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Úvod 

  Jednání za právnickou osobu je dle mého názoru i v současnosti velmi aktuálním 

tématem, i přestože tento institut, spolu s dalšími, je součástí českého právního řádu již 

ode dne nabytí účinnosti rozsáhlé rekodifikace soukromého práva, tedy od 1. ledna 2014. 

Tato rekodifikace přinesla řadu změn. S ohledem na skutečnou rozsáhlost celé 

rekodifikace soukromého práva a také výrazné změny oproti době před rekodifikací, jde 

však o dobu poměrně krátkou, jak pro ustálení judikatury, tak pro vytvoření společných 

stanovisek právní teorie. Kromě stěžejního kodexu soukromého práva – zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“), který nahradil zákon č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „obč. zák.“) byly v rámci rekodifikace soukromého práva 

přijaty i další významné zákony, které s o.z. souvisí. Především zákon č. 90/2012 Sb., 

o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním 

právu soukromém (dále jen „ZMPS“). Ačkoliv tedy od přijetí o.z. uběhlo pár let, ani tento 

kodex neminuly novelizace, se kterými se v českém právním řádu poměrně běžně 

setkáváme. Nejnovější novela o.z., se kterou souvisí i novela ZOK, z letošního roku 

(zákon č. 33/2020 Sb. a zákon č. 163/2020 Sb.) neobsahuje takové změny (oproti 

dosavadní právní úpravě), které by se věcně dotýkaly pojetí právnické osoby a pojetí 

právního jednání za právnickou osobu.  

  Mnou zvolené téma rigorózní práce zasahuje především do oblasti občanského 

práva, ale částečně se prolíná také do práva obchodního (v tom smyslu, že se dotýká také 

právního jednání za obchodní korporace – obchodní společnosti a družstva). Proto je 

zdrojem mé práce nejen o.z., ale v určitém rozsahu také ZOK a zároveň i literatura 

týkající se právní úpravy v o.z. a literatura zabývající se právní úpravou v ZOK. Výrazná 

pozornost je věnována problematice právního jednání za právnickou osobu v současném 

o.z., vzhledem k povaze o.z., jako víceméně univerzálního kodexu soukromého práva, 

a v důsledku toho také zásadní změně celého pojetí a předmětu úpravy v ZOK, který 

nahradil předchozí zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“). 

K zásadním změnám došlo v pojetí vztahu mezi o.z. a ZOK nejen v tom smyslu, že 

v o.z. je upraveno obecné pojetí fyzické osoby (člověka) a současně obecné pojetí 

právnické osoby (s podstatným zvýrazněním jejího pojetí jako fikce právního subjektu 

v pojetí právního jednání za právnickou osobu), ale současně v tom smyslu, že byla 

zrušena duplicita právní úpravy závazkových vztahů, kdy tytéž instituty byly rozdílně 

upraveny v obč. zák. a v ObchZ.  
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  Co se týče současného pojetí právnické osoby, tak v důsledku vytvoření obecné 

právní úpravy právnických osob a právního jednání za právnickou osobu v o.z., došlo 

také k vytvoření právního základu jak pro pojetí právnické osoby, tak pro její orgány 

a členy orgánů a rovněž i pro pojetí právního jednání za právnickou osobu. Je to 

v důsledku skutečnosti, že pojetí jednání za právnickou osobu v o.z.  je těsně spjato se 

zvýrazněním pojetí právnické osoby v našem právním řádu jako fikce právního subjektu, 

a to též v souvislostech s pojetím uplatnění jedné z teorií právnických osob – teorií fikce, 

jejíž základy položil německý filozof a právní teoretik Friedrich Carl von Savigny 

v 19. stol., kdy po rekodifikaci českého soukromého práva s účinností o.z. došlo, pokud 

jde o právní jednání za právnickou osobu, k podstatně výraznějšímu  uplatnění teorie 

fikce právnické osoby, spolu s nahrazením pojmu „právní úkon“ pojmem „právní 

jednání“. 

  Téma rigorózní práce jsem si zvolila nejen tedy pro uvedené rozdílné pojetí institutu 

jednání za právnickou osobu od dřívějšího pojetí v obč. zák., kdy tehdejší právní úkony 

činily statuární orgány anebo je za ni mohli činit pracovníci nebo členové za zákonem 

stanovených podmínek. Téma práce jsem si zvolila také proto, že samotnému právnímu 

jednání se sice současná odborná literatura hojně věnuje, avšak přímo institut jednání za 

právnickou osobu je dle mého názoru institutem ne tak probádaným, a to zejména 

v oblasti týkající se problémů spjatými s jednáním za právnickou osobu, které jsou v práci 

nastíněny. Mým záměrem je v této práci poukázat na pojetí současné právní úpravy a na 

problémy, které shledává současná právní teorie, jejíž dopady nelze vyloučit také v právní 

praxi do doby sjednocení judikatury. Jedním z těchto problémů je např. povaha jednání 

za právnickou osobu ve smyslu, zda se jedná o zastoupení a pokud ano, o jaký typ 

zastoupení se jedná a zda je možné na jednání za právnickou osobu aplikovat ustanovení 

o.z. o smluvním zastoupení a případně v jakém rozsahu. V současné odborné literatuře se 

uplatňují různé názory a stanoviska, zejména, zda jde o smluvní zastoupení anebo zda jde 

o zastoupení „sui generis“. Tímto problémem se zabývá také jedno z rozhodnutí Vrchního 

soudu v Praze a navazujícího judikátu Nejvyššího soudu ČR, o kterých v práci 

pojednávám. Další oblast, kterou shledávám jako problematickou z hlediska dopadů 

zákonných ustanovení, které také nelze vyloučit v právní praxi do doby sjednocení 

judikatury, je možnost zmocnění člena voleného orgánu právnické osoby a překonání 

principu osobního výkonu funkce člena voleného orgánu právnické osoby. Zásadní 

problém rovněž spatřuji v nesjednocené terminologii. O těchto problémech pojednávám 

v samotné práci a dále pak v závěru práce. 
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  Stranou ponechávám specifika právního jednání v oblasti veřejnoprávních 

právnických osob, pro něž se použijí obecná ustanovení o.z. o právnických osobách 

a právním jednání za právnickou osobu subsidiárně, jelikož účelem této práce je zabývat 

se právním jednáním právnických osob, nikoliv procesními úkony, jimiž jsou úkony 

příslušných subjektů v řízení podle norem veřejného práva (např. podle občanského 

soudního řádu, trestního řádu, správního řádu), proto k tomuto uvádím pouze stručnou 

poznámku.  
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1. Základní pojmy v souvislostech s pojmem právní jednání 

1.1. Osoba, první osobnost a svéprávnost – stručné vymezení  

Pojem osoba v právním pojetí vymezuje o.z. v hlavě II: „Práva může mít 

a vykonávat jen osoba. Povinnost lze uložit jen osobě a jen vůči ní lze plnění povinnosti 

vymáhat.1“ „Osoba je fyzická, nebo právnická.2“ Jedná se o jeden z klíčových právních 

pojmů v občanském právu, neboť osoba je subjektem práva a subjekt práva je v obecné 

právní rovině účastník právního vztahu. Právní teorie nahlíží na subjekt různě a existuje 

řada výkladů pojmu subjekt. Za zásadní považuji teorii významného právního teoretika 

Viktora Knappa, jež o subjektu práva hovoří jako o subjektu právních norem a člení ho 

na dva druhy subjektů: právotvorné (též subjekty právní normy jako subjekty 

objektivního práva) a adresáty právních norem (jako nositelé subjektivních práv 

a povinností). Velice podrobně o subjektu práva pojednává Ondřej Frinta.3 Ať už je pojetí 

subjektu chápáno různě, je nesporné, že subjektem práva jsou fyzické i právnické osoby.  

S pojmem osoba úzce souvisí pojem právní osobnost. „Právní osobnost 

(subjektivita) je pojmovým znakem osoby (subjektu)...4“ Právní osobností se v souladu 

s ustanovením o.z. rozumí: „způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.5“ 

Pojem právní osobnost nahrazuje dřívější právní subjektivitu, která znamenala 

způsobilost k právům a povinnostem. Zaměříme-li se na definici obou pojmů, zjistíme, 

že definice právní osobnosti se od definice právní subjektivity obsahově nijak zásadně 

neliší a je téměř totožná. Zavedení nového pojmosloví zdůvodňují autoři o.z. snazší 

srozumitelností těchto nových (resp. nyní současných) pojmů pro veřejnost. Cílem tvůrců 

zákona bylo totiž vytvořit takový zákon, který bude srozumitelnější pro občany, neboť 

jim je především určen. Každá osoba, která je z hlediska práva subjektem práva, je nadána 

právní osobností, tedy způsobilostí mít v mezích právního řádu práva a povinnosti, je tedy 

způsobilá být nositelem práv a povinností.  

 Právnická osoba je tedy je podle o.z. nadána právní osobností (jinak by nemohla 

být právním subjektem), není jí však přiznána svéprávnost, a proto se jí přičítá právní 

jednání jiných, k tomu způsobilých, fyzických osob. Tato přičitatelnost, zvýrazněná 

v o.z. (oproti předchozí právní úpravě v o.z. 64) je nezbytná, vzhledem k tomu, že 

 
1 Ustanovení § 17 odst. 1 o.z. 
2 Ustanovení § 18 o.z. 
3 viz blíže FRINTA, O. Právnické osoby. Beroun: IFEC, 2008. Prameny a nové proudy právní vědy, kapitola 
II. 1.2. ISBN 978-80-87146-07-1. 
4 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 
s. 53. ISBN 978-80-7400-653-1. 
5 Ustanovení § 15 odstavec 1 o.z. 
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právnické osobě se v o.z. již nepřiznává způsobilost k právnímu jednání (dřívější 

způsobilost k právním úkonům). Ustanovení § 17 odst. 2 o.z. v podstatě vytváří právní 

základ pro takové pojetí právního jednání za právnickou osobu v o.z., kdy se zvýrazňuje 

v ustanoveních o.z. o právním jednání právnické osoby princip „přičitatelnosti“ právního 

jednání jiné (fyzické) osoby za právnickou osobu, jako jejího zástupce. Svéprávnost je 

v o.z. definována poměrně jednoduše a srozumitelně: „Svéprávnost je způsobilost 

nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně 

jednat).6“ Svéprávností se rozumí způsobilost (schopnost) určitým právním jednáním 

nabývat určitá práva a plnit určité povinnosti. „Pojem svéprávnost vyjadřuje, že člověk je 

osobou svého práva (personae sui iuris), tj. schopnou samostatně jednat, rozhodovat 

o svém osudu.7“  

 Obdobně byla svéprávnost (způsobilost k právnímu jednání) koncipována 

v obč. zák. v ustanovení § 8 odst. 1 u fyzické osoby, a to jako „způsobilost k právním 

úkonům“. Současně se však v obč. zák. určitým legislativním způsobem podle ustanovení 

§ 20 ve spojení s ustanovením § 19a obč. zák. přiznala způsobilost k právním úkonům 

také právnickým osobám, a to v takovém pojetí, že přímo právnická osoba činila právní 

úkony svým statutárním orgánem. Dále, ve vymezeném rozsahu, mohli za právnickou 

osobu činit právní úkony i jiní její pracovníci nebo členové, pokud to bylo stanoveno ve 

vnitřních předpisech právnické osoby, nebo to bylo vzhledem k jejich pracovnímu 

zařazení obvyklé. Pro tyto případy však bylo zákonným ustanovením výslovně 

stanoveno, že při překročení tohoto (omezeného) oprávnění činit právní úkony za 

právnickou osobu: „…vznikají práva a povinnosti právnické osobě jen pokud se právní 

úkon týká předmětu činnosti právnické osoby a jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém 

druhý účastník mohl vědět.8“ Toto zákonné ustanovené týkající se právních úkonů 

pracovníka (nyní zaměstnance), již také z hlediska dikce, že jde o vymezený rozsah 

právních úkonů činěných „za právnickou osobu“ a nikoliv jako v dikci odst.1 téhož 

paragrafu v obč. zák. (že právní úkony právnické osoby činí statutární orgány), lze 

považovat za určité legislativní vyjádření nynějšího principu „přičitatelnosti“ právního 

jednání jiné fyzické osoby, jako jejího zástupce, této právnické osobě.  

 
6 Ustanovení § 146 o.z. 
7 BEZOUŠKA, P. a PIECHOWICZOVÁ, L. Nový občanský zákoník: nejdůležitější změny. 1. vyd. Olomouc: 
ANAG, 2013, s. 26. ISBN 978-80-7263-819-2.  
8 Ustanovení § 20 odst. 2 věta druhá obč. zák. 
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 Z právního pojetí svéprávnosti je zřejmé, že svéprávnost je vázána na člověka, tedy 

fyzickou osobu, která na základě rozumové schopnosti a schopnosti projevovat svou vůli 

může sama právně jednat, kdy plné svéprávnosti nabývá fyzická osoba postupně podle 

své rozumové a věkové vyspělosti. V době, kdy fyzická osoba není plně svéprávná, 

nemůže sama činit právní jednání: „Pokud je osoba svéprávná jen částečně (protože pro 

nedostatek věk ještě nenabyla plné svéprávnosti) anebo pokud její svéprávnost byla 

rozhodnutím soudu omezena, jedná za ni buď zákonný zástupce (u částečně svéprávného, 

totiž dítěte, popř. v konkrétním případě opatrovník), anebo opatrovník.9“ 

1.2. Pojem právní jednání 

V úvodu této kapitoly poznamenávám, že pojmem právní jednání se v této práci 

zabývám pouze rámcově, a to v rozsahu nezbytném pro naplnění samotného tématu této 

práce a pouze v souvislostech s tématem práce, nikoliv s cílem analyzovat samotnou 

právní úpravu právního jednání. To se týká i následujících podkapitol týkajících se 

právního jednání, konkrétně kategorizace právního jednání a náležitostí právního jednání.  

Pojem právní jednání nahradil v rámci rekodifikace soukromého práva dřívější 

pojem právní úkon, jak jsem uvedla již v první podkapitole. Dřívější pojem právní úkon 

byl definován v ustanovení § 34 obč. zák.10 a důvodem pro jeho nahrazení pojmem právní 

jednání je zejména skutečnost, že pojem právní jednání je vhodnější z hlediska jazykové 

stránky, jak uvádí důvodová zpráva k o.z.: „Osnova občanského zákoníku se tedy vrací 

k tradičnímu českému právnickému pojmosloví a v rámci toho také k pojmu 

„právní jednání“. Obnovený výraz také lépe vyhovuje po jazykové stránce (srov. 

„právně jedná“ a proti tomu „činí právní úkon“)11“. Stejný názor zastává např. i Jan 

Hurdík: „Tento znovu objevený pojem, který byl navrácen do právnického pojmosloví, 

také lépe vyhovuje běžné výslovnosti a je vhodnější z hlediska jazykového.12“ Pokud jde 

o pojetí obsahu pojmu právní jednání a právní úkon, právní teoretici se zabývají otázkou, 

zda ve vztahu mezi o.z. a obč. zák. jde o rozdíl mezi uvedenými pojmy pouze formálně 

právní povahy (tedy pouze o použití jiného výrazu v právní normě pro tentýž institut), 

 
9 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 21. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
10 Právní úkon byl definován v ustanovení § 34 obč. zák. jako: „projev vůle směřující zejména ke vzniku, 

změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují“. 
11 http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf– s. 136 
(k § 545 a násl.). 
12 HURDÍK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 3. vyd. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2018, s. 163. ISBN 978-80-7380-718-4. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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anebo zda jde o změnu také obsahovou. Je patrné, že v tomto směru nejsou zastávány 

vždy shodné názory. Např. Robert Pelikán je názoru, že k žádné zásadní změně nedošlo, 

a v podstatě to odůvodňuje tím, že i v případě, že by byl pojem právní jednání v o.z. přímo 

definován, stěží by se mohla tato definice zásadně lišit od definice v ustanovení 

§ 34 obč. zák. Současně však Robert Pelikán poukazuje na některé autory, kteří mají za 

to, že došlo k výrazné změně podstaty dřívějšího právního úkonu v porovnání se 

současným právním jednáním, kdy dle jeho názoru zásadní změnu spatřují tito autoři 

v tom, že podle obč. zák. v podstatě každý rozpor právního úkonu se zákonem měl za 

následek jeho neplatnost, čímž byl vázán také soud v případě sporu, a to i případně 

v rozporu s vůlí stran13.  

K rozdílnému pojetí obsahu pojmu právní jednání a právní úkon se vymezuje 

i současná judikatura, která vychází z předpokladu, že pojem právní jednání má jiný 

obsah než pojem právní úkon podle obč. zák. Např. Usnesení Nejvyššího soudu, týkající 

se možnosti zastoupení člena SVJ na shromáždění, jako nejvyššího orgánu SVJ14, dospívá 

soud k závěru, že se může kterýkoliv člen SVJ nechat smluvně zastoupit, aniž by to 

musely umožnit stanovy SVJ. Toto usnesení vychází v podstatě z předpokladu, že pojem 

právní jednání v o.z. se z hlediska širší svobody autonomie vůle obsahově liší od pojmu 

právní úkon podle obč. zák., kdy dle o.z. je každý oprávněn nechat se při právním jednání 

zastoupit. Naproti tomu, podle judikátu Nejvyššího soudu vydaného za účinnosti zákona 

o vlastnictví bytů (zákon č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 15 dospěl soud 

k závěru, že se člen nemůže nechat zastoupit na shromáždění SVJ, pokud to neumožní 

stanovy SVJ. Soud učinil tehdy závěr, že byť lze hlasování na shromáždění považovat za 

právní úkon vlastníka jednotky, účast na shromáždění jako taková právním úkonem není. 

Soud tedy opřel závěry v odůvodnění rozsudku o výklad pojetí právního úkonu platného 

podle obč. zák., podle kterého bylo možné jinou osobu zmocnit jen k takovým jednáním, 

které měly povahu právního úkonu. K tomu lze dodat, že naopak podporou pro jiné 

závěry o omezení možnosti člena SVJ zmocnit jinou osobu k účasti a hlasování na 

shromáždění, tedy jen v případě, že to umožňují stanovy konkrétního SVJ, bylo možné 

nalézt také v tehdejším ObchZ, a to např. u družstva v ustanovení § 240 odst. 2 ObchZ. 

Bylo tedy možné případně zobecnit, že zastoupení na jednání a rozhodování nejvyššího 

 
13 EICHLEROVÁ, K. a kol (eds.) Rekodifikace obchodního práva –pět let poté. Svazek II. Pocta Ireně 

Pelikánové. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 556. ISBN 
14 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.10. 2019, sp. zn. Cdo 1657/2018. 
15 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.5. 2012, sp. zn. 29 Cdo 3399/2010. 
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orgánu právnické osoby je přípustné jen v případě, pokud to zákon nebo zakladatelské 

právní jednání umožní.   

Jsem názoru, že spíše nelze hledat vzájemné rozdíly mezi vymezením obsahu 

právního úkonu v obč. zák. a právním jednáním podle o.z., pokud jde o jeho podstatu. 

A to proto, že v obou případech jde o projev vůle subjektu práva, který způsobuje na 

základě právního jednání této osoby právní následky, které tomuto projevu vůle zákon 

připisuje. Změna pojmosloví nemá tudíž na samotný význam pojmu vliv, a to i přesto, že 

o.z. oproti předchozímu obč. zák. nedefinuje pojem právní jednání. Je tedy zřejmé, že 

základní prvky obsažené v právním jednání, jako projev vůle a právní následky, jsou 

shodné se základními prvky, které obsahoval právní úkon, a to i navzdory skutečnosti, že 

se o.z. při vymezení právního jednání v ustanovení § 545 o.z. výslovně zmiňuje pouze 

o právních následcích, a nikoliv o projevu vůle, který se dovozuje z jiných ustanovení. 

„Podstatou (základem) právního jednání je projev neboli prohlášení vůle (tj. zvnějšnění 

vůle). Toto nelze číst v zákonném textu přímo (výslovně to zákoník neuvádí), ale je to 

možné dovodit zejména z § 551 až § 553, § 556 a z §548. Tudíž: má-li jít o právní jednání, 

je třeba, aby existovala navenek projevená vůle vyvolávající právní následky (účinky).16“ 

Absence definice pojmu právní jednání v o.z. je zcela záměrná. Tvůrci o.z. totiž 

odmítli definovat pojem právní jednání proto, že dle jejich názoru je vhodnější pouze 

vymezit následky, jež právní jednání vyvolává17., a to po vzoru francouzského 

občanského zákoníku: „...Navrhuje se jen stanovit, jaké má právní jednání právní 

následky, přičemž z vazby tohoto ustanovení k § 551 plyne, že právně – tedy způsobem 

právem aprobovaným – jedná osoba projevující vůli konáním nebo opomenutím, a to, jak 

je zřejmé z § 551 a násl., nejen vážně a svobodně, ale také dostatečně určitě 

a srozumitelně.“ Podle názoru tvůrců o.z. je vhodnější ponechat samotné vymezení 

pojmu právní jednání judikatuře a právní vědě, jelikož judikatura a právní věda je 

schopna lépe vystihnout definici pojmu právní jednání, než zákon a zákonná definice 

právního jednání by nebyla tak výstižná, ba naopak by přinášela pouze komplikace. 

Z těchto důvodů v o.z. nenalezneme legální definici právního jednání a tuto poskytuje 

literatura, např. Miroslav Sedláček uvádí, že: „právním jednáním rozumí právní nauka 

 
16 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 16. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
17 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.“ 
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takové chování osoby, subjektu práva, které je podle ustanovení objektivního práva 

schopno vyvolat právní následky, tj. vznik, změnu nebo zánik práv a/nebo povinností.18“ 

Právní jednání nalezneme v úpravě o.z. tedy v hlavě páté, dílu jedna a je zařazeno 

mezi právní skutečnosti. Právní skutečnosti, stejně jako právní jednání nejsou, v zákoně 

definovány a jejich definici nalezneme v odborné literatuře. „Právní skutečnosti 

definujeme jako ty skutečnosti právně významné, tj. takové, které objektivní právo uznává 

za relevantní příčinu právních následků, tj. vzniku, změny a/nebo zániku subjektivních 

práv a/nebo povinností (popř. uspořádaných do právních poměrů).19“ Právní skutečnosti 

jsou tedy takové skutečnosti, které mají nějaké právní následky na právní vztah, a to 

v podobě vzniku, změny nebo zániku práv a povinností. Kromě právního jednání jsou 

právními skutečnostmi také konstitutivní právní akty (rozhodnutí orgánů veřejné moci) 

a protiprávní jednání, tedy jednání ovlivnitelná lidskou vůlí (např. delikty), ale zároveň 

i právní události a protiprávní stavy, které naopak nelze lidskou vůlí ovlivnit (např. 

narození, smrt, plynutí času, živelná pohroma). Dále mezi právní skutečnosti patří právní 

domněnky (určité konstrukce, na jejichž základě se předvídá existence právní 

skutečnosti) a právní fikce (rovněž určité konstrukce, které však fingují, tedy předstírají 

existenci právní skutečnosti, ač tato neexistuje).  

