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1. Úvod 

• Pojem obchodního práva 

 Obchodní právo je soubor právních 

norem,které upravují majetkoprávní 

postavení podnikatelů a vztahy vznikající 

mezi nimi v souvislosti s jejich 

podnikatelskou činností. 



Prameny obchodního práva 

1. Obchodní zákoník – zákon č. 513/91 Sb. 

2. Občanský zákoník – zákon č. 40/64 Sb. 

 Vztah obchodního a občanského zákoníku je vztah 
zvláštního a obecného 

Další zákony, jako např.:  

1. Zákon č. 455/91 Sb., o ţivnostenském podnikání 

2. Zákon č. 591/92 Sb., o cenných papírech 

3. Zákon č. 77/97 Sb., o státním podniku 

4. Zákon č. 143/01 Sb., o ochraně hospodářské soutěţe 

5. Zákon č. 99/63 Sb., občanský soudní řád 

6. Zákon č. 216/94 Sb., o rozhodčím řízení 

7. a další 



2. Ţivnostenské podnikání 

1. Vymezení ţivnosti a neţivnostenského 

podnikání 

2. Podmínky provozování ţivnosti 

3. Odpovědný zástupce 

4. Dělení ţivností 

5. Ţivnostenský rejstřík 

6. Ţivnostenské sankce 



Ţivnost je soustavná činnost provozovaná 
samostatně, vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za 
podmínek stanovených ţivnostenským 
zákonem. 

Neţivnostenské podnikání je taxativně stanovený 
výčet činností, kterým zákon nepřisuzuje statut 
ţivnosti (např. duševní činnost autorská, činnosti 
fyzických osob stanovené zvláštními předpisy, 
činnosti, které jsou podnikáním podle zvláštních 
předpisů, činnosti dosud právně neupravené, 
zemědělská činnost fyzických osob v prvovýrobě 
apod.) 

 

Vymezení ţivnosti a 

neţivnostenského podnikání 

 

 



Podmínky k provozování ţivnosti 

• Všeobecné (u fyzických osob): 

– Dosaţení věku 18 let 

– Způsobilost k právním úkonům 

– Bezúhonnost – za bezúhonného se nepovaţuje ten, 

kdo byl pravomocně odsouzen: 

• pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehoţ skutková podstata 

souvisí s podnikáním 

• Zvláštní: 

– Odborná a jiná způsobilost pro některé ţivnosti (např. 

kvalifikační předpoklady apod.) 



Podnikatel můţe provozovat 

ţivnost: 
– Osobně 

– Prostřednictvím odpovědného zástupce 

Odpovědným zástupcem můţe být jen fyzická osoba, 
která splňuje všeobecné i zvláštní podmínky k 
provozování ţivnosti. Musí být ve smluvním vztahu 
s podnikatelem. 

Odpovědného zástupce ustanovuje podnikatel: 

a) obligatorně, je-li 
• právnickou osobou 

• je-li fyzickou osobou, která nesplňuje podmínky k 
provozování ţivnosti 

b) Fakultativně, je-li 
– fyzickou osobou, která z jakýchkoliv důvodů nechce 

osobně ţivnost provozovat 

 



Překáţky v provozování ţivnosti 

• Soukromoprávní povahy: 
– Prohlášení konkursu na majetek ţivnostníka 

– Zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku 
dluţníka k pokrytí nákladů insolvenčího řízení 

Překáţka trvá po 3 roky od právní moci rozhodnutí o uvedených 
skutečnostech. 

 

• Veřejnoprávní povahy: 
– Uloţení trestu nebo sankce zákazu činnosti v trestním nebo 

správním řízení, a to po dobu trvání zákazu. 

– Zrušení ţivnostenského oprávnění podnikatele, a to po dobu  
3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení ţivnostenského 
oprávnění. 

 



Dělení ţivností 

• Ohlašovací – mohou být provozovány jiţ na 

základě ohlášení. Dělí se na ţivnosti: 

– řemeslné – kvalifikace je obvykle vyučení 

– vázané – kvalifikace jiná neţ vyučení (zákonem 

určená) 

– volné – prokázání kvalifikace se nevyţaduje 

• Koncesované – mohou být provozovány jen po 

udělení koncese, coţ je státní přivolení k 

provozování určité činnosti (např. taxisluţba, 

směnárenská činnost apod.)   



Ţivnostenské oprávnění 

Vydává je ţivnostenský úřad. 

 

Podnikatel prokazuje oprávnění podnikat: 

a) výpisem ze ţivnostenského rejstříku 

b) do vydání výpisu stejnopisem ohlášení  

nebo rozhodnutím o udělení koncese 



Ţivnostenské sankce 

• Fyzická osoba – podnikatel se můţe 

porušením povinností uloţených 

ţivnostenským zákonem dopustit:  

– přestupku a můţe jí být uloţena pokuta 

• aţ do výše 1 mil. Kč. 

