůbec přistoupila, rozpoznala-li by neplatnost

včas.

§ 578 Chyby v psaní nebo v počtech nejsou právnímu jednání na újmu,

je-li jeho význam nepochybný.
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Neplatnost právních jednání

Všeobecná ustanovení

§ 579

(1) Způsobil-li někdo neplatnost právního jednání, nemá právo

namítnout neplatnost nebo uplatnit z neplatného právního jednání

pro sebe výhodu.

(2) Kdo způsobil neplatnost právního jednání, nahradí škodu z toho

vzniklou straně, která o neplatnosti nevěděla.

Hlavní důvody neplatnosti

§ 580

(1) Neplatné je právní jednání, které se příčí dobrým mravům,

jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl

a účel zákona vyžaduje.

(2) Neplatné je právní jednání, pokud má být podle něho plněno

něco nemožného.

§ 581
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Neplatnost právních jednání

Hlavní důvody neplatnosti

§ 581 Není-li osoba plně svéprávná, je neplatné právní jednání, ke

kterému není způsobilá. Neplatné je i právní jednání osoby

jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat.

§ 582

(1) Není-li právní jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo

stanovené zákonem, je neplatné, ledaže strany vadu dodatečně

zhojí. Zahrnuje-li projev vůle současně více právních jednání,

nepůsobí nedostatek formy vyžadované pro některé z nich sám

o sobě neplatnost ostatních.

(2) Není-li dodržena forma právního jednání ujednaná stranami, lze

neplatnost namítnout, jen nebylo-li již plněno. To platí i tehdy,

vyžadují-li formu určitého právního jednání ustanovení části čtvrté

tohoto zákona.
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Neplatnost právních jednání

Omyl

§ 583 Jednal-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl

uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné.

§ 584

(1) Týká-li se omyl vedlejší okolnosti, kterou ani strany neprohlásily

za rozhodující, je právní jednání platné, ale osoba uvedená v omyl

má vůči původci omylu právo na přiměřenou náhradu.

(2) Bylo-li právně jednáno v omylu vyvolaném lstí, je právní jednání

neplatné, třebaže se omyl týká jen vedlejší okolnosti.

§ 585 Vyvolala-li omyl jednajícího osoba třetí, je právní jednání platné.

Měla-li však osoba, s níž se právně jednalo, na činu třetí osoby

podíl, anebo o něm věděla či alespoň musela vědět, považuje se

i tato osoba za původce omylu.
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Neplatnost právních jednání

Následky neplatnosti

§ 586

(1) Je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu

určité osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba.

(2) Nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání,

považuje se právní jednání za platné.

§ 587

(1) Kdo byl k právnímu jednání přinucen hrozbou tělesného nebo

duševního násilí vyvolávající vzhledem k významu

a pravděpodobnosti hrozícího nebezpečí i k osobním vlastnostem

toho, jemuž bylo vyhrožováno, jeho důvodnou obavu, má právo

namítnout neplatnost právního jednání.

(2) Kdo přivedl jiného k právnímu jednání hrozbou nebo lstí, nahradí

vždy újmu z toho vzniklou.
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Neplatnost právních jednání
Následky neplatnosti

§ 588 Soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se

zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně

narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání

zavazuje k plnění od počátku nemožnému.

Relativní neúčinnost

§ 589

(1) Zkracuje-li právní jednání dlužníka uspokojení vykonatelné

pohledávky věřitele, má věřitel právo domáhat se, aby soud určil, že

právní jednání dlužníka není vůči věřiteli právně účinné. Toto právo

má věřitel i tehdy, je-li právo třetí osoby již vykonatelné, anebo

bylo-li již uspokojeno.

(2) Neúčinnost právního jednání dlužníka se zakládá rozhodnutím soudu

o žalobě věřitele, kterou bylo odporováno právnímu jednání dlužníka

(odpůrčí žaloba).
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Neplatnost právních jednání
Relativní neúčinnost

§ 590

(1) Věřitel se může dovolat neúčinnosti právního jednání,

a) které dlužník učinil v posledních pěti letech v úmyslu zkrátit své

věřitele, byl-li takový úmysl druhé straně znám,

b) kterým dlužník v posledních dvou letech zkrátil své věřitele,

musel-li být druhé straně znám dlužníkův úmysl věřitele zkrátit,

nebo

c) kterým byl věřitel zkrácen a k němuž v posledních dvou letech

došlo mezi dlužníkem a osobou jemu blízkou nebo které dlužník

učinil ve prospěch takové osoby, ledaže druhé straně v době, kdy

se právní jednání stalo, dlužníkův úmysl zkrátit věřitele znám

nebyl a ani znám být nemusel.

(2) Věřitel se může dovolat neúčinnosti kupní nebo směnné smlouvy

uzavřené v posledním roce, musela-li druhá strana poznat v dlužníkově

jednání mrhání majetkem, kterým je dlužníkův věřitel zkracován
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Neplatnost právních jednání
Relativní neúčinnost

§ 591 Neúčinnosti bezúplatného právního jednání dlužníka se může věřitel

dovolat tehdy, pokud k němu došlo v posledních dvou letech. To

neplatí, jedná-li se o

a) plnění povinnosti uložené zákonem,

b) obvyklé příležitostné dary,

c) věnování učiněné v přiměřené výši na veřejně prospěšný účel,

nebo

d) plnění, kterým bylo vyhověno mravnímu závazku nebo ohledům

slušnosti.

§ 594

(1) Neúčinnosti právního jednání se lze dovolat proti tomu, kdo s

dlužníkem právně jednal, nebo kdo z právního jednání přímo nabyl

prospěch, vůči jeho dědici nebo vůči tomu, kdo nabyl jmění při

přeměně právnické osoby jako její právní nástupce.
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Děkuji za pozornost.
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