1.3. Kategorizace právního jednání 

Právní jednání lze kategorizovat dle různých kritérií, která se mohou v různých 

literárních pramenech lišit. „V mnoha případech nelze dospět k rozlišení tak dokonalému, 

aby nezbyla nějaká jednání, která nelze zařadit do žádné kategorie.20“ Nejobvyklejší 

bývá prováděna kategorizace právního jednání podle subjektů, formy, zaměření důvodu, 

majetkového naplnění a vzniku následků ve vztahu k jednajícímu.  

Podle subjektů se právní jednání dělí v závislosti na tom, jaký počet jednajících 

stran právní jednání má. Dle subjektů dělíme právní jednání na jednostranná, dvoustranná 

a vícestranná. Jednostranná právní jednání jsou charakteristická tím, že jsou projevem 

vůle jednoho subjektu, typicky závěť. U jednostranných právních jednání se můžeme 

setkat s tzv. pluralitou subjektů, kdy na jedné straně vystupuje více subjektů. Zejména 

u jednostranných závazkových právních jednání se vyskytuje pluralita subjektů. 

 
18 SEDLÁČEK, M. STŘELEČEK, T. a kol. Právní jednání a procesní úkony. Vzájemné vztahy a nové aspekty. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. XII. ISBN 978-80-7598-622-1. 
19 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 12. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
20 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 
2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 164. ISBN 978-80-7552-187-3. 
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Jednostranná právní jednání vznikají již samotným učiněním daného právního jednání, 

s výjimkou těch právních jednání, u kterých je nezbytné, aby byla doručena adresátovi. 

Dvoustranná právní jednání naproti tomu vznikají na základě souhlasného projevu vůle 

dvou subjektů, tzv. konsenzu. Nejznámějším dvoustranným právním jednáním je 

smlouva. Vícestranná právní jednání vznikají taktéž na základě konsenzu, avšak 

konsenzu více subjektů. Pro dvoustranná a vícestranná právní jednání je charakteristické, 

že vznikají: „až v okamžiku, kdy své právní jednání učinila poslední z kontrahujících 

stran.21“  

Podle formy, tedy podle toho, zda má právní předpis požadavek na existenci formy 

právního jednání, či zda si jednající strany stanovují takové požadavky, rozlišuje právní 

jednání formální a neformální. Požadovaná forma nemusí být pouze písemná (splňující 

náležitost písemnosti a podpisu), ale i ústní (typicky v případě uzavření manželství, kdy 

na základě verbálního projevu vůle vyslovením souhlasu: „ano“ dojde k uzavření 

manželství), či konkludentní (mlčky učiněné právní jednání – např. koupě zboží 

v obchodě – důležité je, aby z projevu vůle jednajícího bylo přímo patrné, co jednající 

vyjadřuje a nebylo pochybnosti, jaké právní jednání je učiněno). K písemné formě jednání 

bych ráda ještě upozornila na jednu skutečnost. o.z. vyžaduje pro platnost právního 

jednání v písemné formě mj., aby dané právní jednání bylo opatřeno podpisem 

jednajícího. Kromě klasického vlastnoručního podpisu se může jednat i o podpis 

elektronický22. „Jednající osoba může písemnou formu právního jednání podle 

§ 562 odst. 1 obč. zák. provést prostřednictvím elektronických prostředků za 

kumulativního splnění dvou podmínek: 1. musí být zachycen obsah právního jednání; 

2. elektronický prostředek musí umožňovat určení jednající osoby.23“ Elektronický 

podpis upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 

23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (nařízení 

eIDAS), které nahradilo předchozí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. 

Podle nařízení eIDAS má kvalifikovaný elektronický podpis stejný právní účinek, jako 

vlastnoruční podpis24. Toto se však netýká dvou dalších typů elektronických podpisů, a to 

 
21 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 
2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 165. ISBN 978-80-7552-187-3. 
22 Ustanovení §561 odst. 1 o.z. 
23 SEDLÁČEK, M. STŘELEČEK, T. a kol. Právní jednání a procesní úkony. Vzájemné vztahy a nové aspekty. 
Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 19. ISBN 978-80-7598-622-1. 
24 Čl. 25 odst. 2 nařízení eIDAS.  
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elektronického podpisu a zaručeného elektronického podpisu. Jednotlivé druhy 

elektronických podpisů definuje nařízení eIDAS, podle kterého se rozumí: 

„„elektronickým podpisem“ data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným 

datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena a která podepisující osoba 

používá k podepsání; „zaručeným elektronickým podpisem“ elektronický podpis, který 

splňuje požadavky stanovené v článku 26; „kvalifikovaným elektronickým podpisem“ 

zaručený elektronický podpis, který je vytvořen kvalifikovaným prostředkem pro 

vytváření elektronických podpisů a který je založen na kvalifikovaném certifikátu pro 

elektronické podpisy;25“ 

Podle zaměření rozlišujeme právní jednání v závislosti na okruhu osob, vůči nimž 

právní jednání směřuje. Podle zaměření se právní jednání dělí na adresovaná 

a neadresovaná. Adresovaná právní jednání jsou směřována vůči konkrétnímu subjektu 

či subjektům a neadresovaná nikoliv. Kromě typu adresáta se však adresovaná 

a neadresovaná právní jednání liší i v okamžiku vzniku právního jednání. Adresovaná 

právní jednání vznikají až v okamžiku, kdy se právní jednání dostane do dispoziční sféry 

adresáta (kdy se s právním jednáním adresát může seznámit), naproti tomu neadresovaná 

právní jednání vznikají v okamžiku samotného projevu vůle (když je právní jednání 

učiněno).  

Podle důvodu neboli kauzy, rozlišujeme právní jednání kauzální, ve kterém je 

důvod výslovně vyjádřen a abstraktní právní jednání, kde důvod právního jednání 

absentuje a ani není odvoditelný. Při kategorizaci právního jednání dle důvodu se berou 

v potaz tři hlediska: existence, vyjádření a dokazování kauzy. Co se týče existence kauzy: 

„Zde lze dojít k závěru, že tento aspekt je obdobou existence vůle v právním jednání. 

Nemá-li právní jednání kauzu, zřejmě taky nemá potřebnou míru vážnosti: jde o jednání 

simulované. Dále se zkoumá vyjádření kauzy. Zde je naopak pravidlem, že kauza 

vyjádřena není, tj. z hlediska právních následků není rozhodné, zda právní jednání 

vyjadřuje kauzu či nikoli.26“ Ohledně dokazování kauzy lze odkázat na ustanovení 

§ 1791 o.z. týkající se obsahu závazků, které říká, že absence vyjádření důvodu k plnění 

povinnosti dlužníka vůči věřiteli nebrání vzniku a trvání závazku, ovšem důvod závazku 

musí věřitel prokázat, s výjimkou závazku z cenného papíru, u něhož se důvod závazku 

prokazuje jen, pokud to stanoví zákon.  

 
25 Čl. 3 odst. 10-12 nařízení eIDAS. 
26 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 
2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 165. ISBN 978-80-7552-187-3. 
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Podle zákonné právní úpravy, tudíž podle toho, zda jsou právní jednání zákonem 

nějak pojmenována a upravena či nikoliv, se rozlišují právní jednání pojmenovaná 

a nepojmenovaná. Nepojmenovaná právní jednání označovaná též jako „inominátní“, 

jsou atypická. o.z. oproti obč. zák. u jednotlivých druhů právních jednání (především 

jednotlivých druhů smluv) neuvádí jejich pojmenování, a to zejména pojmenování smluv. 

Smlouvy jsou však pojmenovány v části čtvrté o.z. vždy v rámci ustanovení upravujících 

jednotlivé druhy smluv, a to podle druhu závazku smluvních stran, resp. podle důvodu, 

pro který se smlouva uzavírá – jednotlivé druhy smlouvy o převodu věci do vlastnictví 

jiné osoby (např. darování, koupě, směna) a dále např. smlouvy o přenechání věci k užití 

jinému (např. výprosa, výpůjčka, nájem). Z uvedeného plyne, že „o.z. 2014 sice jména 

smluv neuvádí, ale pododdíly zákonného textu, v nichž je tak která smlouva uvedena, 

pojmenovává podle závazku, jehož je smlouva právním důvodem; naproti tomu o.z. 1964 

pojmenovával smlouvy v rubrikách jednotlivých oddílů části věnované závazkovému 

právu.27“ V tomto směru také došlo při rekodifikaci soukromého práva, a to především 

v souvislosti s novým pojetím ZOK oproti předchozímu ObchZ, k odstranění dualismu 

při úpravě jednotlivých druhů (typů) smluv podle toho, zda byly sjednávány výlučně mezi 

podnikateli v rámci jejich předmětu činnosti či podnikání, anebo mezi fyzickými osobami 

mimo rámec podnikatelské činnosti (ustanovení § 261 a násl. ObchZ o obchodních 

závazkových vztazích).   

Podle majetkového naplnění, tedy zda jsou právní jednání poskytována na 

základě rovnocenného vzájemného plnění, bez plnění či s nerovnocenným plněním, 

rozdělujeme právní jednání na úplatná, bezúplatná a smíšená. „Úplatná jsou taková 

právní jednání, kdy si jednající strana nechá od druhé strany slíbit nějaké vzájemné 

plnění (bez významu, zda v penězích, nebo v jiné majetkové hodnotě). Přitom jde o plnění 

zásadně rovnocenné.28“ Mezi úplatná právní jednání patří např. kupní smlouva, nájemní 

smlouva, smlouva o dílo, smlouvy o přepravě. Mezi bezúplatná právní jednání, 

označovaná též jako právní jednání lukrativní, u kterých není požadováno žádné plnění, 

patří darování či zápůjčka. Smíšenými právními jednáními jsou tedy ta, u kterých není 

 
27 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 26. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
28 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 25. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
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plnění rovnocenné. „Dvě nerovné smlouvy, tj. právní jednání, jsou v občanském zákoníku 

výslovně upravena: neúměrné zkrácení a lichva (§ 1793 a násl., § 1796).29“ 

Podle vzniku následků ve vztahu k jednajícímu rozlišujeme právní jednání mezi 

živými a pro případ smrti. Právní jednání mezi živými („inter vivos“) jsou všechna právní 

jednání upravující právní poměry subjektů v průběhu trvání jejich života (přičemž 

u právnických osob se uplatní právní fikce existence). Právní jednání pro případ smrti 

(„mortis causa“) upravují právní poměru po smrti subjektů a jejich účinky nastávají tudíž 

až smrtí fyzické osoby.  

1.4. Náležitosti právního jednání 

Náležitostmi právního jednání se rozumí takové vlastnosti právního jednání, které 

jsou nezbytné pro jeho existenci v právním slova smyslu, resp. jeho platnost a účinnost. 

Pokud by požadované vlastnosti právní jednání nesplňovalo, nemohlo by být bezvadné30. 

Požadavky na jednotlivé náležitosti právního jednání kladou buď ujednání smluvních 

stran (byť i konkludentní), nebo jej dovozujeme z jednotlivých zákonných ustanovení 

týkajících se neplatnosti právního jednání. Samotný zákon totiž neobsahuje zákonné 

ustanovení, které by přímo vymezovalo či definovalo náležitosti právního jednání. 

Vymezení náležitostí právního jednání poskytuje právní teorie. V právní teorii se ovšem 

vyskytují různé teorie pojednávající o náležitostech právního jednání, které rozdělují 

náležitosti právního jednání do několika skupin. Nejčastěji se v teoriích občanského 

práva setkáváme s rozdělením náležitostí právního jednání do čtyř skupin, kdy se jedná 

o náležitosti: subjektu, vůle, projevu (vůle) a předmětu projevu vůle. Takto vymezuje 

náležitosti právního jednání např. Michaela Zuklínová31. Existují také jiné právní teorie, 

které dělí náležitosti právního jednání do pěti skupin, kdy navíc (oproti uvedeným čtyřem 

skupinám) pojednávají ještě o náležitosti vzájemného poměru vůle a projevu vůle. 

Náležitost subjektu znamená, že ten, kdo činí určité právní jednání, je osobou 

s právní osobností (je tedy subjektem práva nadaným právní subjektivitou) a současně je 

svéprávný (má způsobilost právně jednat), a to v rozsahu odpovídajícím tomuto 

konkrétnímu právnímu jednání. V případě, že by tato náležitost nebyla splněna, nebylo 

by právní jednání platné. „Zákonodárce vychází ze zásady, že člověk je schopen právně 

 
29 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 26. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
30 MELZER F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 
2014, s. 696. ISBN 978-80-7502-003-1.  
31 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 
2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 158. ISBN 978-80-7552-187-3. 
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jednat tehdy, je-li k tomu mentálně způsobilý. Klade-li právní jednání požadavky 

přesahující jeho způsobilost, je třeba nejen takovou osobu, ale i další účastníky právního 

styku chránit před možnými následky takového jednání. Zákon se proto stará o to, aby se 

těmto jednáním předcházelo. Stanoví proto určitá hlediska, podle kterých omezuje právo 

některých skupin osob činit právní jednání. Ze zákona patří do této skupiny osob nezletilí, 

z rozhodnutí soudu neplně svéprávní a dále osoby, které přechodně pozbyly způsobilosti 

pro duševní poruchu (dále souhrnně jako "chráněné osoby").32“  

Náležitost vůle je dána samotným významem pojmu vůle, který je ve slovníku 

odborně definován jako: „vnitřní psychická schopnost člověka rozhodnout se pro 

realizaci vytčeného cíle a k volbě činnosti či výběru prostředků nutných k jeho 

uskutečnění.33“ Vůle jednajícího musí být svobodná, vážná a prostá omylu či tísně. Je 

však velmi problematické, ba nemožné, zjišťovat přítomnost vůle v konkrétních právních 

jednáních. Z tohoto důvodu se má za to, že jednající vůli měl, pokud veškeré okolnosti, 

za kterých bylo učiněno konkrétní právní jednání, jednoznačně nasvědčují tomu, že 

jednající chtěl právní jednání učinit a vyvolat jeho následky34. Obecně vzato lze tedy vůli 

vyjádřit jako chtění a ve vztahu k právnímu jednání jako chtění vyvolat zamýšlený 

následek (s výjimkou zdánlivých právních jednání, u kterých je charakteristická absence 

vyvolání zamýšleného následku a o kterých bude pojednáno v podkapitole 6.3 Zdánlivé 

právní jednání). 

S náležitostí vůle velice úzce souvisí další náležitost právního jednání, a to 

náležitost projevu vůle. Projev vůle zákon opět sice nijak nedefinuje, ale hojně se 

k němu vyjadřuje literatura. Projev vůle jako „navenek vyjádřené chtění subjektu“ 

charakterizuje Filip Melzer35. K náležitostem projevu vůle se vyjadřují i další autoři, jako 

např. Michaela Zuklínová36, Jan Hurdík37 či Jiří Nesnídal, který uvádí, že: „Pokud jde 

o další charakteristiku právního jednání, z ustanovení § 551 až 553 lze dovodit, že projev 

 
32 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 1456. ISBN 978-80-7478-370-8. 
33 PAULDURA, L. a kolektiv, Slovník právních pojmů. Občanský zákoník. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014, 
s. 187. ISBN 978-80-7478-660-0. 
34 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 
2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 159. ISBN 978-80-7552-187-3. 
35 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha. Leges, 
2014, s. 468. ISBN 978-80-7502-003-1.  
36 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 
2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 161 a násl. ISBN 978-80-7552-
187-3. 
37 HURDÍK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 3. vyd. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2018, s. 164-165. ISBN 978-80-7380-718-4. 



    15 

 

vůle jednající osoby musí být učiněn vážně a svobodně, dostatečně určitě 

a srozumitelně.38“ Z dostupných literárních zdrojů a v souladu s dikcí zákona lze tedy 

uzavřít, že náležitý projev vůle je vážný, srozumitelný, dostatečně určitý a svobodný.  

Právě svobodný projev vůle, vyjádřený jednajícím prostřednictvím právního 

jednání, reflektuje jednu ze základních zásad soukromého práva, zásadu autonomie vůle. 

„Určité právní jednání je takové, které je jednoznačné, pokud jde o právní následky, 

o obsah a předmět jednání.39“ Srozumitelnost právního jednání souvisí s možností zjistit 

obsah právního jednání jeho výkladem, jak vyplývá z ustanovení § 553 odst. 

1 o.z. „Nesrozumitelné právní jednání je, jak ze slova samého plyne, že třetí osoby, 

a někdy ani jednající sami, tomu, co je vysloveno, napsáno, vykonáno atp. nerozumějí, 

nevědí co jednající (zejména kontrahenti, ale např. i zůstavitel) zamýšleli, jaké právní 

následky chtěli způsobit, jaká práva a povinnosti měly vzniknout, změnit se a/nebo 

zaniknout, jakého předmětu se měly týkat.40“ K vážnosti projevu vůle a ke zjištění 

vážnosti vůle se vyjadřuje i Nejvyšší soud. Bylo vydáno několik rozhodnutí41, z nichž 

vyplývá, že: „Pokud vzniknou pochybnosti o vážnosti vůle, je třeba posuzovat konkrétní 

okolnosti případu; na jejich podkladu a z hlediska jejich vzájemných souvislostí je pak 

třeba učinit příslušný závěr.42“ Projev vůle musí být učiněn navenek, a to ať už výslovně 

(např. písemně nebo ústně) či konkludentně neboli mlčky (např. zničením listiny, 

pokýváním hlavy, poskytnutím plnění, opomenutím apod.). Ke konkludentnímu projevu 

vůle se vyjadřuje i judikatura Nejvyššího soudu. Z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 

17. 10. 2012, který lze aplikovat i na současnou právní úpravu vyplývá, že: „Projev vůle 

je učiněn konkludentně, je-li učiněn jinak než výslovně, nicméně způsobem nevzbuzujícím 

pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit.43“ Důležité je jednak rozlišovat skutečný 

projev vůle jednajícího od projevu vůle zdánlivého, který jen působí jako skutečný projev 

 
38 NESNÍDAL, J., Občanský zákoník I. s komentářem. Český Těšín: Poradce s.r.o., 2012, s. 118-119. ISBN 
978-80-7365-336-1. 
39 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 23. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
40 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 58. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
41 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. 9. 2000, sp. zn. 30 Cdo 2781/99, Rozsudek 
Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. 8. 2003, sp. zn.22 Cdo 290/2003, Usnesení Nejvyššího soudu 
České republiky ze dne 24. 6. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1993/2003, Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 
ze dne 26. 9. 2005, sp. zn. 30 Cdo 448/2005, Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 
10. 6. 2009, sp. zn. 32 Cdo 1617/2007. 
42 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 1. 2011, sp. zn. 23 Cdo 346/2008. 
43 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 22 Cdo 498/2011. 
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vůle, avšak nemá v úmyslu vyvolat zamýšlené právní následky a dále pak zkoumat jejich 

vzájemný vztah. Skutečný projev vůle, tedy takový, jehož úmyslem je vyvolat zamýšlené 

právní následky, však nepostačuje k tomu, aby se jednalo o právní jednání, neboť dalším 

pojmovým znakem je uznání právním řádem. Pokud se jedná o skutečný projev vůle, 

musí zákon s daným právním jednáním spojovat požadované právní následky. Významné 

je rovněž odlišení projevené vůle a skutečné vůle. „Projevenou vůlí je ten význam, který 

se jeví mít jednání autora (jednajícího) v době jeho perfekt; je-li projev vůle adresován 

určité osobě, pak je rozhodující, jak se tento význam objektivně jeví z horizontu této 

osoby. Irelevantní je naproti tomu, jakou skutečnou vůli jednající měl, byť by se ji 

podařilo později zjistit.44“ Skutečná vůle (neboli vnitřní vůle jednajícího) není adresátovi 

právního jednání přímo zřejmá a je nutné ji interpretovat tak, jak se jeví ve vnějším světě. 

Tato vůle může být adresátem zjištěna až posléze, tudíž může být odlišná od jejího 

vnímání adresátem v době, kdy jednající učinil právní jednání. 

Závěrem bych u této náležitosti – náležitosti projevu vůle upozornila na projev vůle 

právnické osoby, jako fikce právního subjektu. Na rozdíl od předchozí úpravy v obč. zák., 

neprojevuje sama právnická osoba svoji vůli k tomu příslušnými orgány této právnické 

osoby, nýbrž její vůli projevují členové k tomu zákonem a zakladatelským právním 

jednáním způsobilí, jako její zástupci (a také její zaměstnanci nebo členové), resp. 

zástupci na základě smluvního zastoupení (anebo také opatrovníci právnické osoby 

v případech, kdy tak stanoví zákon). Této problematice se samostatně věnuji v části čtvrté 

této práce. 

Poslední náležitost se týká předmětu právního jednání. „Předmětem právního 

jednání se rozumí to, čeho se právní jednání týká, popř. to, čeho se týkají práva 

a povinnosti právním jednáním založené.45“ Náležitost předmětu klade požadavek na to, 

aby předmět neboli obsah právního jednání byl dovolený a možný. Dovolený předmět 

právního jednání je takový, který právo uznává, nejčastěji zákonem. Co se týče 

požadavku na předmět právního jednání, aby byl tento možný, rozumí se zde možností 

možnost objektivní, která spočívá v tom, že předmět právního jednání je reálně 

uskutečnitelný. V případě, že není možné předmět právního jednání reálně poskytnout, 

jedná se o nemožný předmět právního jednání, resp. nemožné právní jednání. „Rozlišuje 

 
44 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha. Leges, 
2014, s. 471. ISBN 978-80-7502-003-1. 
45 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 
2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 164. ISBN 978-80-7552-187-3. 
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se nemožnost počáteční, totiž při právní jednání (např. při uzavření smlouvy), a následná, 

totiž v čase, kdy má dojít ke splnění závazku; následná nemožnost vede, resp. může vést 

k zániku závazku.46“ Splnění všech náležitostí právního jednání je nezbytné pro jeho 

platnost. Pokud by právní jednání nemělo všechny náležitosti, bylo by neplatné, o čemž 

blíže v kapitole 6 Neplatnost právního jednání. 

  

 
46 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 
2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 164. ISBN 978-80-7552-187-3. 
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2. Právnické osoby 

2.1. Obecně o právnické osobě, jejím pojetí a uplatnění teorie fikce právnické 

osoby v o.z., včetně srovnání s teorií reality a kompromisní teorií, rozdíly 

mezi právnickou osobou a osobou fyzickou  

Právnická osoba jako jeden ze subjektů práva, vedle osoby fyzické, se od osoby 

fyzické (druhého subjektu práva) liší tím, že je právem, respektive normotvůrci, od 

fyzické osoby odvozena. Právnická osoba je tudíž fiktivním subjektem práva (nikoli 

reálným, jako osoba fyzická, tj. člověk) a je tedy uměle a účelově vytvořená. Ohledně 

právnické osoby jakožto uměle vytvořeného subjektu pojednává hojně literatura. Např. 