• aţ do výše 5 000 Kč v blokovém řízení. 

– správního deliktu (to se týká i právnické  

osoby – podnikatele) a můţe jí být uloţena 

pokuta do 1mil. Kč. 



Ţivnostenský rejstřík 

Je to veřejný seznam, do kterého se zapisují 

podnikatelé, kteří provozují ţivnost, a 

údaje o nich. 

Je veden v elektronické podobě. 

Jeho správcem je Ţivnostenský úřad ČR a 

provozovatelem jednotlivé ţivnostenské 

úřady. 



3. Podnikatel a související instituty 

a) Pojem podnikání a podnikatel 

b) Podnik 

c) Jednání podnikatelů 

d) Obchodní rejstřík 



Pojem podnikání a podnikatel 

Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel: 

- soustavně 

- samostatně 

- vlastním jménem 

- na vlastní odpovědnost 

- za účelem dosaţení zisku 

Všechny tyto znaky podnikání musí být splněny 

současně. 



Podnikatel je osoba 

- zapsaná do obchodního rejstříku 

- která podniká za základě ţivnostenského 
oprávnění 

- která podniká na základě jiného neţ 
ţivnostenského oprávnění podle 
zvláštních předpisů 

- která provozuje zemědělskou výrobu a je 
zapsaná do evidence podle zvláštních 
předpisů 



Identifikace podnikatelů 

a) fyzické osoby – podnikatelé se identifikují 

– jménem a příjmením, popř. obchodním dodatkem 

– adresou trvalého bydliště 

– IČ 

b) právnické osoby – podnikatelé se identifikují 

– názvem (plus právní forma podnikání ve zkratce) 

– sídlem 

– IČ 

 



Podnik 

Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních sloţek 

podnikání. 

K podniku náleţí: 

- věci 

- práva (např. pohledávky) 

- jiné majetkové hodnoty (např. goodwill) 

Podnik:  

- je věc hromadná 

- není ani věcí movitou, ani nemovitou 

- lze ho zcizit nebo pronajmout 



Organizační sloţky podniku 

Podnik můţe vytvářet organizační sloţky, jako např.:  

a) Odštěpný závod 

je to hospodářská jednotka prostorově i majetkově 
oddělená. Nemá právní subjektivitu. Zapisuje se do 
obchodního rejstříku. 

b) Provozovna 

je to prostor, ve kterém je uskutečňována určitá 
podnikatelská činnost 

c) Jiná organizační sloţka 

je to jakákoliv organizačně samostatná oddělitelná část 
podniku. Má význam při prodeji podniku. 



Obchodní firma 

Firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán v 
obchodním rejstříku. 

Označení firmy: 

a) fyzické osoby – jméno a příjmení (+ fakultativní 
dodatky) a adresa trvalého bydliště 

b) právnické osoby – název (+ právní forma ve zkratce) a 
sídlo 

Při tvorbě firmy je nutno mít na zřeteli: 

- nezaměnitelnost 

- neklamavost 

- zákonem stanovený povinný obsah 

- prioritu (rozhodující je okamţik zápisu do OR) 



Jednání podnikatele 

• fyzická osoba jedná: 
– osobně (sama) 

– pomocí zástupce 

• právnická osoba jedná: 
– prostřednictvím statutárních orgánů 

– pomocí zástupce 

 

Zastupování podnikatele 

a) zákonné: 

za podnikatele můţe jednat: 

- vedoucí organizační sloţky ve věcech organizační sloţky 

- ten, kdo byl při provozu podniku pověřen určitou činností. Je zmocněn ke všem úkonům, ke 
kterým při této činnosti obvykle dochází. 

- osoba jednající v provozovně, pokud třetí osoba nemohla vědět o tom, ţe jednající není 
oprávněn jednat 

b) smluvní – na základě: 

- plné moci 

- prokury 

Prokuristou můţe být jen fyzická osoba. Zapisuje se do OR Prokuru můţe udělit jen podnikatel 
zapsaný do OR. Prokurista je zmocněn ke všem úkonům jménem podnikatele s výjimkou 
práva zcizovat a zatěţovat nemovitosti 



Obchodní rejstřík 

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem 
stanovené údaje o podnikatelích. Je veden v elektronické podobě. 

 

Do OR se zapisují: 

a) obligatorně: 

- obchodní společnosti a druţstva 

- další osoby, o kterých to stanoví zvláštní předpis (např. státní 
podniky) 

- zahraniční osoby podle § 21, odst. 4 Obch. Z 

- fyzické osoby, kterými jsou podnikatelé a jejichţ výnos (sníţený o 
DPH) dosáhl za dvě po sobě jdoucí účetní období v průměru 120 
mil. Kč. 

b) fakultativně: 

-       fyzické osoby - podnikatelé 



Princip publicity 

• Formální: 
– OR je kaţdému přístupný, kaţdý můţe do něj 

nahlíţet, pořizovat si výpisy apod. 