Jan Hurdík se zmiňuje o právnických osobách jako o „výlučném výtvoru práva“ 

a vyjadřuje se k jejich roli ve společnosti: „Z hlediska své role ve společnosti jsou 

právnické osoby sociální institucí, jejímž smyslem je institucionalizace vztahu člověka 

a společnosti za rozhodujícího podílu práva. U právnických osob je role práva 

mimořádně zdůrazněna vzhledem k tomu, že jsou považovány za výlučný výtvor práva 

....47“ Dále Karel Eliáš např. uvádí, že: „právnické osoby vytvářejí lidé proto, aby sloužily 

jejich zájmům. Nefinguje se tudíž rovnost obou skupin subjektů, neboť ta fakticky není 

a v řadě případů není ani možná. Zjevný rozdíl je v konstrukci osobních práv, dále se 

jedná o rozsáhlou oblast práva rodinného a dědického, nehledě k tomu, že ani při určitých 

typech smluv nemohou právnické osoby jako určitá smluvní strana vůbec vystupovat (při 

nájmu obydlí, při výměnku, smlouvě o důchodu apod.).48“ Toto pojetí právnické osoby je 

také uvedeno v důvodové zprávě o.z.49.  

Právnická osoba, byť je subjektem uměle vytvořeným (fiktivním), je nadána právní 

osobností, jak jsem již zmínila v první podkapitole. Právní osobnost vzniká a zaniká ve 

stejném okamžiku, ve kterém dochází ke vzniku a zániku právnické osoby. o.z. vychází 

ze zásady, že rozsah právní osobnosti právnické osoby je omezený její právní povahou. 

Jak pojednává důvodová zpráva k ustanovení § 118 o.z.: „...jsou právní jednání, která 

právnická osoba ze své juristické povahy učinit nemůže (např. testovat o svém majetku 

nebo osvojit člověka).50“ Toto zákonné ustanovení přináší značnou změnu oproti 

předchozí úpravě v obč. zák., který způsobilost k právům a povinnostem právnické osoby 

 
47 HURDÍK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 3. vyd. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2018, s. 118. ISBN 978-80-7380-718-4. 
48 ELIÁŠ, K., HAVEL, B. Osnova občanského zákoníku. Osnova zákona o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, s. 258. ISBN 978-80-7380-205-9. 
49 ELIÁŠ, K.,doc. ZUKLÍNOVÁ, M., GAŇO, J., SVATOŠ, M. Nový občanský zákoník s aktualizovanou 
důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 4. 2012, s. 76-77, ISBN: 978-80-7208-922-2. 
50 ELIÁŠ, K., HAVEL B. Osnova občanského zákoníku. Osnova zákona o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, s. 279. ISBN 978-80-7380-205-9. 
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odvíjel od rozsahu předmětu činnosti právnické osoby. K omezení právní osobnosti 

právnické osoby v o.z. se vyjadřuje i Jan Hurdík, který říká, že: „Občanský zákoník se 

obecně přihlašuje v principu generální subjektivity, jak vyplývá z § 20 odst. 1 věta druhá, 

podle něhož právnická osoba nemá tzv. pravou speciální osobnost (subjektivitu), která by 

byla omezena rozsahem předmětu činnosti (zapsaného účelu), nýbrž její osobnost je 

omezena její právní povahou.51“ Právní osobnosti nemůže být nikdo zbaven (po dobu své 

existence) a ani se ji nelze vzdát, pokud by tak někdo učinil, k jeho jednání by se 

nepřihlíželo, neboť by se jednalo o zdánlivé právní jednání. 

O.z. se věnuje právnickým osobám poměrně rozsáhle, v samostatném díle (díl 

3 Hlavy II upravující osoby) upravuje jejich vznik, změnu a zánik, znaky, organizační 

strukturu, jednání za právnickou osobu a jednotlivé formy právnických osob. „.... zejména 

obecná část věnuje úpravě postavení právnických osob značnou pozornost s tím, že tato 

úprava má platit subsidiárně pro všechny právnické osoby podle českého právního řádu, 

neboť v občanském, nikoli v obchodním zákoníku nebo jiném zákoně, má být ze 

systémového hlediska těžiště úpravy statusových otázek právnických osob.52“ Definici 

právnické osoby nalezneme ve všeobecných ustanoveních věnujícím se osobám, přičemž 

o.z. právnickou osobu definuje jako: „organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má 

právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. 53“ Pokud se zaměříme na tuto 

definici je vhodné zabývat se tako smyslem dikce o.z. „... o kterém zákon stanoví...“, tedy, 

zda se má na mysli pouze případ, kdy tak zákon výslovně stanoví, anebo lze odvodit ze 

zákonné právní úpravy, že zákon přiznává organizovanému útvaru takové vlastnosti, jež 

jsou charakteristické pro právnickou osobu, aniž by o daném organizovaném útvaru 

hovořil jako o právnické osobě. Odpověď nalezneme opět v důvodové zprávě, která 

k ustanovení § 19 o.z. říká, že: „zákon nemusí o určitém organizovaném útvaru výslovně 

stanovit, že je právnickou osobou, nýbrž že i postačí, bude-li ze zákona právní osobnost 

takového útvaru jinak bez pochybností zřejmá. Zdůrazňuje se vlastnost právnické osoby 

jako organizovaného útvaru, neboť to je podstatný předpoklad její existence.54“  

 
51 HURDÍK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 3. vyd. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2018, s. 122. ISBN 978-80-7380-718-4. 
52 ELIÁŠ, K., HAVEL, B. Osnova občanského zákoníku. Osnova zákona o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, s. 258. ISBN 978-80-7380-205-9. 
53 Ustanovení § 20 odst. 1 o.z. 
54 ELIÁŠ, K., HAVEL B. Osnova občanského zákoníku. Osnova zákona o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, s. 270. ISBN 978-80-7380-205-9.  
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Z definice právnické osoby v o.z. je patrné, že se o.z. přiklání k teorii fikce (stejně 

jako obč. zák.), avšak přiklání se k této teorii výraznějším způsobem, pokud jde o pojetí 

právního jednání za právnickou osobu. Co však fikce v právu znamená a jaký je rozdíl od 

obecného pojmu fikce? Obecně se fikcí rozumí něco nereálného, vymyšleného, co není 

skutečné. „V právu pak fikcí rozumíme konstrukci vědomého, avšak právem podloženého 

rozporu se skutečností, k němuž připínáme právní následky.55“ Teorie fikce je jedním 

z možného pojetí právnické osoby z hlediska její existence (vedle teorie reality a teorie 

kompromisní). Toto pojetí právnické osoby, zabývající se její existencí, bylo napříč 

různými právními úpravami platnými na našem území rozdílné. Některé právní úpravy 

se k teorii fikce nepřikláněly, naopak zastávaly teorii reality. Původ těchto teorií 

nalezneme v právních teoriích z 19. století, a to zejména německých, rakouských či 

francouzských. Rozdíl mezi těmito teoriemi je v tom, že teorie reality považuje 

právnickou osobu za přirozeně existující subjekt práva, na rozdíl od teorie fikce, která 

právnickou osobu považuje za uměle vytvořený subjekt a výtvor práva či zákonodárce 

a kompromisní teorie je kombinací teorie fikce a teorie reality.  

Podle teorie fikce je pouze člověk jediným nositelem právního statusu osoby. 

Nejvýraznějším stoupencem teorie fikce byl Friedrich Carl von Savigny (německý filozof 

a právní teoretik z 19. století), který přiznával právní subjektivitu pouze fyzickým 

osobám a právnické osoby považoval za výsledek umělé právní konstrukce. Nepopíral 

však existenci právnických osob, avšak vázal jejich právní subjektivitu na základě jejího 

propůjčení státem56. „Teorie fikce považuje za jediný reálně existující typ osoby 

v právním smyslu osobu fyzickou. Současně však – pod tlakem společenské poptávky – 

připouští, že právo svou právotvornou činností může stanovit, že jiné organizační útvary 

než osoba fyzická mají právní subjektivitu. Právnická osoba je tedy právnickou fikcí, 

nemající základ v reálných společenských vztazích.57“ Teorie fikce se dělila na další 

teorie, teorii personifikace, teorii fikce v užším slova smyslu a teorii transsubstancie. 

Teorie personifikace byla založená na konfrontaci práva s filosofií a uměním 

a rozlišovala dva útvary, výchozí (člověk), který přenáší své vlastnosti na druhý 

personifikovaný útvar. Teorie fikce v užším slova smyslu je teorií: „která jak ve svých 

východiscích, tak v závěrech vychází pouze z právních pojmů a neodvolává se na realitu 

 
55 FRINTA, O. Právnické osoby. Beroun: IFEC, 2008, s. 60. ISBN 978-80-87146-07-1. 
56 Blíže viz http://teorieprava.blogspot.cz/2009/10/je-pravnicka-osoba-fikce.html 
57 HURDÍK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 3. vyd. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2018, s. 119. ISBN 978-80-7380-718-4. 

http://teorieprava.blogspot.cz/2009/10/je-pravnicka-osoba-fikce.html
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mimoprávního světa.58“ Teorie transsubstancie vychází z křesťanství a spočívá 

v přenesení substance na právem uměle vytvořený útvar.  

Teorie reality: „vychází z názoru, že právnické osoby jako organizační útvary 

aspirující na svou samostatnost reálně existují a právo tuto skutečnost právně 

relevantním způsobem pouze bere na vědomí.59“ Nejvýraznějším zastáncem teorie reality 

byl Otto von Gierke, jež razil teorii, že: „Právnická osoba v realitě existuje bez ohledu 

na stát. Ten ji může právně uznat už na základě její samotné existence nebo při splnění 

nějakých dalších podmínek. Klíčové je to, že stát právnické osoby nevytváří, ale pouze je 

reguluje.60“ Teorie reality se dělila na teorii organickou, teorii kolektivní vůle, teorii 

institucionální a teorii technické reality. Teorie organická byla založená na organizační 

struktuře právnické osoby a prosazování její vůle, včetně naplnění její cílů. Teorie 

kolektivní vůle se zabývala přičítáním vůle právnické osoby osobám fyzickým. 

„Institucionální teorie vycházejí z teze, podle níž každá organizační struktura aspiruje 

stát se právnickou osobou, neboť vytváří sama o sobě zvláštní společenský stav, 

vymezující v daných dimenzích vztahy mezi jednotlivci, kteří se na této organizaci 

účastí.61“ Teorie technické reality se snažila o rovnoprávnost právnických osob s osobami 

fyzickými a právnickou osobu považovala za nejvíce korespondující s právními 

technikami. 

Teorie kompromisní sbližuje teorii fikce a teorii reality a jejím cílem je spojení 

aspektů jak teorie fikce, tak i teorie reality. Mezi kompromisní teorie: „patří např. teorie 

přenesené reality, podle níž právnické osoby sice vznikají na základě právní normy, avšak 

poté již reálně existují. 62“ Kompromisní teorie spolu s teorií fikce a teorií reality tvoří 

tedy tří základní skupiny teorií zabývajících se pojetím právnických osob z hlediska jejich 

podstaty a existence. Základní rozdíl mezi těmito teoriemi je kromě toho, zda příslušná 

teorie považuje právnickou osobu za výtvor práva či nikoliv, také v rozdílném pojetí 

svéprávnosti – zda je právnické osobě přiznána svéprávnost anebo není. Je nutné 

rozlišovat teoretický a praktický přístup k svéprávnosti právnické osoby. „Přístup ryze 

 
58 HURDÍK, J. Právnické osoby a jejich typologie. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 19. ISBN 978-80-
7400-168-0. 
59 HURDÍK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 3. vyd. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2018, s. 119. ISBN 978-80-7380-718-4. 
60 http://teorieprava.blogspot.cz/2009/10/je-pravnicka-osoba-fikce.html 
61 HURDÍK, J. Právnické osoby a jejich typologie. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 23. ISBN 978-80-
7400-168-0. 
62 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek I. Díl první: Obecná část. 
2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 268. ISBN 978-80-7552-187-3. 

http://teorieprava.blogspot.cz/2009/10/je-pravnicka-osoba-fikce.html
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teoretický. PO nemůže (striktně vzato) jednat sama za sebe, není osobou svého práva 

a není tedy svéprávná. Svéprávný může být pouze člověk, neboť jedině ten má vlastní vůli. 

PO jako uměle vytvořený útvar (právní fikce) vlastní vůli nemá, a proto jí musí být 

propůjčena vůlí jejího zástupce... Přístup praktický. ObčZ však finguje svéprávnost PO 

a její deliktní způsobilost jako výsledek skutečnosti, že PO se přičítá určité právně 

relevantní jednání FO, která je k PO v určitém kvalifikovaném vztahu...63“ Důvody, proč 

o.z. vychází z teorie fikce, objasňuje i zde důvodová zpráva, a to konkrétně k ustanovení 

§ 118 o.z.. „Akceptuje se, respektuje a upřesňuje dosavadní pojetí, podle něhož může být 

subjektem práva jenom ten organizovaný útvar, který za právnickou osobu prohlásí 

zákon.64“ Důvodová zpráva akcentuje pojetí právnické osoby v tom smyslu, že jde 

o umělý organizační útvar vytvořený člověkem a sloužící jeho zájmům, jehož právní 

osobnost pozitivní právo „poskytuje“ (uznat může), na rozdíl od fyzické osoby (člověka), 

jehož právní osobnost „uznává“ (tedy uznat musí). Filip Plášil k pojetí právnických osob 

uvádí, že: „NOZ pojímá právnické osoby z pohledu teorie fikce, či lépe modifikované nebo 

kompromisní teorie fikce, jak dovozují někteří autoři, a z toho důvodu je literaturou 

právnickým osobám upírána svéprávnost.65“ 

Právě svéprávnost, kterou není právnická osoba nadána a její právní jednání je proto 

postaveno na jednání oprávněných zástupců, představuje první rozdíl mezi právnickou 

osobou a osobou fyzickou. Nepřiznání svéprávnosti právnické osobě má za následek, že 

právnická osoba může právně jednat pouze prostřednictvím členů svých orgánů, případně 

dalších zástupců, oproti fyzické osobě, která může (až na výjimečné případy) činit právní 

jednání sama. S touto druhou odlišností mezi fyzickou a právnickou osobou souvisí i již 

zmiňovaná nemožnost právnické osoby činit určitá právní jednání s ohledem na jejich 

povahu. K dalším rozdílům mezi právnickou a fyzickou osobou patří skutečnost, že 

právnické osoby jakožto právem uměle vytvořené subjekty fakticky neexistují (oproti 

osobám fyzickým – lidem), proto jsou na právu závislé, o čemž pojednává i Jan Hurdík, 

který říká, že: „Na rozdíl od osob fyzických však právnické osoby jsou vázány na proces 

svého vzniku, který se uskutečňuje právní cestou.66“ Poslední rozdíl, který bych zde ráda 

 
63 PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 
s. 54. ISBN 978-80-7400-653-1. 
64 ELIÁŠ, K., HAVEL B. Osnova občanského zákoníku. Osnova zákona o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, s. 279. ISBN 978-80-7380-205-9. 
65 https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_239-muze-byt-stranou-dedicke-smlouvy-pravnicka-
osoba  
66 HURDÍK, J. Právnické osoby a jejich typologie. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. 6. ISBN 978-80-7400-
168-0. 

https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_239-muze-byt-stranou-dedicke-smlouvy-pravnicka-osoba
https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_239-muze-byt-stranou-dedicke-smlouvy-pravnicka-osoba
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zmínila, spočívá v tom, že právnická osoba nemá vrozená a přirozená práva člověka, jako 

osoba fyzická, což souvisí se všemi uvedenými odlišnostmi mezi právnickou osobou 

a osobou fyzickou.  

2.2. Základní členění typů právnických osob v o.z., jejich stručné vymezení 

V o.z. není podobné ustanovení, jaké bylo uvedeno v obč. zák., které by souhrnným 

způsobem vymezovalo druhy právnických osob, tak jako je vymezovalo ustanovení 

§ 18 odst. 2 obč. zák. Je to, podle mého názoru, opodstatněno především uplatněním 

teorie fikce právnických osob v ustanovení § 20 odst. 1 o.z. definujícím právnickou 

osobu. o.z. zahrnuje právní úpravu tří typů právnických osob, a to korporace, fundace 

a ústavu, s tím, že obsahuje právní úpravu poměrů všech druhů fundací a ústavu, přičemž 

z korporací upravuje právní poměry spolku a SVJ. SVJ považuje o.z. za právnickou osobu 

blížící se právní formě spolku a podle ustanovení § 1221 o.z. se pro SVJ subsidiárně 

použijí ustanovení o.z. o spolku na principu přiměřeného použití. Pokud jde o právnické 

osoby, jejichž založení, vznik, činnost a zánik upravuje o.z., jde o právnické osoby tzv. 

neziskové, které nejsou na rozdíl od ziskových právnických osob zaměřeny na dosažení 

zisku, ale jejich cíle jsou specifičtější67. Právní poměry obchodních korporací, jako 

nejvýznamnějšího typu korporace se stěžejním významem pro ekonomiku společnosti, 

jsou upraveny v ZOK. Blíže o právnických osobách dle ZOK v podkapitole 2.3. Základní 

členění obchodních korporací podle ZOK. 

Kromě výše uvedených typů právnických osob, označovaných též jako soukromé 

právnické osoby (případně soukromoprávní), existují také právnické osoby veřejnoprávní 

(neboli právnické osoby veřejného práva). Soukromé právnické osoby zaměřují svoji 

hlavní činnost na uspokojování soukromých potřeb a zájmů. Naproti tomu právnické 

osoby veřejného práva mají za účel uspokojování veřejných zájmů. „I když se právnické 

osoby veřejného práva řídí především zvláštními zákony, novinkou oproti dosavadní 

úpravě je podpůrná povaha občanského zákoníku k úpravě právnických osob veřejných. 

Co tedy neřeší speciální zákony, řídí se občanským zákoníkem.68“ Vzhledem k tomu, že 

se tedy na veřejné právnické osoby vztahuje právní úprava o.z. subsidiárně, o.z. veřejné 

právnické osoby nijak nespecifikuje, resp. nijak nedefinuje pojem veřejná právnická 

 
67 Blíže viz HURDÍK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 3. vyd. 
Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, s. 129 a násl. ISBN 978-80-7380-718-4. 
68 NOVOTNÝ, P. Nový občanský zákoník: principy a základní pojmy. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2014, 
s. 39. ISBN 978-80-247-5163-4. 
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osoba. V zákoně je pouze definována veřejná prospěšnost v ustanovení § 146 o.z.69. 

Důležité však je nezaměňovat tyto veřejně prospěšné právnické osoby s veřejnými 

právnickými osobami, neboť status veřejně prospěšné právnické osoby nemohou mít 

právnické osoby veřejného práva. Oblast veřejného práva ovšem není materií této práce, 

proto je nadbytečné o ni blíže pojednávat. 

2.2.1. Korporace 

Korporace je právnickou osobou založenou na členském základě a může být 

tvořena jak fyzickými, tak i právnickými osobami. Od tohoto členského základu se 

odvozuje právní osobnost korporace. Korporace je tedy charakteristická tím, že je tvořena 

společenstvím osob. Korporace může být tvořena buď více osobami, anebo v souladu 

s aktuální právní úpravou může být i jednočlenná (na rozdíl od obč. zák.), pokud zákon 

tuto možnost jednočlenné korporace připouští. V tomto případě je na člena jednočlenné 

korporace, v souladu s ustanovením § 210 odst. 2 o.z., na základě fikce pohlíženo jako na 

korporaci. Je však nepřípustné, aby korporace neměla žádného člena. V o.z. jsou uvedena 

v rámci právní úpravy korporace jednak obecná ustanovení o korporacích (v prvním 

pododdílu) a dále ustanovení o spolku (v druhém pododdílu), přičemž spolek je jedním 

ze základních druhů právnické osoby typu korporace. 

Spolky existují místo dřívějších občanských sdružení70 a reflektují jedno ze 

základních ústavních práv, právo spolčovací. „Nový občanský zákoník zrušuje zákon 

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že 

institucionální úpravu spolků zahrnuje v podobě aplikovatelné na veškeré právnické 

osoby typu korporace všude tam, kde zvláštní zákony nestanoví odchylky.71“ Spolek 

je samosprávným svazkem členů s tím, že členství podléhá registraci, je dobrovolné 

a přístupné každému, tudíž ho lze charakterizovat jako otevřené. Členství ve spolku 

vzniká rozhodnutím o přijetí za člena orgánem spolku určeným ve stanovách, nebo 

případně rozhodnutím nejvyššího orgánu spolku, a zaniká vystoupením či vyloučením 

člena ze spolku anebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách či v zákoně. V souladu 

se zákonem může být spolek tvořen nejméně třemi osobami, jež mají společný zájem, 

 
69„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.“ 
70 Dřívější občanská sdružení se s přijetím občanského zákoníku přeměnila na spolky s tím, že je nutné 
u takových spolků zohlednit současnou právní úpravu, a to zejména u názvu spolku, jeho vnitřních 
předpisů či údajů o spolku uvedených ve spolkovém rejstříku.  
71 NESNÍDAL, J. OBČANSKÝ ZÁKONÍK I. s komentářem. Český Těšín: Poradce, s. r. o., 2012, s. 55. ISBN 978-
80-7365-336-1. 
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přičemž není rozhodné, zda se jedná o fyzické anebo právnické osoby. Spolek tudíž 

nemůže být tvořen jedním členem, neboť to o.z. nepřipouští. S členstvím ve spolku není 

spojena odpovědnost za dluhy spolku. Spolek může být založen na základě shody 

zakladatelů na obsahu stanov, přičemž zákon vymezuje minimální obsah stanov, anebo 

prostřednictvím ustavující schůze. „Pokud chce někdo založit spolek, ale nenajde-li další 

spoluzakladatele, může přesto dospět k založení spolku svoláním ustavující schůze – 

dostaví-li se na ni dostatečný počet zájemců, lze schválit stanovy tam.72“ Stanovy jsou 

základním dokumentem spolku a upravují podstatné záležitosti týkající se spolku. Ve 

stanovách je možné si ujednat i některé odlišnosti od zákonné právní úpravy.  

Spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku, případně na základě fikce zápisu, 

pokud by spolek nebyl rejstříkem zapsán ve třiceti denní lhůtě od podání návrhu na zápis, 

uplynutím této lhůty. K zániku spolku dochází výmazem ze spolkového rejstříku poté, co 

došlo k jeho zrušení či přeměně. Ke zrušení spolku dochází na základě rozhodnutí soudu 

za podmínek stanovených zákonem. Zrušení spolku soudem je jedním ze zákonem 

taxativně vymezených případů, u něhož je přípustný zásah soudní moci do autonomie 

spolku a jeho interních záležitostí. K přeměně spolku může dojít rozdělením spolku či 

fúzí, která může nastat splynutím nebo sloučením spolků. „Spolek má ze zákona 

minimálně dva orgány. Těmi jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, přičemž není 

určující, jak budou označeny nebo nazvány stanovami, pokud to nevzbudí klamný dojem 

o jejich povaze.“73. Spolek může stanovami vytvořit i další orgány, a to i jiné než zákonem 

výslovně vymezené, kterými jsou: statutární orgán, nejvyšší orgán, případně kontrolní 

komise a rozhodčí komise.  

Co se týče účelu spolku, vzhledem k tomu, že spolek je nekapitálovou osobní 

společností, jeho účelem není dosažení zisku. „Tomu odpovídá vyloučení ziskové nebo 

jiné výdělečné činnosti jako činnosti hlavní (§ 217 odst. 1) a pravidlo užití zisku pouze 

pro spolkovou činnost včetně správy spolku (§ 217 odst. 3).74“ Hlavní činnost spolku tedy 

musí směřovat k uspokojování a ochraně zájmů členů spolků a i těch, v jejichž prospěch 

spolek svou hlavní činnost realizuje. Vedlejší činnost spolku může být i podnikatelská.  

 
72 ELIÁŠ, K., HAVEL, B., BEZOUŠKA, P., ŠUSTROVÁ, D. a LIŠKA, P. Občanské právo pro každého: pohledem 
(nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 129. 
ISBN 978-80-7478-493-4. 
73 NOVOTNÝ, P. Nový občanský zákoník: principy a základní pojmy. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2014, 
s. 64. ISBN 978-80-247-5163-4. 
74 HURDÍK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 3. vyd. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2018, s. 131. ISBN 978-80-7380-718-4. 
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„Účel (poslání) spolku může být jakýkoliv, s výjimkou podnikání. To ale neznamená, že 

by spolek nemohl podnikat, může tak činit ovšem pouze v rámci vedlejší činnosti 

a k podpoře naplňování svého hlavního účelu, nikoliv k rozdělování zisku mezi členy.75“  

Je možné vytvořit dle o.z. i tzv. pobočný spolek, který dřívější obč. zák. neznal. 

Jedná se tedy o další novinku v oblasti právnických osob, avšak lze ho připodobnit 

k organizačním složkám. Pobočný spolek je od hlavního spolku odvozen, proto ho lze 

považovat za jakousi organizační složku spolku případně za pobočku obchodní 

společnosti76. Pobočný spolek může samostatně právně jednat v rozsahu určeném 

stanovami hlavního spolku. Existence pobočného spolku závisí na hlavním spolku, tudíž 

pobočný spolek nemůže dále existovat, zaniknul-li spolek hlavní. Pobočné spolky se 

rovněž zapisují do spolkového rejstříku. 

2.2.2. Fundace 

Fundace mají majetkový základ, nikoliv osobní jako korporace, a jsou zřizovány 

k naplnění určitého účelu, se kterým souvisejí činnosti uskutečňované fundací a který je 

společensky či hospodářsky prospěšný. Právní osobnost fundace je spjata s účelově 

určeným majetkem. „Fundace představují nově koncipovaný obecný pojem, který 

zahrnuje všechny typy právnických osob v podobě majetku věnovaného určitému 

účelu.77“ Fundace se rozdělují na nadace, nadační fondy a přidružené fondy. „Nadaci 

vymezuje zákoník jako právnickou osobu soukromého práva, která je tvořena účelovým 

sdružením majetku, který má svými výnosy sloužit užitečnému cíli.78“ Nadace má tudíž 

dva základní charakteristické znaky – majetek a účel. Majetek nadace se skládá za prvé 

z nadační jistiny, která musí být tvořena z vkladů do nadace alespoň ve výši půl milionu 

korun, přičemž toto platí nejen v době založení nadace, ale i po celou dobu její existence, 

a která dále může být tvořena i z darů pro nadaci, a za druhé se majetek nadace skládá 

z ostatního majetku nadace. Majetek nadace lze zcizit pouze výjimečně v případech 

stanovených zákonem, jinak je zcizení majetku zakázáno, a co se týče jeho užívání, tak 

majetek nadace musí být užíván v souladu s jejím účelem. Účel nadace může být buď 

veřejně prospěšný, nebo nově i dobročinný, přičemž může být i následně změněn za 

 
75 JANKŮ, M. Nové občanské právo v kostce: (stručný úvod). 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014, s. 30-31. ISBN 
978-80-7400-516-9. 
76 Blíže viz https://www.epravo.cz/top/clanky/pobocne-spolky-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-
92463.html  
77 HURDÍK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 3. vyd. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2018, s. 135. ISBN 978-80-7380-718-4. 
78 JANKŮ, M. Nové občanské právo v kostce: (stručný úvod). 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 31. ISBN 978-
80-7400-516-9. 

https://www.epravo.cz/top/clanky/pobocne-spolky-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-92463.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/pobocne-spolky-dle-noveho-obcanskeho-zakoniku-92463.html
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podmínek stanovených v nadační listině či na základě soudního rozhodnutí. Nadace může 

být založena k trvalému účelu. K naplnění účelu nadace dochází poskytováním nadačních 

příspěvků třetím osobám. Nadace může též podnikat, ale pouze v rámci podpory svého 

hlavního účelu, tedy za stejných podmínek, jako korporace. 

Nadace se zakládá nadační listinou, kterou může být buď zakládací listina, nebo 

pořízení pro případ smrti. „V § 310 je podán minimální výčet obsahových náležitostí 

zakládací listiny. Obdobně je tomu s obsahem listiny obsažené v pořízení pro případ 

smrti – § 311 odst. 2. V tomto druhém případě je však třeba mít na mysli, že určité 

náležitosti, které musí obsahovat zakládací listina nadace, pořízení pro případ smrti 

obsahovat nemusí a moou být upraveny dodatečně.79“ Nadace může vydat i statut, ve 

kterém si lze upravit vnitřní záležitosti, stejně jako v nadační listině, avšak musí být 

v souladu s nadační listinou a není-li to vyloučeno, mohou být statut i nadační listina 

později změněny. Nadace musí mít statutární orgán, kterým je správní rada, a kontrolní 

orgán, kterým je v závislosti na výši nadačního kapitálu buď revizor, nebo dozorčí rada. 

Další orgány mohou být vytvořeny na základě nadační listiny nebo statutu. Nadace vzniká 

zápisem do nadačního rejstříku. K zániku nadace dochází výmazem z nadačního rejstříku 

po jejím zrušení nebo přeměně. Zrušení nadace je spojeno s její likvidací a dochází 

k němu z důvodů stanovených zákonem, které se týkají nejen nadace, ale i ostatních 

právnických osob. Přeměnou nadace dochází k jejímu zrušení bez likvidace, stejně jako 

u ostatních právnických osob, avšak u nadace je přeměna možná pouze změnou právní 

formy nebo fúzí sloučením. 

Nadační fond je velmi podobný nadaci, oproti ní ale není povinen vytvářet nadační 

jistinu. Ani nadační kapitál nemusí nadační fond vytvářet a na rozdíl od nadace by neměl 

být založen k trvalému účelu, proto: „....vklady a dary do nadačního fondu nemusí 

splňovat předpoklad trvalého výnosu. Naopak, majetek nadačního fondu může být 

spotřebován k účelu, k němuž byl založen. Z toho důvodu se pro výši majetku a kapitálu 

nadačního fondu nestanovují žádné limity, ani podnikatelské a investiční aktivity 

nadačního fondu nejsou výrazně omezeny.80“ Jelikož však o.z. výslovně nijak neupravuje 

dočasnost nadačního fondu a pouze hovoří o trvalosti služeb nadace, je možné, že budou 

existovat nadační fondy, které nebudou zřízeny k určitému účelu pouze na určitou dobu. 

 
79 NESNÍDAL, J. OBČANSKÝ ZÁKONÍK I. s komentářem. Český Těšín: Poradce, s. r. o., 2012, s. 71. ISBN 978-
80-7365-336-1. 
80 NESNÍDAL, J. OBČANSKÝ ZÁKONÍK I. s komentářem. Český Těšín: Poradce, s. r. o., 2012, s. 86. ISBN 978-
80-7365-336-1. 
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U nadačního fondu lze změnit jeho právní formu na nadaci, ovšem pouze umožňuje-li to 

nadační listina. Jiné způsoby přeměny jsou vyloučeny a k zániku nadačního fondu tak 

může dojít pak už jen po zrušení nadačního fondu s likvidací z důvodu neplnění účelu 

nebo nemožnosti plnění účelu.  

Přidružené fondy jsou souborem majetku vytvořeným k veřejně prospěšnému 

účelu, přičemž se nejedná o samostatnou právnickou osobu, ale pouze o smluvní vztah 

mezi nadací a třetí osobou, která poskytuje a svěřuje nadaci vyčleněný soubor majetku 

k tomu, aby ho spravovala a používala k sjednanému účelu souvisejícím s účelem nadace. 

„Majetek v přidruženém fondu může být k určitému účelu zcela vyčerpán, a pak fond 

v důsledku toho zanikne. Může ale představovat i trvalou hodnotu, jako je např. nemovitá 

věc určená k pronajímání, z jejíchž výnosů bude určený účel naplňován. Majetek může 

být do přidruženého fondu vložen i jen na určitou dobu a pak se vrátit zpět vlastníkovi.81“   

2.2.3. Ústav 

Ústav je možné vymezit jako kombinaci korporace a fundace, neboť má osobní 

i majetkový základ. S fundací má ústav společného to, že jeho účelem je rovněž provoz 

činností společensky či hospodářsky prospěšných, o nichž má veřejnost právo být 

informována v souladu s předem stanovenými podmínkami. K naplňování těchto činností 

slouží jak osobní, tak i majetkový základ ústavu. „Od fundací se ústav liší tím, že 

majetkovou složku ústavu je možné zcizit, takže jmění ústavu může být případně 

i zkonzumováno. Zákon také neukládá žádnou minimální výši vkladu nebo kapitálu 

ústavu.82“ Oproti korporaci ústav není založen na členském principu, neboť na místo 

členů má zaměstnance. V o.z. je ústav definován v jako: „právnická osoba ustavená za 

účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své 

osobní a majetkové složky.83“ Právní úprava ústavu je však v o.z. stručnější oproti právní 

úpravě týkající se korporace a fundace, neboť vymezuje pouze významné odlišnosti od 

těchto právnických osob, zejména od nadace. Z tohoto důvodu se na ústav přiměřeně 

aplikuje právní úprava nadace. Významnou odlišností ústavu od nadace je vedle již výše 

zmíněné možnosti zcizení majetku ústavu i možnost použít majetek ústavu k financování 

provozované činnosti.  

 
81 ELIÁŠ, K., HAVEL, B., BEZOUŠKA, P., ŠUSTROVÁ, D. a LIŠKA, P. Občanské právo pro každého: pohledem 
(nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 141. 
ISBN 978-80-7478-493-4. 
82 NOVOTNÝ, P. Nový občanský zákoník: principy a základní pojmy. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2014, 
s. 91. ISBN 978-80-247-5163-4. 
83 Ustanovení § 402 o.z. 
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Ústav se zakládá zakládací listinou (stejně jako u nadace může být později 

změněna) nebo pořízením pro případ smrti a vzniká zápisem do rejstříku ústavů. K zániku 

ústavu dochází výmazem z rejstříku ústavů po jeho zrušení nebo přeměně, přičemž se zde 

aplikují ustanovení týkající se zániku nadace. Rovněž podnikání ústavu je upraveno za 

stejných podmínek jako u nadace i korporace, což znamená, že ústav může podnikat 

pouze v rámci své vedlejší činnosti a k podpoře hlavní činnosti a podnikání navíc nesmí 

působit újmu hlavní činnosti ústavu. 

Co se týče orgánů ústavu, tak statutárním orgánem je ředitel (pokud si tedy ústav 

nezvolí jiné označení, které ovšem nesmí být klamavé), nejvyšším orgánem je správní 

rada a je možné zřídit i kontrolní orgán – dozorčí radu. Zda si ústav zřídí dozorčí radu, či 

nikoliv je ponecháno zcela na vůli zakladatele ústavu, neboť tím, že není zákonem 

stanovena minimální výše vkladů a kapitálu, není ústav povinen kontrolní orgán zřídit. 

2.3. Základní členění obchodních korporací podle ZOK 

Jelikož stěžejní materií této práce je občanskoprávní úprava právnických osob, 

avšak úpravu dle ZOK je dle mého názoru nutné zmínit, pojednání o členění obchodních 

korporací dle ZOK je velice stručné a obsahuje jen nejzákladnější informace. 

Dle ZOK jsou obchodními korporacemi obchodní společnosti, přičemž do tohoto 

souhrnného pojmu jsou jako obchodní korporace zařazena také družstva. Mezi obchodní 

společnosti se řadí v.o.s., k.s., s.r.o., a.s., evropská společnost84, evropské hospodářské 

zájmové sdružení85. Z družstev je to jednak družstvo (obecně může jít o různé druhy 

družstev podle oboru činnosti a podnikání) a také evropská družstevní společnost86, jakož 

i zvláštní druhy družstva, jmenovitě bytové družstvo a sociální družstvo, pro které se 

použijí ustanovení ZOK o družstvu, pokud není ve zvláštních ustanoveních o bytovém 

družstvu nebo sociálním družstvu stanoveno jinak. Podobně je tomu u subsidiárního 

použití ustanovení ZOK o družstvu u „družstevní spořitelny“, upravované zvláštním 

zákonem. Charakteristiku jednotlivých obchodních korporací považuji s ohledem na 

zaměření mé práce za nadbytečnou, jen bych ráda pouze ještě zmínila, že ZOK člení 

obchodní společnosti na osobní (v.o.s. a k.s.) a kapitálové (s.r.o. a a.s.). „Rozhodující pro 

toto rozlišení je přitom (podle teorie) skutečnost, zda je v popředí zájmu osobní účast 

 
84 Zvláštní právní úprava evropské společnosti je obsažena v zákoně č. 627/2004 Sb., o evropské 
společnosti a v nařízení č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti.  
85 Evropské hospodářské zájmové sdružení upravuje zákon č. 360/2004 Sb. o Evropském hospodářském 
zájmovém sdružení a nařízení č. 2137/85 o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení. 
86 Evropskou družstevní společnost primárně upravuje zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní 
společnosti a nařízení č. 1435/2003 Sb. o statutu evropské družstevní společnosti. 
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(odborné schopnosti, vlastnosti apod. společníka) nebo kapitálová účast (tj. vklad) 

společníků; pro kapitálové společnosti je typické omezené ručení společníků za dluhy 

společnosti........... Ve skutečnosti je toto dělení umělé, neboť i u osobních společností 

(zejména komanditní společnosti) je významný vklad společníka (srov. vklad komanditisty 

u komanditní společnosti) a u kapitálových společností (zejména společnost s ručením 

omezeným) osobní kvality společníků.87“  

Závěrem je důležité zmínit, že na obchodní korporace se použijí i ustanovení o.z., 

jakožto stěžejního kodexu soukromého práva, a to zejména základní ustanovení 

o právnických osobách, jejich orgánech a členech orgánů a dále např. také ustanovení 

o podnikateli či ustanovení o likvidaci zrušené právnické osoby, dojde-li ke zrušení 

právnické osoby bez právního nástupce, s následnou likvidací, pokud není v ZOK 

upraveno jinak. Pokud jde o právní pojetí právnické osoby, jíž je také každá obchodní 

korporace, jako fikce právního subjektu podle o.z., platí to v plném rozsahu také pro 

kteroukoliv obchodní korporaci, tedy pro kteroukoliv obchodní společnost a družstvo. 

Totéž platí o pojetí právního jednání za právnickou osobu členy statutárního orgánů, jako 

zástupců obchodní korporace, a také o statutárním orgánu, jako jediného orgánu se 

všeobecnou jednatelskou působností, anebo o jednání zaměstnanců, nebo členů, anebo 

členů jiných orgánů obchodní korporace, než je statutární orgán, a to v určitém 

vymezeném rozsahu. ZOK však stanoví pro každou právní formu obchodní korporace, 

kdo je statutárním orgánem a dále upravuje u každé obchodní korporace soustavu orgánů, 

při dodržení principu všeobecného jednatelské působnosti členů statutárního orgánu.  

Jak již bylo uvedeno výše, organizační strukturu je u osobních a kapitálových 

společností rozdílná. Rozdílná je organizační struktura však i mezi jednotlivými 

kapitálovými společnosti. Další podkapitoly proto pojednávají o organizačních 

strukturách jednotlivých kapitálových společnosti.  

2.3.1. S.R.O. 

U s.r.o. je nejvyšším orgánem valná hromada, která rozhoduje o zásadních právech 

a povinnostech souvisejících s činností a fungováním společnosti (tzv. statusové 

záležitosti týkající se společnosti a její organizace, majetkových záležitostech či 

společníků). „Účast na valné hromadě je právem společníka. Prostřednictvím této účasti 

společník může vykonávat hned několik svých základních práv. Společník takto získává 

 
87 JOSKOVÁ, L., ŠAFRÁNEK, J., ČOUKOVÁ, P., PRAVDA, P., PRAVDOVÁ, M. Nová společnost s ručením 
omezeným. Právo – účetnictví – daně. Druhé vydání. GRADA Publishing, a.s., 2015, s 9. ISBN 978-80-247-
5837-4. 
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informace o dění ve společnosti a prostřednictvím hlasování též dění ve společnosti 

ovlivňuje.88“ Dozorčí rada nemusí být vytvořena, s výjimkou některých specifických typů 

s.r.o. (např. ty s.r.o., jejich předmětem podnikání je obchodování s cennými papíry nebo 

regulace trhu). Dozorčí rada je kontrolním orgánem valné hromady. „Kontroluje údaje 

v obchodních a účetních knihách, účetních závěrkách a jiných dokumentech, informuje 

o své činnosti a zjištěních valnou hromadu. Může být i orgánem, který přebírá působnost 

statutárního orgánu v nouzovém případě, kdy statutární orgán není ustanoven nebo 

neplní svoje povinnosti (viz např. § 404 ZOK).89“ Statutárním orgánem je buď jednatel 

anebo více jednatelů, kteří mohou tvořit kolektivní orgán (tento pak rozhoduje 

většinovým hlasováním) nebo každý z těchto více jednatelů může být statutárním 

orgánem. V působnosti statutárního orgánu je především obchodní vedení společnosti 

a zastupování společnosti navenek. Dle ustálené judikatury se pojmem obchodní vedení 

rozumí: „řízení společnosti, tj. zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti, 

včetně rozhodování o podnikatelských záměrech.90“ Pod obchodní vedení lze tudíž 

podřadit kromě činností týkajících se organizace podnikatelské činnosti a stanovování 

podnikatelských cílů i činnosti jako je rozhodování o nákupu vybavení sloužícího 

k realizaci podnikatelské činnosti (výrobní stroje a materiál, služební automobily apod.). 

Statutární orgán je volen valnou hromadou, a to prosto většinou hlasů.  

2.3.2. A.S. 

U a.s. je nejvyšším orgánem rovněž valná hromada (případně jediný akcionář), 

avšak co se týče dalších orgánů společnosti, je možné ve stanovách zvolit jeden ze dvou 

systémů vnitřního řízení společnosti. „Z hlediska vnitřního řízení zákon rozlišuje tzv. 

monistický a dualistický systém vnitřního řízení. V rámci dualistického systému vnitřního 

řízení jsou obligatorními orgány akciové společnosti představenstvo a dozorčí rada. 

Jedná se o standardní německý, rakouský a koneckonců i český systém vnitřního řízení 

akciové společnosti. v rámci monistického systému vnitřního řízení akciové společnosti 

jsou těmito obligatorními orgány vnitřního řízení správní rada a statutární ředitel, který 

je tradiční naopak ve Francii, případně v zemích uplatňujících common law....91“  

 
88 ČÁP, Z., JAHELKA, P., JOSKOVÁ, L., HEJDA, J., VANĚČKOVÁ, V. Zákon o obchodních korporacích. Výklad 
jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vydání. Praha: Linde Praha 
a. s., 2013, s. 220. ISBN 978-80-7201-917-5. 
89 POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. a kolektiv. Obchodní společnosti a družstva. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. 87. ISBN 978-80-7400-475-9. 
90 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.1.2014, sp. zn. 21 Cdo 632/2013.  
91 POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. a kolektiv. Obchodní společnosti a družstva. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. 285. ISBN 978-80-7400-475-9. 
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V případě dualistického systému je tedy statutárním orgánem představenstvo 

a kontrolním orgánem dozorčí rada. Představenstvo zastupuje a.s. vůči třetím osobám, 

rozhoduje o záležitostech, k jejichž rozhodování není příslušný jiný orgán společnosti, 

má na starosti obchodní vedení společnosti a záležitosti týkající se valné hromady 

(svolávání, program apod.). K obchodnímu vedení společnosti je představenstvo 

zmocněno přímo ze zákona92, který zároveň stanovuje představenstvu vedení účetnictví, 

předkládání účetních závěrek valné hromadě ke schválení a návrh na rozdělení zisku či 

úhradu ztráty v souladu se stanovami93. Představenstvo má zpravidla tři členy, pokud není 

ve stanovách určen jiný počet členů, s ročním funkčním obdobím, opět pokud stanovy 

neupravují jinak. Pokud je kolektivním orgánem, volí svého předsedu a zároveň ho 

i odvolává. Činnost dozorčí rady je obdobná jako u s.r.o., tedy dohled a kontrola 

působnosti představenstva, jakož i činnosti společnosti. „Co se pak týká výkonu dohledu 

nad činností společnosti, tuto působnost dozorčí rady je nutné chápat jako výkon určité 

kontroly nad realizací předmětu činnosti společnosti, naplňování jejích cílů, řádné 

dodržování zásad založených valnou hromadou a nastavené investiční politiky, stejně tak 

jako plnění podnikatelských plánů a hospodářských předsevzetí.94“ Dozorčí rada bývá 

zpravidla tří členná, pokud stanovy neurčí jiný počet členů a opět si volí a odvolává svého 

předsedu, jako představenstvo. Na rozdíl od představenstva, pokud stanovy neupravují 

délku funkčního období, je tří letá. S ohledem na charakter působnosti dozorčí rady, její 

řádný výkon a zachování nezávislosti dozorčí rady na ostatních orgánech společnosti je 

vyloučeno, aby člen dozorčí rady byl současně členem představenstva anebo takovou 

osobou, která je v souladu s obchodním rejstříkem oprávněna jednat za společnost vůči 

třetím osobám (prokurista, likvidátor společnost apod.). 

V případě monistického systému je, jak vyplývá ze shora uvedeného, statutárním 

orgánem statutární ředitel a kontrolním orgánem správní rada, ačkoliv to nekoresponduje 

s označením „monistický“, dle kterého by měl vedle valné hromady existovat pouze jeden 

orgán. Působnost těchto orgánů je obdobná představenstvu a dozorčí radě, neboť ZOK 

odkazuje na ustanovení upravující dualistický systém, když říká, že: „Kde se v tomto 

zákoně stanoví o představenstvu, rozumí se tím podle okolností statutární ředitel nebo 

jiný orgán společnosti, který má obdobnou působnost. Kde se v tomto zákoně stanoví 

 
92 Ustanovení § 435 odst. 2 ZOK. 
93 Ustanovení § 435 odst. 4 ZOK. 
94 ČÁP, Z., JAHELKA, P., JOSKOVÁ, L., HEJDA, J., VANĚČKOVÁ, V. Zákon o obchodních korporacích. Výklad 
jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vydání. Praha: Linde Praha 
a. s., 2013, s. 510. ISBN 978-80-7201-917-5. 
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o dozorčí radě, rozumí se tím podle okolností správní rada nebo předseda správní rady 

anebo jiný orgán s obdobnou kontrolní působností.95“ Odkaz zákona může být někdy 

poměrně problematický, a to zejména ve vztahu ke správní radě a jejímu předsedovi, co 

do jejich působnosti. Správní rada totiž na rozdíl od dozorčí rady není pouze kontrolním 

orgánem, ale vykonává i částečně záležitosti, které patří do působnosti statutárního 

orgánu jiných právnických osob (např. zaměření obchodního vedení společnosti 

a kontrola jeho výkonu) a zároveň záležitosti, které nepatří do působnosti jiných orgánů, 

zejména valné hromady. Statutárního ředitele lze, co se týče působnosti, srovnávat 

s představenstvem. Zásadním rozdílem mezi představenstvem a statutárním ředitelem je 

skutečnost, že statutárním ředitelem nemůže být právnická osoba. V souladu s výše 

uvedeným je proto třeba aplikovat na monistické orgány pouze ta zákonná ustanovení, 

která jim odpovídají z hlediska povahy i působnosti. Významná je u monistického 

systému provázanost správní rady a statutárního ředitele. Statutární ředitel zejména 

vykonává obchodní vedení společnosti, a to ve spojení se správní radou, která určuje 

zaměření obchodního vedení, jak již bylo uvedeno výše, avšak nemůže jeho výkon 

ovlivňovat. Co se týče další provázanosti správní rady a statutárního ředitele, je patrná 

z povinné účasti statutárního ředitele na všech jednáních správní rady, kterou vyžaduje 

přímo zákon96. V neposlední řadě správní rada jmenuje statutárního ředitele a rovněž 

i schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce. Důležité také je, že statutární ředitel může být 

i předsedou správní rady.  