• Materiální: 
– pozitivní: 

skutečnosti zapsané v OR jsou účinné vůči kaţdému 
ode dne jejich zveřejnění v OR 

- negativní: 

proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis, nemůţe 
ten, jehoţ se zápis týká, namítat, ţe zápis 
neodpovídá skutečnosti. 



Účinky zápisu do OR 

mohou být: 

a) konstitutivní – skutečnosti nabývají 
právní relevanci aţ dnem jejich zápisu do 
OR (např. vznik či zánik obchodních 
společností) 

b) deklaratorní – účinky určité skutečnosti 
nastávají od okamţiku, kdy k ní fakticky 
dojde, bez ohledu na zápis v OR (např. 
jmenování jednatele) 



Údaje zapsané do OR 

Do OR se zapisují stanovené údaje, a to: 

- firma (název a sídlo, resp. jméno a příjmení a trvalé 
bydliště) 

- předmět podnikání 

- právní forma právnické osoby 

- rodné číslo fyzické osoby 

- IČ 

- jméno a bydliště, popř. název a sídlo osoby, která je 
statutárním orgánem, a způsob, jakým jedná za 
právnickou osobu, a dále datum vzniku a zániku její 
funkce 

- jméno, příjmení a bydliště prokuristy 

- další skutečnosti, o kterých to stanoví právní předpis 



Obchodní rejstřík se členění na: 

a) vlastní rejstřík – skládá se z oddílů.                 

V příslušném oddílu se pro kaţdý zapisovaný 

subjekt zřídí samostatná sloţka. 

b) sbírka listin – do ní se zakládají dokumenty 

obsahující závaţné údaje o podnikatelích 

(např. dokumenty související se vznikem nebo 

zánikem funkce statutárního orgánu, výroční 

zprávy apod.) 



Rejstříkové řízení 

OR je veden rejstříkovými soudy, coţ jsou zvláštní soudy 
v sídle krajských soudů. Rejstříkové řízení se řídí OSŘ. 
Zahajuje se zpravidla na návrh. Přezkum podání 
rejstříkovým soudem se děje registračním principem, 
tzv. rejstříkový soud nezkoumá návrh po věcné stránce, 
ale jen po formální stránce. Návrh se obvykle podává na 
formuláři. Lhůty pro provedení zápisů do OR jsou 5, 
resp. 10 dní. 

Odpovědnost za stav zápisů spočívá především na 
zapisovaném subjektu. Povinnost oznamovat  a dokládat 
OR zákonem stanovené údaje a jejich změny podléhá i 
trestní sankci (trestný čin zkreslování údajů o stavu 
hospodaření a jmění). 



4. Obchodní společnosti (OS) a 

druţstva 

• Pojem OS 

• Osobní a kapitálové OS 

• Zaloţení a vznik OS 

• Zrušení a zánik OS 

• Základní kapitál, vklad, podíl 

• Charakteristika jednotlivých druhů OS 

• Druţstva 



Pojem OS 

OS je právnická osoba zaloţená za účelem 
podnikání. Je moţné vytvářet jen takové OS, 
které upravuje obchodní zákoník, a to: 

- veřejná obchodní společnost  

- komanditní společnost  

- společnost s ručením omezením  

- akciová společnost  

Po vstupu do EU: 

- evropská společnost 

- evropské hospodářské zájmové sdruţení 



Obchodní a kapitálové OS 

a) osobní OS 

Osobní OS předpokládají osobní účast společníků na podnikání společnosti. 

Společníci nemají vkladovou povinnost. Společníci ručí společně a nerozdílně 
veškerým svým majetkem za závazky společnosti /to neplatí v k.s/. 

Činnosti náleţející orgánům společnosti mohou vykonávat jen společníci dané 
společnosti. Účast společníka na společnosti je nepřevoditelná. 

Mezi osobní společnosti řadíme:  

-        veřejnou obchodní společnost 

- komanditní společnost 

b) kapitálové OS 

Společníci mají vkladovou povinnost. Společníci neručí za závazky společnosti, 
členy orgánů společnosti mohou být společníci i jiné osoby. 

Společnost povinně vytváří základní kapitál a rezervní fond. Účast společníka 
na společnosti je převoditelná. 

Mezi kapitálové společnosti řadíme:  

- společnost s ručením omezeným 

- akciovou společnost 



Zaloţení a vznik OS 

a) založení OS 

U osobních OS se zakládá uzavřením společenské smlouvy. Podpisy 
společníků na společenské smlouvě musí být úředně ověřeny. 

U kapitálových OS musí mít zakladatelské dokumenty (zakladatelská 
smlouva, resp. zakladatelská listina v případě, ţe společnost 
zakládá jediná osoba) formu notářského zápisu.Obsahové 
náleţitosti zakladatelských dokumentů u jednotlivých právních 
forem OS jsou upraveny v obchodním zákoníku. 

Zaloţení OS je proces směřující dovnitř společnosti. 

 

b)     vznik OS 

OS vzniká ke dni, ke kterému je zapsána do obchodního rejstříku. 
Návrh na zápis do OR musí být podán do 90-ti dnů od zaloţení 
OS nebo získání podnikatelského oprávnění (prekluzivní lhůta). 

Vznik OS je okamţik. Je to úkon směřující navenek společnosti. 

 



Základní kapitál, vklad, podíl 

1. základní kapitál 

 Základní kapitál společnosti je peněţní vyjádření souhrnu peněţních a 
nepeněţních vkladů společníků. Musí být vyjádřen v jednotkách české 
měny. Jeho výše se zapisuje do OR. 

2.  vklad 

      Vklad představuje majetek, který se společník zavazuje vloţit do 
společnosti 

Můţe být:    - peněţitý 

         - nepeněţitý 

Nepeněţitý vklad musí splňovat tyto podmínky: 

- hospodářská hodnota majetku je zjistitelná 

- majetek je hospodářsky vyuţitelný pro OS z hlediska předmětu jejího 
podnikání 

- majetek je samostatně převoditelný 

3. podíl 

 Podíl představuje účast společníka na společnosti a z ní plynoucí práva a 
povinnosti. Kaţdý společník můţe mít jen jeden podíl ve společnosti (kromě 
a.s.) 

Podíl nemůţe být představován cenným papírem (kromě a.s.) 



Zrušení a zánik OS 

1. Zrušení OS 

Zrušením OS se rozumí ukončení její ekonomické činnosti. Ke zrušení můţe dojít rozhodnutím: - společníků 

                                                                                                     - soudu 

Rozlišujeme 2 způsoby zrušení společnosti:  

- s likvidací 

- bez likvidace 

1.1.  Zrušení s likvidací 

 Musí být ustanovena osoba likvidátora, která se zapisuje spolu se vstupem společnosti do likvidace do OR. 
Úkolem likvidátora je: 

 -oznámit vstup do likvidace všem známým věřitelům a nejméně dvakrát po sobě v intervalu ne kratším 14 dnů 
také alespoň v jednom celostátním periodiku výzvu, aby se věřitelé přihlásili ve stanovené lhůtě  na adrese 
uvedené ve zveřejnění se svými pohledávkami 

              - provést soupis jmění společnosti 

 - podat insolvenční návrh v případě, ţe v průběhu likvidace zjistí předluţení společnosti 

 - uspokojovat pohledávky 

 - provést účetní uzávěrku v rozsahu roční 

 - provést rozdělení likvidačního zůstatku 

 - podat návrh na výmaz z OS z OR (do 30 dnů po ukončení likvidace) 

1. 2.  Zrušení bez likvidace 

       Dochází k přeměně společnosti, a to: 

 - změnou právní formy 

  - fúzí 

 - rozdělením 

 - převodem jmění na společníka 

2. Zánik OS 

               OS zaniká ke dni výmazu z OR 

 

  

  

 



Charakteristika jednotlivých druhů 

OS 

• Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) 

– je to společnost, ve které alespoň 2 osoby 

podnikají pod společnou firmou. Společnost 

netvoří orgány. Za společnost mohou jednat 

všichni společníci. Společníci ručí za závazky 

OS celým svým jměním. Není zde vkladová 

povinnost. Společnost se zakládá 

společenskou smlouvou. 



Komanditní společnost (k.s.) 

• Je to společnost, ve které někteří společníci ručí 

za závazky společnosti do výše svého 

nesplaceného vkladu (komanditisté) a někteří 

společníci ručí celým svým jměním 

(komplementáři). 

• Právo k obchodnímu vedení k.s. přísluší jen 

komplementářům. Statutárním orgánem jsou 

všichni komplementáři. Komanditisté mají 

vkladovou povinnost (minimálně 5 000Kč). 



Společnost s ručením omezeným 

(s.r.o.) 
• Je to společnost, jejíţ základní kapitál je tvořen vklady 

společníků. Minimální výše základního kapitálu je       
200 000 Kč. Minimální výše vkladu jednoho společníka 
je 20 000Kč. Maximální počet společníků je 50. 

• Orgány společnosti:  
– valná hromada 

– jednatel (é) – statutární orgán 

– dozorčí rada (fakultativně) 

• Účast společníka na společnosti je představována 
obchodním podílem. Ten můţe být předmětem 
zástavního práva. 