2.3.3. Družstvo 

Taktéž je rozdílná organizační struktura družstva, která koresponduje s odlišnostmi 

družstva od jiných obchodních korporací. Podle ZOK je družstvo společenstvím 

neuzavřeného počtu osob.97 Družstvo je charakteristické dobrovolnou osobní účastí členů 

družstva na činnosti družstva (princip dobrovolnosti), kteří mají rovné postavení (princip 

rovnosti). Členství v družstvu je založeno na principu otevřeného členství, které je třetím 

charakteristickým principem družstva. „Znamená, že kolektiv členů družstva není 

uzavřen. Za trvání družstva mohou do něho kdykoliv vstupovat další osoby splňující 

předpoklady vzniku členství a naopak stávající členové z něho mohou kdykoliv odejít.98“ 

Ke vzniku členství v družstvu je v souladu se ZOK třeba: podání písemné přihlášky, 

 
95 Ustanovení § 456 ZOK. 
96 Ustanovení § 458 odst. 2 ZOK. 
97 Ustanovení § 552 odst. 1 ZOK.  
98 POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. a kolektiv. Obchodní společnosti a družstva. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. 323. ISBN 978-80-7400-475-9. 
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rozhodnutí o přijetí za člena, splnění vkladové povinnosti, svéprávnost anebo zastoupení 

zákonným zástupcem a případně existence pracovního poměru k družstvu, jestliže je 

členství v družstvu tímto podmíněno, přičemž stanovy mohou vyžadovat splnění i dalších 

předpokladů ke vzniku členství99. Pouze člen družstva může být součástí orgánu družstva, 

(tudíž všechny orgány družstva mohou být složeny pouze z členů družstva) a členem 

družstva může být i právnická osoba. Pokud je členem družstva právnická osoba, tak je 

členem družstva skutečně sama ona právnická osoba, nikoliv osoba, která za ni jedná. 

Družstvo si může zřídit i další jiné orgány, v souladu se stanovami.  

Co se týče samotné organizační struktury družstva, nejvyšším orgánem je členská 

schůze, statutárním orgánem je představenstvo a kontrolním orgánem je kontrolní 

komise. Pro všechny orgány družstva je shodná maximální délka funkčního období, která 

je pětiletá. Stanovy však mohou obsahovat ujednání o kratší délce funkčního období. 

Členská schůze je tvořena všemi členy družstva a rozhoduje o nejvýznamnějších 

záležitostech týkajících se družstva. „Členská schůze je nejen nejvyšším orgánem každého 

družstva, ale současně i jediným jeho orgánem, v němž se realizuje princip přímé 

družstevní demokracie. Jinými slovy, je orgánem, v němž každý člen může realizovat 

jedno ze svých základních členských práv – právo účasti na správě a řízení družstva, a to 

osobně.100“ Do základní působnosti členské schůze patří dle ZOK např. změna stanov 

družstva, volba a odvolávání členů družstva a jejich náhradníků, určování výše odměn 

pro orgány družstva, schvalování účetní závěrky, rozhodování o přeměně družstva či jeho 

zrušení s likvidací, nebo schvalování různých smluv (o výkonu funkce, poskytnutí 

finanční asistence) a mnohé další101. Působnost členské schůze lze s odchylkami od 

zákonné úpravy modifikovat stanovami, avšak s výjimkou záležitostí, které má 

v působnosti představenstvo nebo kontrolní komise, jelikož to zákon zakazuje102. Členská 

schůze může rozhodovat o nejdůležitějších záležitostech družstva zpravidla za 

přítomnosti většiny všech členů družstva majících většinu všech hlasů, nestanovuje-li 

zákon nebo stanovy rozdílně. Co se týče hlasů členů družstva, ne vždy má člen jeden hlas, 

ale může mít jich i více v závislosti na výši svého členského vkladu.  

 
99 POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. a kolektiv. Obchodní společnosti a družstva. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. 324. ISBN 978-80-7400-475-9. 
100 POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. a kolektiv. Obchodní společnosti a družstva. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. 344. ISBN 978-80-7400-475-9. 
101 Blíže viz ustanovení § 656 ZOK. 
102 Ustanovení § 657 ZOK. 
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Působnost členské schůze může být stanovami částečně nebo úplně přenesena na 

volitelný orgán shromáždění delegátů, avšak jen u družstev, která mají více než dvě stě 

členů. Pro fungování shromáždění delegátů je nezbytné, aby představenstvo vytvořilo 

volební obvody, do kterých jsou začleněni jednotliví členové družstva. Členové 

příslušného volebního obvodu volí a odvolávají delegáta. Je nutné, aby za každý volební 

obvod byl zvolen jeden delegát, přičemž družstvo vede seznam delegátů. Na shromáždění 

delegátů se přiměřeně aplikují zákonná ustanovení týkající se obchodních korporací 

(ohledně vymezení nejvyššího oránu obchodní korporace) a členské schůze družstva 

(například možnost ve stanovách upravit působnost shromáždění delegátů, tak jak je tomu 

i u členské schůze, tedy s výjimkou záležitostí, které má v působnosti představenstvo 

nebo kontrolní komise).  

Kontrolním orgánem družstva je kontrolní komise, jež musí mít tři členy, 

nestanovují-li stanovy vyšší počet členů. Kontrolní komise má v čele předsedu a případně 

může mít i místopředsedu či místopředsedy, upravují-li to stanovy. Kontrolní komise má 

ve své působnosti kromě kontroly všech činností družstva i řešení všech stížností členů 

družstva, a to na jeho orgány či další členy družstva. „Důležitým prvkem je vyjádření 

nezávislosti kontrolní komise na ostatních orgánech družstva. Toto její postavení není 

možno žádným způsobem omezit či změnit.103“ Statutárním orgánem je představenstvo, 

které musí mít minimálně tři členy, avšak stanovy mohou určit vyšší počet členů. 

Představenstvo je výkonným orgánem družstva, tudíž je v jeho působnosti obchodní 

vedení družstva a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti 

jiného orgánu (například účetní záležitosti, rozdělení zisku apod.). Každé představenstvo 

musí mít svého předsedu, a pokud to stanoví stanovy, tak i místopředsedu či 

místopředsedy, kterého volí buď představenstvo, nebo v souladu se stanovami členská 

schůze. Co se tedy týče působnosti orgánů, jak vyplývá z výše uvedeného, je velice 

obdobná jako u obchodních korporací. 

Rozdílná organizační struktura může být u malých družstev, tedy těch s méně než 

padesáti členy, neboť mají možnost prostřednictvím stanov jako statutární orgán zvolit 

předsedu družstva místo představenstva a působnost kontrolní komise může vykonávat 

na místo této členská schůze. Výlučně předseda družstva může být statutárním orgánem, 

nikoliv i jiný člen pověřený členskou schůzí, jako tomu bylo v minulosti. Pokud by došlo 

 
103 ČÁP, Z., JAHELKA, P., JOSKOVÁ, L., HEJDA, J., VANĚČKOVÁ, V. Zákon o obchodních korporacích. Výklad 
jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vydání. Praha: Linde Praha 
a. s., 2013, s. 720. ISBN 978-80-7201-917-5. 
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ke zvýšení počtu členů družstva nad padesát, musí se v tříměsíční lhůtě ode dne, kdy 

došlo ke zvýšení počtu členů, změnit stanovy a opět v tříměsíční lhůtě zřídit klasické 

orgány družstva, tedy představenstvo a kontrolní komise. „Ke změně stanov a volbě 

orgánů nemusí družstvo přistoupit pouze v případě, že v uvedené tříměsíční lhůtě počet 

členů poklesne pod stanovený limit. Jestliže by v dané lhůtě nedošlo ke snížení počtu členů 

pod stanovený limit, ani by nebyla provedena změna stanov a volba orgánů družstva, 

mohl by soud družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci.104“  

Závěrem k orgánům obchodních korporací je vhodné upozornit na skutečnost, že 

kromě úpravy orgánů v ZOK, je třeba subsidiárně aplikovat i úpravu o.z. O právnických 

osobách pojednává o.z. v ustanovení § 151 až § 160 a o jednání za právnickou osobu 

v ustanovení § 161 až § 167. Klíčovými ustanoveními, která se aplikují na orgány 

obchodních korporací, jsou zejména ustanovení § 152 odst. 1 a 2, § 159 odst. 1 a 3, § 163 

a § 164 odst. 1 o.z. Ustanovení § 152 odst. 1 o.z. hovoří o individuálním a kolektivním 

orgánu právnické osoby. Dle komentáře k o.z.: „Odstavec 1 do zákona věcně nepatří; 

nejedná se tu o právní normu, nýbrž o učebnicovou (doktrinární) formulaci.105“ 

Ustanovení § 152 odst. 2 o.z. stanovuje podmínku plné svéprávnosti pro fyzickou osobu 

jako člena právnické osoby a zástupce právnické osoby. Ustanovení § 159 odst. 

1 o.z. pojednává o podmínkách vykonávat funkci člena voleného orgánu loajálně a s péčí 

řádného hospodáře. „Pojem péče řádného hospodáře lze vymezit jakožto výkon vědomé 

rozhodovací činnosti na základě dostatečných informací, konané v dobré víře ve prospěch 

právnické osoby bez preferování vlastních soukromých zájmů, opírající se o racionální 

základy, vykonávané odborně, po všech stránkách profesionálně, při zachování povinné 

mlčenlivosti, zejména pak dodržení obchodního tajemství, popř. i jiné zákonem stanovené 

nebo smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti, ale i zachování dobré pověsti právnické 

osoby a nevyzrazení jakýchkoliv jiných neveřejných informací.106“ Ustanovení § 159 odst. 

3 o.z. stanovuje povinnost členu voleného orgánu právnické osoby k náhradě škody vůči 

právnické osobě při porušení povinností. Ustanovení § 163 o.z. vymezuje rozhodovací 

působnost statutárního orgánu. „Ustanovení má mimořádný význam; určuje se zde, 

 
104 ČÁP, Z., JAHELKA, P., JOSKOVÁ, L., HEJDA, J., VANĚČKOVÁ, V. Zákon o obchodních korporacích. Výklad 
jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vydání. Praha: Linde Praha 
a. s., 2013, s. 725-726. ISBN 978-80-7201-917-5. 
105 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 519. ISBN 978-80-7478-370-8. 
106 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 530. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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kterému orgánu právnické osoby náleží působnost, jež není svěřena jinému orgánu 

právnické osoby.107“ Ustanovení § 164 odst. 1 o.z. vymezuje jednatelskou působnost 

statutárního orgánu. „Zmocnění statutárního orgánu zastupovat právnickou osobu ve 

všech věcech je třeba chápat v tom smyslu, že je oprávněn k jednání toliko v těch věcech, 

ke kterým je právnická osoba jako taková vůbec způsobilá (§ 20 odst. 1); k jednání ve 

věcech, ke kterým není právnická osoba způsobilá, není a ani nemůže být statutární orgán 

oprávněn.108“  

 
107 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 539. ISBN 978-80-7478-370-8. 
108 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 541. ISBN 978-80-7478-370-8. 



    38 

 

3. Jednání za právnickou osobu 

3.1. Obecný stručný úvod do jednání za právnickou osobu podle o.z. ve 

vztahu k zastoupení a pojem zastoupení, jednání před vznikem 

právnické osoby 

 S právnickými osobami a s jednáním uskutečňovaným jednak mezi právnickými 

osobami navzájem nebo mezi právnickou osobou a fyzickou osobou se setkáváme 

v běžném denním životě. Při právním jednání dochází k založení, změně či k zániku práv 

a povinností jednajících stran. Ve způsobu právního jednání právnické osoby, resp. 

v jednání za právnickou osobu se odráží ono pojetí právnické osoby jako osoby fiktivní, 

kdy právnická osoba nemá vlastní rozum a nemůže také projevovat vlastní vůli, proto 

není nadána svéprávností. Z toho důvodu se v odborné literatuře109 hovoří také o tom, že 

se právnické osobě tzv. přičítá cizí rozum a vůle, tedy jednání jiných fyzických osob, 

způsobilých podle zákona k právnímu jednání za právnickou osobu, jak uvádí např. Karel 

Beran: „faktickým předpokladem každého jednání je tedy člověk, který disponuje 

rozumem a vůlí.“  

Jednání za právnickou osobu v současné podobě předchozí právní úprava neznala. 

Zásadní rozdíl mezi současnou právní úpravou a právní úpravou v obč. zák. je ten, že 

obč. zák. umožňoval právnickým osobám jednat originárně. Podle obč. zák. činila 

právnická osoba právní úkony svým statutárním orgánem, který jednal jménem právnické 

osoby. Právní úkony, které tedy činil statutární orgán, činila přímo právnická osoba, 

protože ta činila vlastní právní úkony svým statutárním orgánem. Jednání statutárním 

orgánem obč. zák. tudíž považoval za přímé jednání právnické osoby, na rozdíl od pojetí 

právního jednání za právnickou osobu podle o.z. Zastoupení právnické osoby dle 

obč. zák. přicházelo v úvahu v případě, kdy činili právní úkony za právnickou osobu 

zaměstnanci v rozsahu podle svého pracovního zařazení a případně členové právnické 

osoby podle vnitřních předpisů, kteří mohli rovněž jednat jménem právnické osoby. 

V tomto případě se jednalo o nepřímé zastoupení, založené na zákonném ustanovení 

a také na vnitřních předpisech. Obč. zák. ovšem zároveň nevylučoval, aby za právnickou 

osobu jednal zástupce. Naopak to umožňoval a v důsledku toho tedy rozlišoval jednání 

jménem právnické osoby prostřednictvím statutárního orgánu, případně prostřednictvím 

zaměstnance či člena právnické osoby a jednání zástupcem za právnickou osobu. Na 

rozdíl od předchozí právní úpravy, o.z. preferuje zákonné zastoupení právnické osoby. 

 
109 BERAN, K., ČECH, P., DVOŘÁK, B., ELISCHER, D., HRÁDEK, J. a kol. Právní jednání a odpovědnost 
právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 11. ISBN 
978-80-7598-043-4. 
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Také Nejvyšší soud judikoval, že: „s účinností od 1. ledna 2014 soukromé právo 

nerozlišuje přímé jednání právnické osoby a jednání jejího zástupce; členové statutárního 

orgánu právnické osoby jsou jejími zástupci.110“  

Pod pojmem zastoupení si lze, v souladu s jeho právním pojetí v o.z.111, představit 

takové jednání, jehož smyslem je výkon práv a povinností za zastupovanou osobou. 

Zastoupení je právním vztahem, který vzniká mezi zastupovanou osobou a zástupcem, 

kdy zástupci vzniká na základě tohoto právního vztahu oprávnění právně jednat jménem 

zastoupeného. Ze zastoupení vznikají práva a povinnosti nikoliv zástupci, nýbrž přímo 

zastoupenému. Zástupce musí být svéprávný, a to zejména k uskutečňovanému právnímu 

jednání, musí mít shodné zájmy se zastoupeným, musí jednat osobně (s výjimkou 

možnosti substituce na základě zákona či dohody se zastoupeným) a v mezích svých 

oprávnění. Zákon současně pamatuje na důsledky pro případ, že zástupce překročí své 

zástupčí oprávnění. Závěrem lze k tomuto stručnému úvodu do jednání za právnickou 

osoby shrnout, že za právnickou osobu vždy jedná jiná osoba (vždy však fyzická osoba), 

která projevuje vůli právnické osoby. Ten, kdo je oprávněn právně jednat za právnickou 

osobu, jedná podle současného o.z. jako její zástupce.  

Jednání před vznikem právnické osoby je důležitou součástí právní regulace 

jednání za právnickou osobu. Proces vzniku právnické osoby není totiž možné uskutečnit 

na základě jednoho právního jednání, ale jedná se o náročnější činnost, která je důsledkem 

několika právních jednání, rozdělených do dvou fází, a to založení (resp. ustavení, jak 

hovoří o.z.) a vzniku právnické osoby. Vzhledem k této dvoufázovosti je nutné určitá 

právní jednání činit ještě před vznikem právnické osoby. Z tohoto důvodu je nezbytné, 

aby se zákon vymezoval k takovým právním jednáním. Ohledně časového vymezení 

jednání před vznikem právnické osoby, již ze samotného názvu je zřejmé, že se jedná 

o všechna právní jednání učiněná v období mezi založením, resp. ustavením, právnické 

osoby a jejím vznikem. K založení, resp. ustavení, právnické osoby dochází na základě 

zakladatelského právního jednání (společenská smlouva, nebo zakládací listina anebo 

stanovy), zákona či rozhodnutí orgánu veřejné moci. „Termín „ustavení“ kryje založení 

právnické osoby projevem soukromé vůle, její zřízení působením veřejné moci (zákonem 

nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci), popřípadě jiným způsobem, jak tomu je – podle 

 
110 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 29 Cdo 880/2015. 
111 Ustanovení § 436 a násl. o.z. 
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zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.112“ Ke vzniku právnické osoby dochází zápisem 

do veřejného rejstříku (obchodní, nadační, spolkový atd.), nebo nabytím účinnosti zákona 

či rozhodnutí orgánu veřejné moci, pokud vznikla na jeho základě. Z tohoto vyplývá, že 

právní úprava jednání před vznikem právnické osoby se neaplikuje, pokud: „ustavení 

a vznik právnické osoby splývá v jediný okamžik, nebo vzniku právnické osoby 

nepředchází její ustavení (to se děje zejména v těch případech, kdy právnickou osobu in 

concreto konstituuje příslušný zákon – např. veřejnou vysokou školu), nebo se jedná 

o jakoukoliv právnickou osobu veřejného práva, neboť tam je to vyloučeno z povahy 

věci.113“ 

O.z. tedy umožňuje, aby byla právní jednání konána před vznikem právnické 

osoby114, a to s ohledem na charakter některých právních jednání, která je třeba konat 

ještě před vznikem právnické osoby, avšak po jejím založení, resp. ustavení. V praxi se 

pro označení právnické osoby před jejím vznikem používá označení předběžná 

společnost, ačkoliv naše právní úprava takový pojem nezná a užívají ji pouze zahraniční 

právní úpravy. Někteří teoretici přirovnávají právnickou osobu, která je po svém ustavení 

ještě neexistujícím subjektem práva k nasciturovi. „Ustavená, leč dosud nevzniklá 

právnická osoba by se dala do jisté míry přirovnat k nasciturovi.115“ Mezi typická právní 

jednání činěná před vznikem právnické osoby patří: zajištění podnikatelského oprávnění 

a souhlasu s umístěním sídla, uzavření smluv souvisejících se sídlem společnosti (kupní 

či nájemní smlouva, smlouva o dodávce elektřiny, svozu odpadu apod.), nebo podání 

návrhu na zápis do veřejného rejstříku apod. Vzhledem k tomu, že o.z. nestanovuje, kdo 

konkrétně je oprávněn jednat za právnickou osobu před jejím vznikem, může to být 

kdokoliv. „Okruh osob oprávněných jednat jménem právnické osoby a na její účet před 

tím, než nabude právní osobnosti, zásadně není omezen. Má-li však takové jednání 

vyvolávat právní následky, resp. být pro právo relevantní (tj. platné), je nezbytné, aby 

jménem právnické osoby jednal toliko ten, kdo by byl v dané věci sám způsobilý pro sebe 

vlastním právním jednáním předmětná práva nabýt, resp. se k předmětným povinnostem 

 
112 ELIÁŠ, K., HAVEL B. Osnova občanského zákoníku. Osnova zákona o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, s. 280. ISBN 978-80-7380-205-9. 
113 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 451. ISBN 978-80-7478-370-8. 
114 Ustanovení § 127 o.z.  
115 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 450. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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zavázat.116“ Důležité je, že osoba jednající za právnickou osobu před jejím vznikem je 

z právního jednání oprávněna i zavázána sama, a pokud za právnickou osobu jedná více 

osob, jsou tyto oprávněny a zavázány společně a nerozdílně.  

Pro právnickou osobu jsou právní jednání učiněná před jejím vznikem účinná jen 

za předpokladu, že jejich účinky na sebe převzala, a to ve lhůtě do tří měsíců od jejího 

vzniku. Vzhledem k tomu, že se nejedná o prekluzivní lhůtu, lze si představit i situaci, 

kdy by k převzetí účinků právních jednání učiněných před vznikem právnické osoby 

došlo i po uplynutí této lhůty, avšak jen za předpokladu, že by další zúčastněné třetí 

osoby, které byly oprávněné či zavázané z těchto právních jednání, nenamítaly uplynutí 

lhůty. Skutečnost, že právnická osoba na sebe převzala účinky právních jednání 

učiněných před jejím vznikem, navíc musí dát právnická osoba najevo dalším 

zúčastněným třetím osobám, i přestože nesplnění této povinnosti nemá dle o.z. vliv na 

převzetí účinků. U kapitálových společností a se navíc vyžaduje i souhlas valné hromady 

(ustanovení § 190 odst. 2 písm. l) a § 421 odst. 2 písm. n) ZOK) a u družstva souhlas 

členské schůze (ustanovení § 656 písm. h) ZOK). Jestliže na sebe právnická osoba 

převezme právní jednání učiněná před jejím vznikem, jsou tato pro právnickou osobu 

účinná na základě právní fikce ex tunc, tedy od počátku. Pokud by právnická osoba na 

sebe nepřevzala právní jednání učiněná před jejím vznikem, byl by z nich oprávněn 

a zavázán stále jen jednající, případně společně a nerozdílně více jednajících. „Jak plyne 

ze zákonného principu dobrých mravů, je povinností právnické osoby oznámit i případné 

nepřevzetí těchto účinků, aby druhá strana nebyla ve zbytečné nejistotě o tom, jak se věci 

mají.117“ Převzetí účinků právních jednání činěných před vznikem právnických osoby 

bylo do o.z. převzato z evropské směrnice118, která je však v současné době již zrušena 

a nahrazena novou směrnicí (tato však předmětné ustanovení již neobsahuje). „Nad 

rámec směrnice se jen stanoví tříměsíční lhůta pro převzetí takto učiněných jednání 

vzniklou právnickou osobou, neboť nelze třetí osoby ponechávat po delší dobu v nejistotě, 

jaký je právní stav.119“ Současnou právní úpravu v oblasti jednání před vznikem 

 
116 LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2014, s. 678. ISBN 978-80-7400-529-9. 
117 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 450. ISBN 978-80-7478-370-8. 
118 Ustanovení čl. 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 
o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována 
v členských státech od společnosti ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení 
rovnocennosti těchto opatření. 
119 ELIÁŠ, K., HAVEL B. Osnova občanského zákoníku. Osnova zákona o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2009, s. 280. ISBN 978-80-7380-205-9. 
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právnické osoby považuji za správnou, když nijak neomezuje okruh osob, které mohou 

za právnickou osobu jednat před jejím vznikem a nestanovuje jim nějaké zvláštní 

povinnosti, jako tomu bylo u některých dřívějších právních úprav. Obchodní zákoník 

ukládal zakladatelům povinnost pořizovat seznam jednání jménem společnosti před 

zápisem do obchodního rejstříku120 a ve svém dřívějším znění účinném do konce roku 

2000 dokonce stanovoval, že do vzniku společnosti za ni mohli jednat pouze 

zakladatelé121. Rovněž považuji za správné, že současná právní úprava zároveň stanovuje 

pravidla pro závaznost účinků těchto právních jednání do budoucna, tak jak tomu bylo 

i u dřívějších právních úprav. Domnívám se, že právní úprava o.z. nedává prostor 

k nejasnostem, ani vzniku sporných situací ohledně přechodu účinků právních jednání 

učiněných před vznikem právnické osoby na tuto právnickou osobu.  