• Společnost se zakládá společenskou smlouvou nebo 
zakladatelskou listinou (v případě zaloţení jediným 
zakladatelem). 

 

 



Akciová společnost (a.s.) 

• Je to společnost, jejíţ kapitál je rozvrţen na určitý počet 
akcií o určité jmenovité hodnotě. A.s. se zakládá 
zakladatelskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou    
( případě jiného zakladatele – tím můţe být jen 
právnická osoba). Obě musí mít podobu notářského 
zápisu. 

• Dva způsoby zaloţení a.s.: 
» s veřejnou nabídkou akcií – min. výše základního kapitálu je       

20 mil. Kč. 

» bez veřejné nabídky akcií – min. výše základního kapitálu je         
2 mil. Kč. 

• Orgány a.s.: 
•  valná hromada (VH) 

• představenstvo – statutární orgán 

• dozorčí rada 

 

 



Akcie 

• Akcie je cenný papír, s nímţ jsou spojena práva 
akcionáře podílet se na řízení a.s., na jejím zisku 
a na likvidačním zůstatku. 

• Druhy akcií: 
– kmenové – nejsou s nimi spojena ţádná zvláštní 

práva 

– prioritní – jsou s nimi spojena určitá přednostní práva 
(na přednostní úpis akcií, na přednostní výplatu 
dividendy apod.) 

• Podoba akcií: 
– listinné 

– zaknihované 



Forma akcií 

• na jméno – je moţný převod rubopisem na řad 

• na majitele (doručitele) – převod se děje 
předáním 

• Práva akcionářů: 
– společenská – právo na účast na VH, právo volit a být 

volen do orgánů a.s. apod. 

– majetková – právo na podíl na zisku, na likvidačním 
zůstatku apod. 

• Pojmy: 
– dividenda: podíl akcionáře na zisku a.s. připadající na 

1 akcii 

– tantiéma: odměna členů orgánů a.s. 

 



Evropské hospodářské zájmové 

sdruţení (EHZS) 
• Nařízení Rady ES č. 2137/85 o vytvoření evropského 

hospodářského zájmového sdruţení. V ČR zákon č. 360/04 Sb. o 
Evropském hospodářském zájmovém sdruţení. 

• Jedná se o obdobu v.o.s. Členové EHZS ručí za jeho závazky 
společně a nerozdílně. 

• Zapisuje se do OR.  

• Cílem EHZS není dosáhnout zisku pro vlastní potřebu, ale zisk se 
rozděluje mezi členy v poměru uvedeném ve smlouvě o sdruţení. 

• Členy EHZS mohou být osoby fyzické i právnické. 

• EHZS se zakládají smlouvou o sdruţení. 

• orgány:  
– členská základna 

– jednatel(é) 



Evropská společnost 

• Je upravena v § 56, odst. 1 Obch.Z. 

• Jde o nadnárodní obchodní společnost, kterou je moţno 
zakládat na celém území EU. Je to obdoba akciové 
společnosti. 

• Vzniká obvykle fúzí národních a.s. různých států EU 
nebo přemístěním sídla a.s. na území jiného státu EU. 

• 2 způsoby řízení evropské společnosti: 
– dualistický model – členy statutárního orgánu volí VH, popř. 

dozorčí rada 

– monistický model – statutárním orgánem je předseda správní 
rady, který můţe plnit i úlohu generálního ředitele 



Druţstvo 

• Je to otevřené společenství s proměnlivou členskou základnou. 
Druţstvo se zřizuje za účelem podnikání, ale i za jiným účelem. 

• Zapisuje se do OR 

• Existuje vkladová povinnost. Základní kapitál je min. 50 tis. Kč. 

• Druţstvo se zakládá na ustavující členské schůzi 

• Orgány druţstva: 
– členská schůze 

– představenstvo (statutární orgán) 

– kontrolní komise 

• Druţstevní demokracie: 
– stanovy  

– hlasování na členské schůzi systémem co druţstevník, to hlas 

– členy orgánů jsou jen druţstevníci 

– k platnosti písemného právního úkonu za druţstvo je třeba podpisu 
dvou členů představenstva 

 



5. Obchodní závazkové vztahy 

• Závazkové právní vztahy jsou právní vztahy, v nichţ určitá osoba (věřitel) má právo 
na určité plnění (pohledávku) od jiné osoby (dluţníka) a právo toto plnění v době 
splatnosti poţadovat a dluţník má povinnost (závazek) toto plnění poskytnout. 

• Obchodní závazkové vztahy jsou ty závazkové vztahy, které upravuje obchodní 
zákoník. Rozlišujeme tyto druhy obchodních závazkových vztahů:  

– relativní obchody: 

      -    vztahy mezi podnikateli týkající se jejich podnikatelské činnosti 

      -    vztahy mezi státem (popř. územní samosprávnou jednotkou) a podnikatelem při jejich        
podnikatelské činnosti, jestliţe se týkají zabezpečení veřejných potřeb 

 

- absolutní obchody: 

      -    vztahy mezi zakladateli OS, mezi společníkem a OS (obdobně v druţstvu) 

- vztahy mezi OS a osobou, která je statutárním orgánem či jiným orgánem nebo členem 

- vztahy z burzovních obchodů a uplatnění smluv týkajících se cenných papírů 

- vztahy z pojmenovaných smluv obchodního zákoníku 

 

      fakultativní obchody: 

- strany se mohou písemně dohodnout, ţe jejich právní vztah bude podroben reţimu 
obchodního zákoníku, třebaţe nejde o relativní nebo absolutní obchod. 

Dále existují tzv. absolutní neobchody. To jsou vztahy, které jsou z úpravy obchodního 
zákoníku vyjmuty. Jedná se o pojmenované smlouvy občanského zákoníku. 



Vznik obchodních závazkových 

vztahů 
• ze smluv 

• z protiprávního jednání 

• ze zákona 

• ze soudních rozhodnutí 

 

Smlouva vzniká za základě souhlasných, určitých, 
navzájem adresovaných projevů vůle subjektů. 

Tedy právních úkonů. Tento právní úkon má 2 etapy:  

   - návrh 

   - přijetí návrhu druhou smluvní stranou 

Za zvláštní způsob vzniku smlouvy lze povaţovat: 

- veřejný návrh na uzavření smlouvy 

- veřejnou obchodní soutěţ 

 



Zajištění obchodních závazků 

a) zástavní právo – výlučně OZ 

b) zadrţovací právo – výlučně OZ 

c) smluvní pokuta – OZ, Obch. Z. 

d) ručení – OZ, Obch. Z 

e) bankovní záruka – výlučně Obch. Z 

f) dohoda o sráţkách ze mzdy aj. příjmů – výlučně OZ 

g) zajišťovací převod práva – výlučně OZ 

h) zajišťovací postoupení pohledávky – výlučně OZ 

i) uznání dluhu – OZ i Obch. Z. 



Změna obchodních závazkových 

vztahů 

• změna obsahu 

– dohodou 

– prodlením:  
– věřitele 

– dluţníka 

• změna v subjektech 

– postoupení pohledávky 

– převzetí dluhu 

– přistoupení k dluhu 

– poukázka 



Zánik obchodních závazkových 

vztahů 
a) splnění – Obch. Z. 

b) započtení – OZ i Obch. Z. 

c) výpověď – OZ 

d) odstoupení od smlouvy – Obch. Z. 

e) odstupné – Obch. Z. 

f) nemoţnost plnění – OZ i Obch. Z. 

g) zmaření účelu smlouvy – Obch. Z. 

h) dohoda – OZ 

i) uplynutí doby – OZ 

j) splynutí – OZ 

k) smrt, zánik právnické osoby - OZ 



Promlčení a prekluze 

• viz. kurs „Základy práva“ 

• promlčecí doba je podle Obch. Z. 4 roky 



6. Některé pojmenované smlouvy 

obchodního zákoníku 

1) Kupní smlouva 

2) Smlouva o dílo 

3) Smlouva o prodeji podniku 

4) Mandátní smlouva 

5) Komisionářská smlouva 

6) Smlouva o zprostředkování 

7) Smlouva o obchodním zastoupení 



Kupní smlouva 

• Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboţí) a 
převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje 
zaplatit kupní cenu. 

• Nemovité věci se prodávají výlučně na základě kupní smlouvy podle 
občanského zákoníku. /výjimky/ 

• Ujednání související s kupní smlouvou: 
– koupě na zkoušku 

– cenová doloţka 

– měnová doloţka 

– zákaz reexportu 

– ujednání o omezení prodeje 

• Smlouvy uzavírané v souvislosti s kupní smlouvou: 
– smlouvy o výhradním prodeji 

– smlouvy o vázaných obchodech: 
• smlouvy závislé 

• vícestranné výměnné obchody 

 



Smlouva o dílo 

• Zhotovitel se zavazuje k provedení určitého díla 

a objednavatel se zavazuje k zaplacení ceny za 

jeho provedení. 

• Na rozdíl od smlouvy kupní, kde předmětem je 

věc, u smlouvy o dílo předmětem je i činnost. 

• Smlouva o dílo se musí pouţít vţdy, kdyţ: 

– podstatnou část materiálu ke zhotovení díla dodal 

objednavatel 

– je součástí dodávky i montáţ 

– se jedná o stavbu 



Smlouva o prodeji podniku 

• Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu 
podnik a převést na něj vlastnické právo k 
podniku a kupující se zavazuje převzít závazky 
prodávajícího související s podnikem a zaplatit 
kupní cenu. 