3.2. Rozdělení jednotlivých druhů zastoupení ve vztahu k jednání za 

právnickou osobu dle o.z., včetně stanoviska odborné literatury k povaze 

tohoto zastoupení se zaměřením na zastoupení právnické osoby členy 

statutárního orgánu 

Rozlišují se dva základní druhy zastoupení, a to zastoupení přímé a nepřímé a dále 

pak zákonné a smluvní. Zákonné zastoupení se dále dělí na dva typy, vzniklé přímo ze 

zákona a vzniklé rozhodnutím státního orgánu na základě zákona. Přímé zastoupení je 

charakteristické tím, že zástupce jedná jménem a na účet osoby, kterou zastupuje. 

Nepřímé zastoupení znamená, že zástupce jedná také samozřejmě na účet zastoupeného, 

avšak svým jménem. Co se týče podřazení jednání za právnickou osobu pod určitou 

kategorii zastoupení, dle výše uvedených kritérii, není názor právních jednotný. V o.z. je 

preferováno zákonné zastoupení právnické osoby, jak již bylo zmíněno v předchozí 

podkapitole, avšak ne každé zastoupení při jednání za právnickou osobu, je zastoupením 

zákonným. Dle mého názoru nelze proto jednání za právnickou osobu zařadit do jedné 

kategorie zastoupení. Filip Melzer je např. názoru, že je potřeba rozlišovat, kým 

konkrétně je právnická osoba zastupována, pokud členem voleného orgánu, který musí 

svou funkci přijmout, připodobňuje jednání za právnickou osobu smluvnímu zastoupení. 

Svůj názor mj. zdůvodňuje tím, že: „...... tento proces předpokládá shodnou vůli jak 

právnické osoby, tak i člena voleného orgánu.“ a že: „.…. jde o vztah oboustranně 

dobrovolný.122“ Luboš Tichý zase přirovnává jednání za právnickou osobu zákonnému 

 
120 Ustanovení § 64 odst. 2 ObchZ (ve znění účinném do 31. 12. 2000). 
121 Ustanovení § 64 odst. 1 ObchZ (ve znění účinném do 31. 12. 2000). 
122 blíže viz MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. 
Praha: Leges, 2014, s. 45. ISBN 978-80-7502-003-1.  
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zastoupení, když uvádí, že: „Nový občanský zákoník na rozdíl od předchozí právní úpravy 

konstruuje jednání právnické osoby jako zástupčí poměr (marg. č. 660) vyplývající ze 

zákona, který určuje, které fyzické osoby mohou jednat ve smyslu zastoupení za 

právnickou osobu.“123. Pokud by mělo být jednání za právnickou osobu považováno za 

zákonné zastoupení, určitě by se jednalo o zákonné zastoupení nepřímé, a to s ohledem 

na charakter právnické osoby, která nemůže sama přímo jednat, ale pouze v zastoupení, 

jak již bylo uvedeno. Některé další zdroje zase uvádějí, že jednání za právnickou osobu 

je zastoupením se smíšenou povahou, jelikož je kombinací zákonného zastoupení se 

zastoupením smluvním anebo že se jedná o zastoupení „sui generis“ (svého druhu). Petr 

Čech poukazuje v souvislosti se změnou právní úpravy o.z. na skutečnost, že právní 

úprava zastoupení v o.z. (ustanovení § 436 a násl. o.z.) přinesla řadu praktických nesnází 

souvisejících zejména s nejasnostmi ohledně aplikovatelnosti pravidel o zastoupení na 

jednání za právnickou osobu. Zabývá se (v kapitole 5) zejména otázkou právní povahy 

zastoupení právnické osoby členy statutárního orgánu a provádí rozbor, zda se jedná 

o zastoupení smluvní, zákonné či jiné124.  

Současní čeští právní teoretici, kteří nejsou sjednoceni v názoru, zda zastoupení 

členy statutárního orgánu, které je obligatorním způsobem zastoupení právnické osoby 

(předepsaným přímo zákonem), je zastoupením svého druhu (tzv. „sui generis“), anebo 

je určitým typem zastoupení, na které se vztahují přiměřeně ustanovení o.z. o smluvním 

zastoupení, se spíše svými názory přiklání ke stanovisku, že jde o zastoupení svého 

druhu, jak uvádí i judikatura. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí stanovil, že: „Zastoupení 

právnické osoby členem statutárního orgánu je zastoupením svého druhu (sui generis), 

na něž nedopadá ani úprava smluvního zastoupení (§ 441 až 456 o. z.), ani úprava 

zastoupení zákonného (§ 457 až 488 o. z.)...125“ Dále Vrchní soud ve svém rozhodnutí 

publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a  stanovisek pod č. 42/2016 Sb. uvedl, že: 

„Právní úprava účinná od 1. 1. 2014, jak je patrné z citovaného § 164 odst. 1, 2 o. z., stojí 

nově na tom, že člen statutárního orgánu jedná jako zástupce právnické osoby sui generis 

(nejedná se o zastoupení zákonné ani o zastoupení smluvní).126“  

 
123 TICHÝ, L. Obecná část občanského práva. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 319. ISBN 978-80-7400-483-
4. 
124 BERAN, K., ČECH, P., DVOŘÁK, B., ELISCHER, D., HRÁDEK, J. a kol. Právní jednání a odpovědnost 
právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 55-62. 
ISBN 978-80-7598-043-4. 
125 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.7.2019, č. j. 27 Cdo 4593/2017-169. 
126 Usnesení Vrchního soudu ze dne 4.8.2015, sp. zn. 14 Cmo 184/2014. 
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S tímto pojetím zastoupení právnické osoby členem statutárního orgánu se 

ztotožňuje i Petr Čech, když uvádí: „Závěr o tom, že člen statutárního orgánu jedná za 

právnickou osobu jako zástupce svého druhu, vítám a pokládám za věcně dobře 

obhajitelný.127“ Autor zároveň poukazuje na různorodost názorů různých autorů 

v odborné literatuře, kdy někteří autoři zastávají názor, že člen statutárního orgánu jedná 

vždy jako zákonný zástupce právnické osoby, jiný autor hovoří o specifické formě 

přímého zastoupení na pomezí mezi zákonným a smluvním zastoupením a opět jiní autoři 

nazírají na toto zastoupení jako zákonné zastoupení, resp. jako specifické zákonné 

zastoupení128.  

Pokud se ztotožníme se závěry plynoucími z judikatury a názory některých 

odborníků, že zastoupení právnické osoby členy statutárního orgánu je zastoupením sui 

generis, pak zřejmě nelze pro toto zastoupení použít ustanovení o.z., která upravují 

smluvní zastoupení (ustanovení § 441 – 449 o.z.) nebo zákonné zastoupení (ustanovení 

§ 457 – 464 o.z.).  Vzniká však otázka, zda lze na právní jednání člena statutárního orgánu 

právnické osoby, použít všeobecná ustanovení o zastoupení (ustanovení § 436 – 440 o.z.). 

K této problematice se rovněž vyjadřuje Petr Čech, který přijal v podstatě závěr 

o subsidiárním použití těchto všeobecných ustanovení o zastoupení, a to: „…v rozsahu, 

v němž absentuje zvláštní úprava v hlavě II díle 3 občanského zákoníku, popř. v zákoně 

o obchodních korporacích.129“ a který se zabývá podrobněji problematikou použitelnosti 

jednotlivých všeobecných ustanovení o.z. o zastoupení na právní jednání člena 

statutárního orgánu, jako zástupce zvláštního druhu („sui generis“). Uvedená různá 

hlediska a pohledy na povahu zastoupení právnické osoby členem statutárního orgánu, 

a závěry judikatury, že jde o zastoupení sui generis, se vztahují  pouze na právní jednání 

člena statutárního orgánu v rámci jednatelské působnosti statutárního orgánu podle 

ustanovení § 163 o.z. anebo v případě kolektivního statutárního orgánu na právní jednání 

podle ustanovení § 164 odst. 2 věty první a druhé o.z. (nikoliv podle věty třetí, podle které 

 
127 BERAN, K., ČECH, P., DVOŘÁK, B., ELISCHER, D., HRÁDEK, J. a kol. Právní jednání a odpovědnost 
právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 57. ISBN 
978-80-7598-043-4. 
128 BERAN, K., ČECH, P., DVOŘÁK, B., ELISCHER, D., HRÁDEK, J. a kol. Právní jednání a odpovědnost 
právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 55. ISBN 
978-80-7598-043-4. 
129 BERAN, K., ČECH, P., DVOŘÁK, B., ELISCHER, D., HRÁDEK, J. a kol. Právní jednání a odpovědnost 
právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 62. ISBN 
978-80-7598-043-4.  
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může být člen statutárního orgánu také smluvním nebo zákonným zástupcem podle 

ustanovení o.z. o zastoupení).  

V případě právního jednání člena statutárního orgánu za právnickou osobu, 

jednajícího jako zástupce sui generis, se hovoří o přičitatelnosti tohoto právního jednání 

právnické osobě. Jelikož právnická osoba nemá vlastní rozum a vůli, hovoří se 

v komentářové literatuře o přičitatelnosti právního jednání právnické osobě, kdy je 

právnické osobě přičítáno právní jednání fyzických osob, které jsou k jednání oprávněni 

a jednají za tuto právnickou osobu –v v daném případě se přičítá právnické osobě právní 

jednání člena statutárního orgánu, považovaného za zástupce sui generis. Tato 

přičitatelnost právnické osobě se vztahuje nejen na právní jednání, nýbrž také na 

protiprávní jednání člena statutárního orgánu jednajícího za právnickou osobu.  

3.2.1. Zastoupení právnické osoby členy statutárního orgánu  

V o.z. je používán pojem „statutární orgán“ a „člen statutárního orgánu“ 130. 

Z hlediska použité dikce v o.z. lze dovodit, že uvádí-li o.z. „člen statutárního orgánu“ 

(nebo člen voleného orgánu), má se tím na mysli z hlediska zákonných ustanovení jak 

člen kolektivního statutárního orgánu, tak individuální statutární orgán, resp. jak člen 

voleného orgánu, tak individuální volený orgán, pokud jde o zastupování právnické osoby 

při jednání za právnickou osobu. Jednatelskou působnost ve všech záležitostech 

právnické osoby svěřuje o.z. členům statutárního orgánu a ti tudíž mají tzv. generální 

jednatelské oprávnění, které znamená, že členové statutární orgánu mohou zastupovat 

právnickou osobu ve všech záležitostech. „Jednání statutárního orgánu navenek bylo léta 

vnímáno jako přímé jednání právnické osoby, tedy vlastně obdobné případu, kdy jedná 

sám člověk. To v novém občanském zákoníku neplatí a každý, kdo projevuje vůli 

právnické osoby, ji projevuje jakožto zástupce, tedy včetně členů statutárního orgánu. 

Statutární orgán je zástupce, kterého si právnická osoba vybere, tedy kterého určí a do 

funkce instaluje.131“ K tomu je důležité podotknout, že fyzická osoba zastupující 

právnickou osobu při jednání za právnickou osobu neprojevuje svoji vlastní vůli v tom 

smyslu, že ona sama pro sebe vstupuje do práv a povinností, nýbrž projevuje vůli této 

právnické osoby, jíž je statutárním orgánem, jelikož je vůle fyzické osoby při jednání za 

právnickou osobu připisovanou této právnické osobě (jak jsem již zmínila v přechozí 

podkapitole). Změna právní úpravy je patrná i v tom, že o.z. používá dikci o zastupování 

 
130 Ustanovení § 164 odst. 1 o.z. 
131 ELIÁŠ, K., HAVEL, B., BEZO UŠKA, P., ŠUSTROVÁ, D. a LIŠKA, P. Občanské právo pro každého: pohledem 
(nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 80. 
ISBN 978-80-7478-493-4. 
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právnické osoby členem (členy) statutárního orgánu, nikoliv o jednání právnické osoby 

jejím statutárním orgánem, jako tomu bylo v obč. zák. 

V rámci všeobecné jednatelské působnosti členů statutárního orgánu, jak ji 

vymezuje ustanovení § 164 o.z., právně jedná buď člen statutárního orgánu (individuální 

statutární orgán), nebo společně několik členů statutárního orgánu anebo všichni členové 

statutárního orgánu společně, jako zástupci právnické osoby (kolektivní statutární orgán). 

Kolektivní statutární orgán rozhoduje ve sboru132. To, jakým způsobem členové 

kolektivního statuárního orgánu jednají za právnickou osobu, vymezuje zpravidla 

zakladatelské právní jednání dané právnické osoby a zároveň tomu, co je uvedeno 

v zakladatelském právním jednání, musí vždy odpovídat zápis ve veřejném rejstříku. 

Pokud v zakladatelském právním jednání konkrétní právnické osoby není určeno, jak 

členové kolektivního statutárního orgánu tuto právnickou osobu zastupují při právním 

jednání za právnickou osobu, použije se zákonné ustanovení133, které stanovuje, že tak 

činí každý člen statutárního orgánu samostatně. V případě kolektivního statutárního 

orgánu však právnickou osobu zastupuje nikoliv statutární orgán jako sbor, nýbrž ji 

zastupuje každý člen tohoto kolektivního statutárního orgánu samostatně, pokud 

zakladatelské právní jednání neurčí, jak členové statutárního orgánu zastupují právnickou 

osobu anebo, že členové statutárního orgánu jednají společně.  

Co se týče samotného rozhodování kolektivního statutárního orgánu v mezích jeho 

působnosti, rozhoduje ve sboru, a to za přítomnosti nebo jiné účasti (např. při jednání na 

dálku s využitím technických prostředků – „per rollam“) většiny členů, kdy se rozhodnutí 

přijímají většinou hlasů zúčastněných členů, jak již bylo uvedeno v podkapitole 

o statutárním orgánu. V případě, že by bylo dosaženo rovnosti hlasů, rozhoduje, 

v souladu s ustanovením § 158 odst. 3 o.z., hlas předsedajícího. Platí tedy, že při 

rozhodování kolektivního statutárního orgánu se vyžaduje účast většiny členů 

statutárního orgánu, aby bylo možné přijmout rozhodnutí tohoto orgánu. Toto pravidlo 

se nepoužije, pokud je působnost jednotlivých členů voleného orgánu rozdělena podle 

určitých oborů; nezbavuje to však celek členů orgánu (resp. ostatních členů orgánu) 

dohlížet, jak jsou záležitosti právnické osoby spravovány. Zároveň však zakladatelské 

právní jednání může podle ustanovení § 158 o.z. stanovit požadavek na vyšší počet 

zúčastněných pro schopnost orgánu právnické osoby usnášet se a také pro přijetí 

 
132 Ustanovení § 156 odst. 1 o.z. 
133 Ustanovení § 164 odst. 2 o.z. 
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rozhodnutí orgánu právnické osoby. Podobně může zakladatelské právní jednání připustit 

rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě nebo za použití technických 

prostředků („per rollam“).   

Ke způsobu jednání kolektivního statutárního orgánu považuji za vhodné stručně 

zmínit úpravu zastoupení právnické osoby členem statutárního orgánu v civilním procesu 

podle o.s.ř. I úprava v o.s.ř. dostála v souladu s rekodifikací soukromého práva změn tak, 

aby odpovídala právnímu jednání za právnickou osobu upravenému v o.z.  Dle o.s.ř.134 

jedná za právnickou osobu člen statutárního orgánu a v případě kolektivního statutárního 

orgánu jedná za právnickou osobu předseda statutárního orgánu, popřípadě jeho člen, 

který tím byl pověřen a pokud by byla předsedou nebo pověřeným členem statutárního 

orgánu právnická osoba, jedná za takového předsedu nebo pověřeného člena statutárního 

orgánu vždy fyzická osoba, která je k tomu zmocněna nebo jinak oprávněna (jiné 

oprávnění by zřejmě mohlo být určeno v zakladatelském právním jednání). 

Členem orgánu právnické osoby může být jedině fyzická osoba (či několik 

fyzických osob jednajících společně), a to i v případě, že je členem statutárního orgánu 

jiná právnická osoba (např. jako společník nebo člen jiné právnické osoby). V takovém 

případě, kdy je členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní 

fyzickou osobu, aby ji v tomto voleném orgánu zastupovala, jak to stanoví ustanovení 

§ 154 o.z. Toto ustanovení však současně umožňuje případně neudělit takové zmocnění, 

a v takovém případě platí přímo na základě ustanovení § 154 o.z., že právnickou osobu 

jakožto člena voleného orgánu, zastupuje v tomto orgánu člen jejího statutárního orgánu. 

K tomu bych ráda poznamenala, že vzhledem ke skutečnosti, že uvedená možnost 

nezmocnit jinou fyzickou osobu podle ustanovení § 154 o.z. působila problémy 

a nejasnosti, dochází pro kapitálové obchodní společnosti a pro družstva k novelizaci 

ustanovení § 46 ZOK, v rámci novelizace ZOK provedené zákonem č. 33/2020 Sb., 

s účinností od 1.1.2021. Tím dochází k výrazné změně pro kapitálové společnosti a pro 

družstva, podle které budou tyto společnosti i družstvo vždy povinni v takovém případě 

zmocnit jedinou fyzickou osobu, aby ji, jako člena voleného orgánu jiné právnické osoby, 

zastupovala v tomto voleném orgánu. Pokud by tak nebylo učiněno za podmínek a ve 

lhůtách stanovených zákonem, pak by funkce člena voleného orgánu této právnické osobě 

(jako členovi voleného orgánu jiné právnické osoby) zanikla.  

 
134 Ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) o.s.ř. 
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Právní úprava pojetí jednání členů statutárního orgánu je zásadně odchylná od 

předchozí právní úpravy v obč. zák. a stěžejním ustanovením pro její úpravu je 

ustanovení § 151 o.z., týkající se jednání členů orgánů právnické osoby. Zásadní změnou, 

kterou o.z. přinesl je, že nepřiznává právnické osobě svéprávnost (dříve „způsobilost 

nabývat práva a povinnosti“), jako tomu bylo v ustanovení § 19a obč. zák. V ustanovení 

§ 20 obč. zák. byla stanovena oprávnění statutárního orgánu činit právní úkony právnické 

osoby ve všech věcech záležitostech, kdy tato všeobecná jednatelská působnost 

statutárního orgánu zůstala zachována v o.z. v ustanovení § 164 o.z., podle kterého má 

člen statutárního orgánu generální jednatelské oprávnění a může tedy zastupovat 

právnickou osobu ve všech záležitostech. Z toho vyplývá, že podle současné právní 

úpravy členové statutárního orgánu jednají za právnickou osobu ve všech věcech jako její 

zástupci, kdy navenek je tato všeobecná jednatelská působnost neomezitelná, avšak podle 

obč. zák. statutární orgán právnickou osobu nezastupoval, nýbrž činil přímo právní úkony 

této právnické osoby ve všech věcech. Tato zásadní změna, kdy nyní statutární orgán 

nečiní přímo právní jednání právnické osoby, nýbrž ji zastupuje ve všech záležitostech, 

je bezprostředně spojena také s pojetím právnické osoby podle současného soukromého 

práva, podle kterého právnická osoba přímo právně nejedná, nýbrž za ni ve všech 

záležitostech jednají, jako její zástupci, členové statutárního orgánu.  

Petr Čech k této rozdílnosti právní úpravy uvádí: „Právní úprava účinná do konce 

roku 2013 rozlišovala přímé a nepřímé jednání právnické osoby. Přímo (osobně, jednání 

jménem) právnická osoba jednala svým statutárním orgánem či jeho členem, popř. 

likvidátorem. Nepřímé jednání (jednání za, v zastoupení) představovalo jednání ostatních 

osob oprávněných zavazovat právnickou osobu, tj. jednání (smluvních i zákonných) 

zástupců. Nový občanský zákoník od tohoto rozlišení upustil a i členy statutárních orgánů 

(či likvidátora) prohlásil za zástupce právnické osoby (srov. zejména § 164 odst. 

1 obč. zák.)“135. K právní úpravě před rekodifikací soukromého práva se vyjadřuje 

například i Petr Šuk, který poukazuje na to, že: „..se vycházelo z toho, že nejednají-li 

členové statutárního orgánu obchodní korporace v souladu se způsobem jednání 

určeným společenskou smlouvou nebo se stanovami (a zapsaným v obchodním rejstříku), 

nejde o projev vůle obchodní korporace a korporaci dané jednání nezavazuje.136“ Naproti 

 
135 BERAN, K., ČECH, P., DVOŘÁK, B., ELISCHER, D., HRÁDEK, J. a kol. Právní jednání a odpovědnost 
právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 55. ISBN 
978-80-7598-043-4. 
136 EICHLEROVÁ, K. a kol (eds.) Rekodifikace obchodního práva – pět let poté. Svazek II. Pocta Ireně 
Pelikánové. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 359-360, ISBN 9788075984265. 
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tomu o.z. považuje členy statutárního orgánu za zástupce (jak to plyne z ustanovení 

§ 164 odst. 1 o.z.), z čehož Petr Šuk dovozuje, že bude-li právní jednání členem 

statutárního orgánu učiněno v rozporu se způsobem zastupování určeným 

v zakladatelském právním jednání (a zapsaným v obchodním rejstříku) a tedy bez dalšího 

nezaváže zastupovanou obchodní korporaci, půjde o projev vůle jednajícího člena 

statutárního orgánu, který může být (jako je tomu v ostatních případech zastupování) 

dodatečně schválen zastoupenou obchodní korporací. Dále Petr Šuk uvádí, že není 

důvodu, aby nebyla použita všeobecná ustanovení o zastoupení, nevylučuje-li jejich 

použití zvláštní právní úprava (v daném případě právní úprava obchodních korporací) 

a dále dodává, že tyto závěry lze vztáhnout i na ostatní druhy právnických osob137. 

K tomu lze uzavřít, že jednání statutárním orgánem bylo dle obč. zák. přímým jednáním 

právnické osoby, nikoliv právním jednáním zástupce. Pokud tedy nebylo dle obč. zák. 

možné daný projev vůle přičíst přímo jednající korporaci, nebylo zde de iure žádné právní 

jednání. Proto se také jen obtížně uvažovalo o dodatečném schválení právního jednání 

právnické osoby, když toto ve vztahu k právnické osobě neexistovalo. 

Důvodová zpráva k ustanovení § 161 – 167 o.z. vyzdvihuje posílení právní jistoty 

dalších osob tím, že „právnická osoba nemůže namítat, že člen jejího orgánu – jednal-li 

způsobem zapsaným do veřejného rejstříku - neměl mandát podstoupit určité právní 

jednání vzhledem k absenci nebo neplatnosti potřebného usnesení, anebo, že jednal 

v rozporu s přijatým usnesením.138“ Právnická osoba je povinna nést právní důsledky 

takového jednání učiněného za tuto právnickou osobu, avšak vůči takto neoprávněně 

jednajícímu členovi voleného orgánu může uplatňovat příslušné sankční postupy. Pokud 

dojde k překročení zástupčího oprávnění tím, že mají jednat dva členové statutárního 

orgánu, ale jedná pouze jeden, pak i v tomto případě je Petr Šuk je názoru, že lze takové 

právní jednání dodatečně schválit podle ustanovení § 440 o.z. Pokud jde o použití 

ustanovení § 431 o.z. (a právní režim „ratihabice“), a otázku, zda se použije také 

ustanovení § 431 o.z. na jednání členů statutárního orgánu, existují rozdílné názory, a to 

jak názory, že se toto ustanovení použije, tak názory zcela opačné. Petr Šuk je názoru, že 

čistě gramatický výklad by sice směřoval k názoru na jeho použití, jde-li o zástupce 

podnikatele, avšak má za to, že výklad historický i systematický vede k opačnému záměru 

 
137 EICHLEROVÁ, K. a kol (eds.) Rekodifikace obchodního práva – pět let poté. Svazek II. Pocta Ireně 
Pelikánové. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 359-360, ISBN 9788075984265. 
138 http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf– s. 78 
(k § 161 až 167). 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf-
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a že ustanovení § 431 o.z. řeší pouze překročení zástupčího oprávnění, ne však jednání 

bez oprávnění jednat jako zástupce139.  

3.2.2. Zastoupení právnické osoby právnické osoby zaměstnanci, 

členy právnické osoby, nebo členy jiných orgánů nezapsaných do veřejného 

rejstříku 

Kromě statutárního orgánu mohou zastupovat právnickou osobu a jednat jejím 

jménem ve vymezeném rozsahu také další, v zákoně uvedené, fyzické osoby. „Tato role 

je svěřena lidem v postavení fyzických osob, kteří jsou buď součástí organizační struktury 

právnické osoby, nebo stojí mimo tuto strukturu. Jejich jednání není považováno za přímé 

jednání právnické osoby, nýbrž tyto osoby jsou v pozici zástupce…140“ Jmenovitě 

zastupují právnickou osobu zaměstnanci nebo členové právnické osoby a také členové 

jiných orgánů nezapsaných do veřejného rejstříku (dále jen „zaměstnanci a uvedené 

osoby“). Toto zastoupení právnické osoby je jiného rozsahu než zastoupení členem 

statutárního orgánu, a také s jinými právními následky ve vztahu k právnické osobě 

v případě překročení tohoto oprávnění jednat za právnickou osobu, jelikož o.z. stanovuje 

limity pro zastoupení právnické osoby. Zastoupení právnické osoby zaměstnanci 

a uvedenými osobami se svou povahou tedy podstatně liší od zastoupení právnické osoby 

členem statutárního orgánu tím, že zatímco člen statutárního orgánu může zastupovat 

právnickou osobu ve všech záležitostech, a to způsobem zapsaným ve veřejném rejstříku 

právnických osob141, zastoupení právnické osoby jejími zaměstnanci je zákonem142 

limitováno tak, že zaměstnanec zastupuje právnickou osobu pouze v rozsahu obvyklém 

vzhledem k jeho pracovnímu zařazení nebo funkci (např. vedoucí prodejny, prodavač 

v prodejně, opravář v provozovně služeb, vedoucí této provozovny atd.). „Pro rozsah 

zmocnění jednajícího zaměstnance je vždy určující jednak obvyklost jednání, jednak jeho 

pracovní zařazení nebo funkce v rámci organizační struktury právnické osoby. Právě 

charakter pracovního zařazení nebo funkce má zde zásadní význam; od toho je odvislý 

rozsah působnosti zaměstnance interně, tj. v rámci vnitřních organizačních vztahů 

právnické osoby, v praxi pravidelně upravený vnitřním předpisem, s tím, že není-li žádný 

takový vnitřní předpis (nebo není-li v něm konkrétní otázka upravena), vychází se 

z hlediska obvyklosti. Charakter pracovního zařazení nebo funkce zaměstnance se pak 

 
139 Blíže viz EICHLEROVÁ, K. a kol. (eds.) Rekodifikace obchodního práva – pět let poté. Svazek II. Pocta 
Ireně Pelikánové. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 360-361. ISBN 978-80-7598-426-5. 
140 HURDÍK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 3. vyd. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2018, s. 125. ISBN 978-80-7380-718-4. 
141  Ustanovení § 120 odst. 1 o.z. 
142 Ustanovení § 166 odst. 1 o.z. 
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bez dalšího promítá do vztahů externích. Není-li k určité záležitosti zaměstnanec 

oprávněn interně, není oprávněn ani externě; obé je vzájemně podmíněno.143“  

Zastoupení právnické osoby zaměstnanci a uvedenými osobami je zákonným 

zastoupením (resp. zastoupením na základě zákona a v rozsahu v něm vymezeném), kdy 

není o povaze tohoto zastoupení pochyb, na rozdíl od pojetí povahy zastoupení právnické 

osoby statutárním orgánem. Základ pro vymezení oprávnění zastupovat právnickou 

osobu zaměstnanci a uvedenými osobami je obsažen v ustanovení § 166 o.z., které také 

poskytuje odpověď na pojetí tohoto zastoupení, jeho rozsah či obsah a také vymezuje 

možnost vnitřního předpisu právnické osoby omezit toto zástupčí oprávnění, pokud jde 

o účinky tohoto omezení vůči třetím osobám. Analogicky se právní úprava zastoupení 

právnické osoby jejím zaměstnancem aplikuje na zastoupení právnické osoby jejím 

členem, nebo členem jiného orgánu nezapsaného do veřejného rejstříku, jak vyplývá ze 

zákona144. Zde má velký význam charakter funkce člena orgánu nezapsaného do 

veřejného rejstříku, stejně jako pracovní zařazení zaměstnance. Třetí osoby totiž 

nepodléhají vůči uvedeným osobám a zaměstnancům ochraně principu publicity zápisu 

ve veřejném rejstříku, jako je tomu u člena statutárního orgánu, který právnickou osobu 

zastupuje způsobem zaspaným do veřejného rejstříku, jelikož zástupčí oprávnění 

zaměstnanců a uvedených osob se do veřejného rejstříku nezapisuje. Tento rozdíl mezi 

zástupčím oprávněním zaměstnanců a uvedených osob a zástupčím oprávněním člena 

statutárního orgánu má za následek skutečnost, že se druhá strana právního jednání 

nemůže seznámit se způsobem, jakým zaměstnanci či uvedené osoby zastupují 

právnickou osobu. Proto platí, z hlediska účinků právního jednání zaměstnanců 

a uvedených osob vůči třetí osobě, zákonné pravidlo, že: „rozhoduje stav, jak se jeví 

veřejnosti145“. To znamená, že při právním jednání zaměstnanců a uvedených osob se 

rozsah právního jednání jeví třetí osobě jako obvyklý z hlediska pracovního zařazení 

daného zaměstnance nebo funkce uvedené osoby. Toto uvedené zákonné pravidlo je 

stěžejní pro případ, že zaměstnanec či uvedené osoby překročí své oprávnění a dopustí se 

tzv. excesu, kdy je zásadní skutečnost, zda třetí osoba, se kterou zaměstnanec či uvedené 

osoby právně jednaly, nevěděla a vědět nemohla, že jednající jedná nad rámec svého 

oprávnění. Pojem veřejnost sice zákon nedefinuje, avšak logicky lze dovodit, že se jedná 

 
143 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 545-546. ISBN 978-80-7478-370-8. 
144 NESNÍDAL, J. OBČANSKÝ ZÁKONÍK I. s komentářem. Český Těšín: Poradce, s. r. o., 2012, s. 44. ISBN 978-
80-7365-336-17. 
145 Ustanoveni § 166 odst. 1 o.z. 
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o všechny osoby, které nejsou součástí právnické osoby, tedy součástí orgánů právnické 

osoby, zaměstnanců a uvedených osob. 

Jak již bylo uvedeno výše, zastoupení právnické osoby zaměstnanci a uvedenými 

osobami může být omezeno i vnitřními organizačními předpisy právnické osoby (např. 

organizačními řády, pracovními řády apod.). Tyto vnitřní normy právnické osoby musí 

být schvalované uvnitř právnické osoby způsobem a postupem buď podle 

zakladatelského právního jednání nebo podle vnitřních předpisů právnické osoby. 

Zároveň ale i musí vycházet z pojetí zastoupení právnické osoby zaměstnancem 

a uvedenými osobami stanoveného zákonem (nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci). 

Pojetí a obvyklý rozsah tohoto zastoupení právnické osoby byl podobným způsobem 

obsažen také v obč. zák. (v ustanovení § 20 odst. 2 obč. zák.), současná právní úprava se 

však jeví jako jednoznačnější, a to jak z hlediska dikce o rozsahu zastoupení, tak 

z hlediska právních účinků vymezení zastoupení ve vnitřních předpisech právnické 

osoby. V o.z. je nové to, že je dané zástupčí oprávnění nově přiznáváno také „členovi 

právnické osoby“. Souhlasím však s Tomášem Dvořákem146, že není jasné, na jaký případ 

by mohlo v praxi reálně dopadat toto zástupčí oprávnění člena právnické osoby. Na 

povaze zastoupení právnické osoby zaměstnancem nebo členem jiného orgánu, než 

orgánu zapsaného ve veřejném rejstříku právnických osob, se v podstatě oproti právnímu 

stavu před rekodifikací nic podstatného tudíž nezměnilo (kromě výslovné dikce 

v ustanovení § 166 o.z. o možnosti zastoupení „členem jiného orgánu nezapsaného do 

veřejného rejstříku“, kdy ustanovení § 20 odst. 2 obč. zák. takovou dikci neobsahovalo). 

Ve všech případech, kdy za právnickou osobu jedná její zástupce, však musí být zřejmé, 

na základě jaké skutečnosti za ni jedná. „Základní ustanovení o jednání za právnickou 

osobu stanoví pravidla, že ten, kdo právnickou osobu zastupuje, musí dát najevo, oč se 

jeho zastoupení opírá (pokud tato skutečnost neplyne již z okolností), a jedná-li za 

právnickou osobu v písemné formě, uvede k názvu právnické osoby svůj podpis, popř. 

i údaj o své funkci či o svém pracovním zařazení.147“  

Závěrem bych ráda k zákonné dikci dodala, že v ustanovení § 166 o.z. se mi jeví 

použití výrazu „veřejnosti“ v prvém odstavci a použití výrazu „třetí osobě“ v druhém 

odstavci jako poněkud zbytečná odchylka v pojmosloví, protože není věcný důvod 

 
146 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. 2.vyd. Praha: Wolters 
Kluwer, a.s. 2020, s. 501. ISBN 978-80-7598-656-6. 
147 NESNÍDAL, J. OBČANSKÝ ZÁKONÍK I. s komentářem. Český Těšín: Poradce, s. r. o., 2012, s. 46. ISBN 978-
80-7365-336-1. 
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a zřejmě ani záměr zákonodárce mít na mysli jiný okruh osob. Pokud by vnitřní předpisy 

určitým způsobem omezovaly toto zástupčí oprávnění, pak by toto omezení (oproti tomu, 

jak by se jevilo veřejnosti), bylo účinné vůči třetí osobě jen v případě, že by jí muselo být 

toto omezení (podle všech okolností skutečného případu). „Ochranu třetích osob má na 

zřeteli odstavec 2 § 166: pokud je zastoupení omezeno vnitřním předpisem právnické 

osoby, může to vyvolat účinky vůči třetí osobě pouze za podmínky, že jí toto omezení 

muselo být známo.148“ 

3.2.3. Zastoupení právnické osoby opatrovníkem 

Zastoupení právnické osoby opatrovníkem je speciálním druhem zákonného 

zastoupení přímého, jehož účelem a smyslem je: „ochrana zájmů zastoupeného 

a naplňování jeho práv149“.  Opatrovnictví právnické osoby vzniká rozhodnutím státního 

orgánu na základě zákona –ustanovení § 165 o.z., které se týká statutárního orgánu a které 

upravuje případy, kdy soud jmenuje opatrovníka právnické osobě – a je dále upraveno 

v ustanovení § 486 a § 487 o.z. Soud jmenuje opatrovníka právnické osoby, pokud je to 

nezbytné ke správě záležitostí anebo hájení práv právnické osoby150. „Taková situace 

může výjimečně nastat, např. není-li znám reálný pobyt statutárního orgánu právnické 

osoby nebo je-li obchodní společnost ovládána dvěma nebo vícero osobami, které mají 

oprávnění jednat jménem společnosti a jejichž právní jednání si navzájem odporuje.151“ 

Opatrovníka jmenuje právnické osobě soud na návrh či z moci úřední, přičemž může být 

jmenována konkrétní osoba uvedená v zakladatelském právním jednání dané právnické 

osoby. Tato osoba, stejně jako jakákoliv jiná osoba, která má být jmenována 

opatrovníkem, musí splňovat podmínky shodné s podmínkami pro ustavení členem 

statutárního orgánu. Pokud je však opatrovníkem jmenována konkrétní osoba určená 

zakladatelským právním jednáním právnické osoby, musí tato osoba nejen splňovat 

podmínky pro ustavení členem statutárního orgánu, ale musí rovněž s výkonem této 

funkce souhlasit. „Opatrovník má práva a povinnosti obdobné právům a povinnostem 

člena statutárního orgánu a při jejich výkonu se přiměřeně řídí ustanoveními 

o působnosti statutárního orgánu.152“  

 
148 NESNÍDAL, J. OBČANSKÝ ZÁKONÍK I. s komentářem. Český Těšín: Poradce, s. r. o., 2012, s. 44. ISBN 978-
80-7365-336-17. 
149 Ustanovení § 457 o.z. 
150 Ustanovení § 486 odst. 1 o.z. 
151 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 1151. ISBN 978-80-7478-370-8. 
152 JANKŮ, M. Nové občanské právo v kostce: (stručný úvod). 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 38. ISBN 
978-80-7400-516-9. 
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Zastoupení právnické osoby opatrovníkem je v o.z. upraveno způsobem, aby bylo 

postaveno najisto, zda a kdy přichází v úvahu zastoupení právnické osoby opatrovníkem. 

Jelikož obč. zák. takové ustanovení neobsahoval, je současná právní úprava žádoucí, 

neboť předchozí právní úprava v obč. zák., jak uvádí důvodová zpráva k ustanovení § 486 

(458 o.z.: „vyvolávala nejasnosti ohledně možnosti jmenovat opatrovníka právnické 

osobě a zahrnutí zastoupení právnické osoby opatrovníkem do NOZ je praktické.“153 

Opatrovníkem je právnická osoba zastoupena i v případě, pokud statutární orgán nemá 

dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, kdy tento opatrovník spravuje záležitosti 

právnické osoby a hájí její zájmy, přičemž má obdobná práva a povinnosti jako statutární 

orgán. Zároveň má s odbornou péčí usilovat o obnovení statutárního orgánu či případně 

vykonává i další stanovené působnosti. „Úprava je použitelná jak pro jmenování 

monokratického statutárního orgánu, tak i členů kolektivního statutárního orgánu. Je 

však vyloučeno soudní jmenování člena kolektivního statutárního orgánu, je-li 

v pětičlenném orgánu uprázdněno toliko jedno místo, protože tím jeho funkčnost dotčena 

zpravidla není (ledaže by zakladatelské právní jednání požadovalo úplnou jednomyslnost 

rozhodování statutárního orgánu nebo povinnost společného jednání všech jeho pěti 

členů, popř. obojí).154“ Opatrovník vykonává svou funkci do doby, než má statutární 

orgán opět dostatečný počet členů, tedy do okamžiku ustavení člena do jeho funkce. 

Je otázkou, jaký je vztah mezi ustanovením § 165 o.z. na straně jedné 

a ustanoveními ZOK pro případ, kdy nastane situace, že statutární orgán není schopen 

v důsledku skončení funkce člena statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným, 

akciové společnosti nebo družstva plnit své funkce, i poté, co se nepodařilo případně 

doplnit členy statutárního orgánu kooptací. Ve společných ustanoveních ZOK není totiž 

žádné zvláštní ustanovení o opatrovnictví. Ustanovení ZOK týkající se společnosti 

s ručením omezeným155, umožňuje soudu jmenovat jednatele na návrh osoby, která na 

tom má právní zájem, v případě, že není zvolen jednatel do jednoho měsíce od ukončení 

jeho funkce (smrtí, odstoupením nebo odvoláním z funkce, anebo z jiného důvodu 

ukončení jeho funkce), a to na dobu do zvolení nového jednatele, jinak soud může 

společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. Podobně tomu je v ustanoveních 

o akciové společnosti a v ustanoveních o družstvu.  Zde se mi proto naskýtá otázka, zda 

 
153 http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf– s.117 
(k § 486 až 488) 
154 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 544. ISBN 978-80-7478-370-8. 
155 Ustanovení § 198 ZOK. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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je či není soud povinen (a to i bez návrhu) ustanovit této obchodní korporaci opatrovníka 

podle ustanovení § 165 odst. 1 o.z.  

3.2.4. Smluvní zastoupení, včetně prokury 

Smluvní zastoupení je zastoupením nepřímým a typicky vzniká na základě smlouvy 

o zastoupení. Předchozí právní úprava v obč. zák. upravovala zastoupení tak, že šlo 

o zastoupení na základě plné moci. Takové pojetí není akceptováno v o.z. a je autory 

o.z. považováno za nesprávné. „Nesprávnost spočívá v tom, že právní důvod vzniku 

tohoto zastoupení představuje smlouva o zastoupení, nikoli plná moc. Plná moc má funkci 

jen jako potvrzení zastoupeného o tom, že zastoupení bylo ujednáno a vzniklo.156“ Stejný 

názor uvádí i ve své publikaci občanského práva i Jan Hurdík: „Plná moc je – na rozdíl 

od některých odlišných názorů – v zákoně pojata jako průkaz existence smluvního 

zastoupení.157“ Smluvní zastoupení vzniká tedy v důsledku dohody zastoupeného se 

zástupcem, kteří se označují jako zmocněnec a zmocnitel, a to v rozsahu uvedeném v plné 

moci. Plnou moc lze udělit jak fyzické, tak i právnické osobě, a to ke všem právním 

jednáním, která by mohl učinit sám zastoupený (tzv. generální plná moc), nebo 

k jedinému právnímu jednání anebo k více právním jednáním (zvláštní plná moc). 

„Zvláštní plné moci jsou dva druhy: plná moc znějící na určitý druh jednání (např. 

procesní plná moc k zastupování v řízení) a plná moc k jednotlivým právním jednáním 

(prodej nemovitosti).158“ Plná moc musí být udělena písemně, pokud se vztahuje 

k takovému právnímu jednání, které je možné učinit pouze v písemné formě, anebo 

pokud je udělena k více právním jednáním než k jednomu určitému právnímu jednání. 

K zániku účinku plné moci může dojít buď na základě vykonání právního jednání, ke 

kterému byla udělena, nebo odvoláním plné moci zmocnitelem, či vypovězením plné 

moci zmocněncem, případně smrtí fyzické osoby anebo zánikem právnické osoby. 

Smluvní zastoupení může vzniknout také i na základě smlouvy příkazního typu. „Jedná 

se o pojmenované smluvní typy, které jsou svou povahou odnoží příkazní smlouvy. Zákon 

rozeznává pět smluvních druhů, které pod danou úpravu podřazuje a označuje je jako 

 
156 NESNÍDAL, J. OBČANSKÝ ZÁKONÍK I. s komentářem. Český Těšín: Poradce, s. r. o., 2012, s. 96. ISBN 978-
80-7365-336-1. 
157 HURDÍK, J. a kol. Občanské právo hmotné. Obecná část. Absolutní majetková práva. 3. vyd. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2018, s. 145. ISBN 978-80-7380-718-4. 
158 Blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). 
Wolters Kluwer, Praha, 2014, s. 1055. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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příkaz, zprostředkování, komise, zasílatelství a obchodní zastoupení.159“ S ohledem na 

zaměřené mé práce bližší rozbor těchto smluv příkazního typu považuji za nadbytečné. 

Existuje ještě další druh specifického smluvního zastoupení – prokura, jež je 

zvláštním druhem plné moci využívaným v podnikatelské sféře, neboť prokuru lze udělit 

jen fyzické osobě a může být udělena pouze podnikatelem zapsaným v obchodním 

rejstříku. Stejně tak prokurista se zapisuje do obchodního rejstříku. Prokura je dále 

specifická i tím, že má omezený okruh právních jednání, ke kterým ji lze udělit, 

s ohledem na její užití v podnikání. „Základní odlišnost prokury od smluvního zastoupení 

spočívá v tom, že zákonná úprava omezuje autonomii vůle podnikatele ohledně rozsahu 

jednatelské působnosti prokuristy, protože sama tento rozsah definuje omezujíc prokuru 

na právní jednání, k nimž dochází při provozu obchodního závodu podnikatele.160“ 

Prokurista může zcizovat a zatěžovat nemovitostí pouze tehdy, když prokura obsahuje 

speciální zmocnění k těmto právním jednáním. S ohledem na charakter prokury v tom 

smyslu, že se vztahuje na právní jednání uskutečňovaná při provozu obchodního závodu, 

není nutné do prokury uvádět rozsah právních jednání, ke kterým je určena, na rozdíl od 

plné moci (vyjma výše uvedeného případu zcizování a zatěžování nemovitosti). 

Vzhledem k tomu, že zákon nedefinuje, jaká právní jednání považuje za právní jednání, 

k nimž dochází při provozu obchodního závodu, je vhodné, aby prokuristovi byl upřesněn 

rozsah jeho působnosti, např. interními dokumenty161.  

Udělení prokury je u obchodních korporací závislé na zákonné působnosti 

jednotlivých orgánů anebo úpravě ve společenské smlouvě či stanovách. Pokud 

nestanovuje společenská smlouva společnosti s ručením omezeným, kdo je oprávněn 

udělit prokuru, schvaluje ji valná hromada. U akciové společnosti s dualistickým 

systémem vnitřního řízení, pokud nestanovují stanovy, kdo uděluje prokuru, je k jejímu 

udělení oprávněno představenstvo, případně též valná hromada. „U společností 

s monistickou strukturou je situace nejasná. Zde by o osobě prokuristy a rozsahu prokury 

měla rozhodovat správní rada (popř. valná hromada, je-li to tak upraveno ve stanovách). 