• Jedná se o komplexní převod podniku včetně 
práv a závazků spojených s jeho provozem 
včetně pracovněprávních. 

• V případě, ţe část podniku tvoří samostatnou 
organizační jednotku, lze převézt i pouze tuto 
část 



Smlouva o obchodním zastoupení 

• Obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel se 
zavazuje dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet 
činnost směřující k uzavírání určitého druhu 
smluv nebo sjednávat a uzavírat obchody 
jménem zastoupeného a na jeho účet. 

• Zastoupený se zavazuje platit obchodnímu 
zástupci provizi. 

• Rozlišuje se zastoupení: 
– výhradní 

– nevýhradní 
 



 Mandátní smlouva 

• Mandatář se zavazuje, ţe pro mandanta jeho jménem a 
na jeho účet zařídí určitou obchodní záleţitost za úplatu. 

 Komisionářská smlouva 

• Komisionář se zavazuje, ţe zařídí vlastním jménem a na 
jeho účet pro komitenta určitou obchodní záleţitost za 
úplatu 

 Smlouva o zprostředkování 

• Zprostředkovatel se zavazuje, ţe bude vyvíjet činnost 
směřující k tomu, aby zájemce měl příleţitost uzavřít 
určitou smlouvu s třetí osobou, a zájemce se zavazuje 
zaplatit zprostředkovateli úplatu (provizi) 

• Na rozdíl od smlouvy o obchodním zastoupení se jedná 
o jednorázovou činnost. 

OZ uvádí i další pojmenované smlouvy (např. související s 
dopravou, bankovní smlouvy apod.). 

 



7. Hospodářská soutěţ 

• Právo hospodářské soutěţe spočívá v zabránění omezování 
soutěţe (právo proti omezování soutěţe – kartelové právo ) a          
v zákazu nekalých soutěţních aktivit (právo proti nekalé soutěţi) 

 

• Kartelové právo: 
– narušování soutěţe z hlediska“makrosféry“ 

– má veřejnoprávní povahu 

– pramenem je zákon č. 143/01 Sb. o ochraně hospodářské soutěţe 

– dozor nad dodrţováním zákona o ochraně HS provádí Úřad na ochranu 
HS (ÚOHS) 

• Právo proti nekalé soutěži: 
– narušování soutěţe z hlediska „mikrosféry“ 

– má soukromoprávní povahu 

– pramenem je obchodní zákoník 

– případné spory řeší soudy 



Kartelové právo 

• Je to soubor právních norem, které upravují vztahy 
vznikající při narušení HS: 

– dohodami soutěţitelů 

– zneuţitím dominantního postavení 

– spojováním soutěţitelů 

 

a) Dohody soutěţitelů narušující HS (kartelové dohody) 
- vedou nebo mohou vést k narušení HS 

- jsou zakázané, a proto neplatné 

Druhy kartelových dohod: 
- o cenách 

- o rozdělení trhů 

- o vázaných obchodech 

- o kolektivním bojkotu 

- o omezení výroby 

- o znevýhodňování soutěţitelů 



b) Zneužití dominantního postavení 

 Dominantní postavení vzniká tehdy, kdyţ 
soutěţitel má trţní sílu, která mu umoţňuje 
chovat se nezávisle na jiných soutěţitelích a 
spotřebitelích. Za dominantní postavení se 
povaţuje více neţ 40ti procentní podíl 
soutěţitele na relevantním trhu. 

 

c) Spojování soutěžitelů 

Formy spojování soutěţitelů: 

 - fúze 

 - nabytí podniku jiného soutěţitele 

 - nabytí kontroly nad podnikem jiného      
soutěţitele  



Úřad pro ochranu HS 

Je to ústřední orgán státní správy pro 

ochranu HS. Vykonává dozor nad plněním 

zákona o ochraně HS. Řízení před ÚOHS 

probíhá podle správního řádu. 

 

 Sankce ukládané ÚOHS: 

 - opatření k nápravě 

 - pokuta 



Nekalá soutěţ 

• Je to jednání soutěţitele v hospodářské soutěţi s cílem 
poškodit jiné soutěţitele nebo spotřebitele. 
Nekalosoutěţní delikty jsou objektivní - bez ohledu na 
zavinění.  

• Existují 3 typy nekalosoutěţních deliktů: 
– soutěţitel klame zákazníky šířením nepravdivých údajů o svém 

výrobku nebo podniku 

– soutěţitel šíří údaje, které poškozují jeho konkurenty 

– soutěţitel kořistí z výsledků práce svých konkurentů 

Generální klauzule nekalé soutěţe:  

zakazuje jednání v HS, které je: 

 - v rozporu s dobrými mravy soutěţe 

 - způsobilé přivodit újmu jiným soutěţitelům nebo spotřebitelům 



Skutkové podstaty nekalé soutěţe 

• klamavá reklama 

• klamavé označení zboţí nebo sluţeb 

• vyvolání nebezpečí záměny 

• parazitování na pověsti 

• podplácení 

• zlehčování 

• srovnávací reklama 

• porušování obchodního tajemství 

• ohroţování zdraví spotřebitelů a ţivotního 
prostředí 



Ochrana proti nekalé soutěţi 

• zdrţovací ţaloba 

• odstraňovací ţaloba 

• ţaloba na poskytnutí zadostiučinění 

• ţaloba na náhradu škody 

• ţaloba na vydání bezdůvodného 

obohacení 



8. Řešeních obchodních sporů 

• Spory mezi podnikateli se projednávají: 

1. v soudním řízení 

2. v rozhodčím řízení 



Rozhodování obchodních sporů v 

soudním řízení 

• Prameny právní úpravy: 

– zákon č. 99/63 Sb. občanský soudní řád 

– další právní předpisy 



Fáze soudního řízení 

a) řízení nalézací: 

a) řízení sporné 

b) řízení nesporné (např. řízení ve věcech 

obchodního rejstříku) 

b) řízení zajišťovací (např. zajišťování 

důkazu) 

 



Zásady sporného řízení 

• rovnost účastníků 

• dispoziční 

• projednávací 

• volného hodnocení důkazů 

• veřejnosti 

• ústnosti 

• přímosti 

• jednotnosti 

• rychlosti a hospodárnosti 

• formální pravdy 



Subjekty řízení 

a) Soudy 

a) pravomoc 

b) příslušnost 

a) věcná 

b) místní 

b) účastníci řízení 

a) ţalobce 

b) ţalovaný 



Řízení v I. stupni 

a) zahájení řízení – ţaloba: 
• na plnění 

• určovací 

• pravotvorná 

b) dokazování 

c) rozhodnutí – rozsudek 

 

Pravomoc a vykonatelnost rozsudku 

 

Zvláštní druhy rozsudku: 

- platební rozkaz 

-     směnečný a šekový rozkaz 



Opravné řízení 

• Opravné prostředky: 

– řádné – odvolání 

• odvolací soud buď: 

– zamítne odvolání 

– potvrdí rozhodnutí I. stupně 

– změní rozhodnutí I. stupně 

– zruší rozhodnutí soudu I. stupně a vrátí mu věc k novému 

projednání 

– mimořádné 

• dovolání (jen ze zákonem stanovených důvodů) 

• obnova řízení 

• ţaloba pro zmatečnost 



Exekuční řízení                    

(výkon rozhodnutí) 
• Dochází k němu v případech, kdy 

povinnost stanovená rozhodnutím nebyla 

splněna dobrovolně. 

• Předpoklady exekučního řízení: 

– exekuční titul 

– nesplnění povinnosti uloţené exekučním 

titulem dobrovolně 

– návrh na zahájení řízení o exekuci 



Způsoby provedení výkonu 

rozhodnutí: 
• výkon rozhodnutí ukládajícího zaplacení peněžité 

částky 
– sráţkami ze mzdy 

– přikázáním pohledávky 

– prodejem movitých věcí 

– prodejem nemovitosti 

– zřízením soudcovského zástavního práva 

– prodejem podniku 

• výkon rozhodnutí ukládajícího jinou povinnost 
– vyklízením 

– odebráním věci 

– rozdělením společné věci 

– provedením prací a výkonů 



 Rozhodčí řízení 

• Je to postup vedoucí k závaznému řešení 

právního sporu rozhodnutím soukromých 

osob vybraných smluvními stranami. 

Účastníci právního vztahu se mohou 

dohodnout, ţe v případě sporu mezi nimi 

se neobrátí na soud, ale dají ho 

rozhodnout:  

• - rozhodci  

• - stálému rozhodčímu soudu 

 

 



Předpoklady rozhodčího řízení 

Základním předpokladem je existence 

smlouvy, která takové řešení umoţňuje 

(tzv. rozhodčí smlouva). Ta můţe mít 

podobu:  

- rozhodčí doloţky  

- smlouvy o rozhodci  

Rozhodčí orgán můţe mít podobu:  

- jednoho nebo několika rozhodců  

- stálého rozhodčího soudu 



Průběh rozhodčího řízení 

• Zahajuje se podáním ţaloby 

• Rozhodčí orgán rozhoduje formou nálezu  

• Řízení je jednoinstanční  

• Soud můţe rozhodčí nález zrušit na návrh 

pouze ze zákonem stanovených důvodů 

• Rozhodčí nález je vykonatelný na návrh 

výkonem rozhodnutí podle OSŘ. 

Pramenem právní úpravy je zákon              

č. 216/94 Sb. o rozhodčím řízení 



• DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 
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