Samo udělení prokury by poté prováděl statutární orgán, tedy statutární ředitel. 

Vzhledem ke stručné úpravě tohoto způsobu uspořádání akciové společnosti by celý tento 

 
159 JANKŮ, M. a kol., Nové občanské právo v kostce. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 32. ISBN 978-80-
7400-516-9.  
160 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 1081. ISBN 978-80-7478-370-8. 
161 blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). 2. 
vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020, s. 1004 a 1015. ISBN 978-80-7598-656-6. 
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proces měly upravit výslovně stanovy.162“ U osobních společností uděluje prokuru 

statutární orgán po jejím schválení všemi společníky. V případě družstva uděluje prokuru 

představenstvo, případně členská schůze. Prokura zaniká jejím odvoláním, případně 

prodejem či pachtem závodu, ke kterému se vztahovala.  

Co se týče právní úpravy prokury, byla tato dříve upravena v obchodním zákoníku, 

nyní je zahrnuta do obecných ustanovení o.z., který oproti dřívější právní úpravě mění 

účinnost prokury. Prokura je nyní účinná již od jejího udělení, nikoli až zápisem do 

obchodního rejstříku, jak tomu bylo dříve a dále dle o.z.: „je možné prokuru udělit pouze 

pro některý ze svých závodů či pouze pro část závodu, který vykazuje hospodářskou 

a funkční samostatnost (pobočku, § 450 odst. 2 NOZ).163“ Pokud není prokura udělována 

celému závodu, jedná se o tzv. filiální prokuru a v takovém případě musí být v obchodním 

rejstříku uveden její rozsah, včetně identifikace závodu, jeho části nebo pobočky, na 

kterou se filiální prokura vztahuje. Na prokuru se aplikují rovněž i ustanovení upravující 

plnou moc, pokud neexistuje speciální úprava týkající se prokury. 

3.3. Problematika zastoupení právnické osoby členy statutárního orgánu 

současně s prokuristou  

V souvislosti s jednáním za právnickou osobu se v odborné veřejnosti diskutovala 

problematika společného jednání za právnickou osobu členy statutárního orgánu 

a prokuristy. V názoru nebyli právní odborníci jednotní. „Někteří autoři dovozují, že 

společné jednání prokuristy a člena statutárního orgánu představuje přípustný způsob 

zastupování obchodní korporace.......164“ a dále: „Společné jednání prokuristy a člena 

statutárního orgánu není přípustným způsobem zastupování obchodní korporace podle 

§ 164 odst. 2 o. z. a nemůže být zapsáno jako způsob, jakým členové statutárního orgánu 

jednají za obchodní korporaci, do obchodního rejstříku podle § 25 odst. 1 písm. 

g) z. v. r.165“. Vzhledem k tomu, že otázku přípustnosti kombinace jednání za právnickou 

osobu řešil i Nejvyšší soud, je nejednotnost názorů právních odborníků vyřešena, když 

Nejvyšší soud vyslovil, že: „právní úprava způsobu jednání členů statutárního orgánu za 

právnickou osobu neumožňuje libovolně kombinovat jednání členů statutárních orgánů 

s jednáním smluvních či zákonných zástupců právnické osoby.166“ Dle Nejvyššího soudu 

 
162 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 1084. ISBN 978-80-7478-370-8. 
163 JOSKOVÁ, L., PRAVDA, P. Zákon o obchodních korporacích s komentářem. Praha: GRADA Publishing, 
a. s., 2014, s. 10. ISBN 978-80-247-4834-4. 
164 https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/jednani-za-pravnickou-osobu-106771.html  
165 https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/jednani-za-pravnickou-osobu-106771.html  
166 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 29 Cdo 387/2016. 

https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/jednani-za-pravnickou-osobu-106771.html
https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/jednani-za-pravnickou-osobu-106771.html
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se toto omezení se vztahuje i na prokuristu, neboť oproti statutárnímu orgánu nemá 

prokurista neomezené jednatelské oprávnění. Jelikož prokura je speciálním typem 

smluvního zastoupení, na základě něhož je prokurista oprávněn činit za právnickou osobu 

právní jednání v rámci provozu obchodního závodu, případně pobočky a pokud to 

prokura výslovně umožňuje, tak i zcizit či zatížit nemovitosti. Zároveň Nejvyšší soud 

vyslovil, že je vyloučeno, aby výše uvedené omezení spočívající v možnosti zcizení či 

zatížení nemovitosti jen v souladu s výslovným oprávněním uvedeným v prokuře, které 

stanovuje i o.z.167, prolomila skutečnost, že prokurista jednal společně se statutárním 

orgánem.  

Svůj právní názor Nejvyšší soud zdůvodnil právní úpravou zákona č. 304/2013 Sb., 

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „ZVR“), konkrétně 

ustanovením § 25 odst. 1 písm. g) a i) ZVR předpokládajícím: „samostatný zápis 

statutárního orgánu a způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a samostatný zápis 

prokury a prokuristy, včetně způsobu, jakým (prokurista) jedná.168“ Jedná se již o druhé 

rozhodnutí ve věci nemožnosti společného jednání za právnickou osobu, když tento 

právní názor vyjádřil i Vrchní soud ve svém usnesení, které bylo uveřejněno ve Sbírce 

soudních rozhodnutí a stanovisek č. 42/2016 s právní větou: „Společné jednání prokuristy 

a člena statutárního orgánu není přípustným způsobem zastupování obchodní korporace 

podle § 164 odst. 2 o. z. a nemůže být zapsáno jako způsob, jakým členové statutárního 

orgánu jednají za obchodní korporaci, do obchodního rejstříku podle § 25 odst. 1 písm. 

g) zákona č. 304/2013 Sb.169“ Důležité tedy je, aby ten, kdo jedná za právnickou osobu, 

byl uveden v obchodním rejstříku a právní jednání vykonával v souladu se svým 

oprávněním.   

 
167 Ustanovení § 450 odst. 1 o.z. 
168 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 29 Cdo 387/2016. 
169 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. srpna 2015, č. j. 14 Cmo 184/2014-RD131. 
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4. Orgány právnických osob – v obecném vymezení a ve vztahu 

k právnímu jednání za právnickou osobu 

4.1. Obecně k orgánům právnických osob podle o.z. 

Organizační uspořádání rozhodování a řízení právnické osoby, jakož i právního 

jednání za právnickou osobu, je obsaženo v soustavě orgánů právnických osob (a jejich 

vzájemných vztazích), kdy tato stěžejní základní pravidla jsou obsažena v rámci souboru 

ustanovení o.z. o právnických osobách. Konkrétně se jedná o Část první o.z., Díl 3, Oddíl 

1 (ustanovení § 151 – § 167). Jde v podstatě o pravidla univerzální povahy pro právnické 

osoby soukromého práva. Tato univerzální zákonná pravidla lze charakterizovat 

(podle mého názoru) např. tak, že – za prvé: zákon upravující právní poměry té které 

právní formě právnických osob vždy stanoví a v návaznosti na zákon, popřípadě 

zakladatelské právní jednání, určí: „jakým způsobem a v jakém rozsahu členové orgánu 

právnické osoby za ni rozhodují a nahrazují její vůli170“; za druhé: ustanovením, že: 

„právnická osoba si tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech 

(kolektivní)171“; za třetí: ustanovením, že funkci člena voleného orgánu může vykonávat 

pouze k tomu způsobilá fyzická osoba, a to i v případě, že členem voleného orgánu byla 

zvolena právnická osoba, jak vyplývá z ustanovení § 154 o.z., ve spojení s ustanovením 

§ 156 odst. 1 o.z.172, s tím, že člen voleného orgánu vykonává funkci osobně, avšak 

připouští se, aby pro jednotlivý případ, tedy zpravidla pro konkrétní jednání voleného 

orgánu ve sboru, zmocnil  jiného člena tohoto voleného orgánu, aby za něho při jeho 

neúčasti hlasoval173. Zde jde o určité prolomení zásady bezvýhradného osobního výkonu 

funkce člena voleného orgánu, uplatňované v době před rekodifikací soukromého práva, 

byť vždy i v tomto případě se účastní na rozhodování pouze jiný zvolený člen daného 

voleného orgánu. Není možná účast jiné osoby, jelikož lze toto zmocnění uplatnit jedině 

v případě, že se člen voleného orgánu, který toto zmocnění jinému členovi tohoto orgánu 

udělil, se neúčastní (z různých důvodů) tohoto konkrétního jednání voleného orgánu 

právnické osoby. Za čtvrté: ustanovením, že: „člen statutárního orgánu může zastupovat 

právnickou osobu ve všech záležitostech174“, ve spojení s odst. 2 ustanovení § 164 o.z., ze 

kterého vyplývá, že pokud jde o vícečlenný statutární orgán a pokud by zakladatelské 

 
170 Ustanovení § 151 odst. 1 o.z. 
171 Ustanovení § 152 odst. 1 o.z. 
172 „Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je schopen usnášet se za 
přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů“. 
173 Ustanovení § 159 odst. 2 o.z. 
174 Ustanovení § 164 odst. 1 o.z. 
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právní jednání neurčilo, jak členové statutárního orgánu právnickou osobu zastupují, byl 

by oprávněn tak činit každý člen statutárního orgánu samostatně. Za páté: ustanovením 

§ 165 o.z. o opatrovnictví právnické osoby a za šesté: ustanoveními o zastupování 

právnické osoby jejími zaměstnanci, členy či členy jejího orgánu jiného než zapsaného 

do veřejného rejstříku, včetně protiprávních činů těchto osob, jež právnickou osobu 

zavazuje (ustanovení § 166 a § 167 o.z). Těchto šest uvedených zákonných pravidel se 

ve svém základu použije pro každou právnickou osobu.  

Každá právnická osoba, v závislosti na tom, o jaký druh právnické osoby jde, má 

trochu odlišné organizační uspořádání, které plní důležitou úlohu z hlediska účastenství 

právnické osoby v právních vztazích. Bez svých orgánů by právnická osoba nemohla 

tento aspekt účastenství splňovat, jelikož pouze fyzické osoby jsou schopny být účastníky 

právních vztahů, a to proto, že právnické osoby mohou projevovat vůli pouze 

prostřednictvím fyzických osob. Z tohoto důvodu je nutné, aby fyzické osoby vytvořily 

orgány právnické osoby a tím umožnily právnické osobě projevovat svou vůli nejen 

v rámci vlastní regulace, ale hlavně vůči třetím osobám. „V § 151 odst. 1 se především 

vyjadřuje poslání orgánů právnické osoby – rozhodují za ni a nahrazují její vůli. 

Výslovně se stanoví, že podle dobré víry členů orgánů právnické osoby, s níž za 

právnickou osobu rozhodují a jednají, se usuzuje na dobrou víru i této právnické 

osoby.175“ Fyzická osoba, jež je členem orgánu právnické osoby musí být svéprávná, jak 

stanovuje ustanovení § 152 odst. 2 o.z. Jedinou výjimkou jsou právnické osoby, jejichž 

hlavní činnost se týká nezletilých nebo osob s omezenou svéprávností a jejichž hlavním 

účelem není podnikání. U těchto právnických osob, pokud tak stanoví zakladatelské 

právní jednání, může být členem kolektivního orgánu právnické osoby i nezletilý nebo 

ten, kdo má omezenou svéprávnost, a to v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 o.z. Tuto 

výjimku považuje Tomáš Dvořák za věcně nežádoucí a dle jeho názoru se jedná 

o nejasnou úpravu, neboť z ní nevyplývá, jakých právnických osob se výjimka týká, není 

zřejmé, jakým způsobem omezeně svéprávná nebo nezletilá osoba bude funkci schopna 

vykonávat a taktéž není jasné, zda se výjimka týká pouze členství ve voleném kolektivním 

orgánu.176 Nejen fyzické osoby však mohou tvořit orgán právnické osoby, jelikož není 

vyloučeno, aby orgán právnické osoby byl tvořen i právnickou osobou. V takovém 

 
175 NESNÍDAL, J. OBČANSKÝ ZÁKONÍK I. s komentářem. Český Těšín: Poradce, s. r. o., 2012, s. 44. ISBN 978-
80-7365-336-1. 
176 Blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). 
Wolters Kluwer, Praha, 2014, s. 520-521. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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případě však musí právnická osoba pro výkon funkce zmocnit způsobilou fyzickou 

osobu, jak bude blíže pojednáno níže. V právnických osobách jsou zřizovány jednotlivé 

druhy orgánů, v nichž vykonávají funkce výlučně fyzické osoby (a to i v případě, že 

členem voleného orgánu byla zvolena právnická osoba, která zmocní pro výkon funkce 

fyzickou osobu). Členové orgánů nahrazují vůli právnické osoby, jako její zástupci. 

Vytvářejí její vůli rozhodnutími k tomu příslušných orgánů, jichž jsou členy a zastupují 

právnickou osobu při právním jednání. Přitom jedině členové statutárního orgánu jsou 

nadáni všeobecnou jednatelskou působností a současně rozhodují v záležitostech 

stanovených zákonem a dále určených zakladatelským právním jednáním. 

4.2. Rozdělení orgánů právnických osob dle základních kritérií (v o.z. i ZOK) 

Orgány právnických osob lze členit např. podle čtyř základních kritérií, a to podle 

způsobu vzniku (volené a jiné než volené), podle počtu členů (individuální a kolektivní), 

podle toho, zda jsou zřizovány povinně či nepovinně a podle jejich působnosti (orgány 

nejvyšší, statutární, kontrolní). Dále bude pojednáno o orgánech právnické osoby 

zařazených do skupiny podle působnosti – tzv. triádě orgánů, z nichž každý má 

v organizačnou soustavě právnické osoby svoji roli buď při rozhodování (v zásadních 

záležitostech jde zpravidla o působnost nejvyššího orgánu), nebo jak při rozhodování 

a řízení záležitostí právnické osoby, tak při právním jednání za právnickou osobu 

(statutární orgán při právním jednání za právnickou osobu členové statutárního orgánu), 

anebo při vnitřní kontrole činnosti právnické osoby a jejích orgánů (kontrolní orgán).  

Z hlediska způsobu zřizování těchto orgánů jde v případě nejvyššího orgánu zpravidla 

o orgán, který není volen, v ostatních dvou případech (statutární orgán a kontrolní orgán), 

jde o orgány, jehož členové jsou voleni způsobem stanoveným zákonem, případně, pokud 

to zákon umožňuje, způsobem určeným v zakladatelském právním jednání. Nyní stručně 

k jednotlivým orgánům právnických osob rozdělených dle jejich působnosti. 

4.2.1. Nejvyšší orgán 

 Nejvyšší orgán rozhoduje o nejdůležitějších záležitostech týkajících se fungování 

a činnosti právnické osoby. Nejvyšším orgánem u právnických osob uvedených v o.z. je 

buď členská schůze nebo správní rada. Nejvyšší orgán spolku je určen ve stanovách177. 

„Neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze...178“ Nejvyšším 

orgánem spolku může být i statutární orgán179. U nadace se o.z. k nejvyššímu orgánu 

 
177 Ustanovení § 247 odst. 1 o.z. 
178 Ustanovení § 247 odst. 3 o.z. 
179 Ustanovení § 247 odst. 2 o.z. 
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nevyjadřuje, tudíž lze usuzovat, že nejvyšším orgánem je statutární orgán, tj. správní rada. 

Nejvyšším orgánem ústavu je správní rada, neboť: „Ačkoliv občanský zákoník nijak 

nedefinuje postavení správní rady, lze ze skutečnosti, že správní rada je orgánem, který 

jmenuje a odvolává ředitele, tj. statutární orgán, schvaluje věci zásadní pro existenci 

ústavu – rozpočet, řádnou a mimořádnou účetní závěrku, výroční zprávu, zahájení 

provozu obchodního závodu nebo jiné vedlejší činnosti spolku, dovodit, že správní rada 

je nejvyšším orgánem ústavu.180“  

  Nejvyšším orgánem obchodních korporací mohou být buď všichni společníci anebo 

valná hromada, případně členská schůze, které se rozlišují podle druhu právnické osoby. 

Všichni společníci jsou nejvyšším orgánem u osobních společností (tedy komanditní 

společnosti a veřejné obchodní společnosti), valná hromada u kapitálových společností 

(s.r.o. a a.s.) a členská schůze u družstva. Nicméně i valná hromada je tvořena společníky 

a rozhoduje o nejvýznamnějších záležitostech (změně společenské smlouvy, výši 

základního kapitálu, volbě či odvolání jednatele a dalších orgánů, udělení nebo odvolání 

prokury, zrušení společnosti s likvidací, schvalování účetní závěrky anebo rozdělení 

zisku, přeměně společnosti atd.). Zároveň má valná hromada právo přisvojit si do své 

působnosti i záležitosti, o nichž rozhodují jiné orgány. Působnost valné hromady 

rozlišujeme výlučnou a nevýlučnou, v závislosti na skutečnosti, zda o dané záležitosti 

rozhoduje výhradně jen valná hromada anebo o ni může rozhodovat i jiný orgán. Valná 

hromada rozhoduje, na rozdíl od společníků, jednomyslně prostou nebo kvalifikovanou 

většinou. Prostou většinou přítomných společníků rozhoduje valná hromada, pokud 

zákon nebo společenská smlouva či stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. 

Kvalifikovanou většinou může být dvoutřetinová většina či tříčtvrtinová většina nebo 

může valná hromada rozhodovat souhlasem všech společníků. Dvoutřetinovou většinou 

rozhoduje valná hromada např. o schvalování stanov a jejich změně, změně společenské 

smlouvy, zvýšení nebo snížení základního kapitálu. Tříčtvrtinovou většinou rozhoduje 

valná hromada např. o smlouvě o převodu zisku. Souhlasem všech společníků rozhoduje 

valná hromada např. o nerovnoměrném snižování vkladu společníků v důsledku snížení 

základního kapitálu či změně společenské smlouvy týkající se práv všech společníků. 

4.2.2. Statutární orgán 

Statutární orgán má ve své působnosti vnitřní správu společnosti v rozsahu výkonu 

všech práv a povinností, ke kterým nejsou oprávněny či povinny jiné orgány společnosti 

 
180 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 931-932. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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podle zakladatelského právního jednání, zákona či případně rozhodnutí orgánu veřejné 

moci, s tím, že členové statutárního orgánu právně jednají za právnickou osobu jako 

zástupci ve všech záležitostech právnické osoby. Statutární orgán je stanoven zákonem 

(ustanovení § 163 o.z.) pro všechny druhy právnických osob, přičemž má různá označení, 

které stanoví zákon. Znamená to tedy, že v jednotlivých právních formách právnických 

osob musí být statutární orgán vždy zřízen a zákon také u jednotlivých právních forem 

právnických osob stanoví, zda jde o orgán kolektivní (vícečlenný) nebo individuální, 

případně též dává u některých právnických osob na výběr, aby v zakladatelském právním 

jednání bylo určeno, zda jde o statutární orgán vícečlenný (kolektivní), anebo o statutární 

orgán individuální. Kolektivní statutární orgán může rozhodovat pouze, je-li přítomna 

většina členů uvedených v zakladatelském právním jednání, a to na základě většiny hlasů 

těchto členů, čímž dojde k projevu vůle statutárního orgánu navenek, jakožto jedné ze 

základních náležitostí právního jednání. Osobní účast členů na hlasování se nevyžaduje, 

postačuje jejich přítomnost tzv. na dálku. Způsob, jakým bude kolektivní statutární orgán 

právnickou osobu zastupovat, je možné ujednat i odlišně od zákonné právní úpravy, která 

stanovuje, že každý člen statutárního orgánu zastupuje právnickou osobu samostatně. 

„....zakladatelské právní jednání zpravidla určí, jakým způsobem a v jakém rozsahu 

členové kolektivního statutárního orgánu právnickou osobu zastupují. V opačném 

případě zastupuje právnickou osobu každý člen samostatně.181“ Blíže o zastupování 

právnické osoby při jednání za právnickou orgánu statutárním orgánem v podkapitole 

4.2.1. Nejvyšší orgán. 

Členové kolektivního statutárního orgánu zastupují právnickou osobu dle 

zakladatelského právního jednání, které může stanovovat, že právnickou osobu zastupuje 

každý člen samostatně, nebo všichni členové společně, anebo např. že jedná předseda 

spolu s další členem statutárního orgánu apod.). „NOZ upravuje možnost rozdělit 

působnost uvnitř kolektivního orgánu (relevantní pro představenstvo či jednatele, pokud 

tvoří kolektivní orgán) a tím modifikovat odpovědnost jednotlivých členů orgánu 

(§156 odst. 2 NOZ).182“ Způsob zastupování určený v zakladatelském právním jednání, 

se zapisuje do veřejného rejstříku. Pod jakým názvem a zda jde o orgán jednočlenný či 

vícečlenný, ponechává o.z. (v ustanovení o orgánech) na právní úpravě jednotlivých 

 
181 NESNÍDAL, J. OBČANSKÝ ZÁKONÍK I. s komentářem. Český Těšín: Poradce, s. r. o., 2012, s. 46. ISBN 978-
80-7365-336-1. 
182 JOSKOVÁ, L., PRAVDA, P. Zákon o obchodních korporacích s komentářem. Praha: GRADA Publishing, 
a. s., 2014, s. 10. ISBN 978-80-247-4834-4. 
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druhů právnických osob a také na zakladatelském právním jednání (např. společenská 

smlouva, stanovy, zakladatelská listina apod.). Statutárním orgánem nemusí být jen 

fyzická osoba, může jím být i osoba právnická, jak lze dovodit z o.z.183, přičemž zákon 

nestanoví konkrétní formu právnické osoby, jež má takové oprávnění, proto se může 

jednat o jakoukoliv formu právnické osoby.184 

Podle o.z. je v případě nadace a nadačního fondu statutárním orgánem správní rada, 

tedy kolektivní statutární orgán a v případě ústavu a obecně prospěšně společnosti je to 

ředitel, tedy individuální statutární orgán. V právní úpravě spolku ponechává o.z. určení 

statutárního orgánu na zakladatelském právním jednání, včetně určení, zda bude 

statutární orgán individuální nebo kolektivní. U SVJ poskytuje o.z. možnost, aby ve 

stanovách byl určen buď statutární orgán kolektivní (výbor) nebo jednočlenný (předseda 

SVJ). Člen statutárního orgánu právnické osoby je, jak již bylo zmíněno výše, oprávněn 

jednat za právnickou osobu ve všech záležitostech této právnické osoby, a to jako její 

zástupce, způsobem zpravidla určeným v zakladatelském právním jednání. „Obecně 

platí, že členy orgánů právnické osoby mohou být jen osoby zletilé a svéprávné. 

V odstavci 3 § 152 dochází k prolomení tohoto pravidla, když se stanoví podmínky, při 

jejichž splnění může být členek voleného orgánu právnické osoby i osoba nezletilá nebo 

osoba s omezenou svéprávností; v úvahu ale přichází pouze členství ve voleném 

a kolektivním orgánu.185“ 

V ZOK je druh a označení statutárního orgánu stanoveno přímo zákonem, stejně 

jako určení, zda jde o statutární orgán individuální nebo kolektivní, a to u každé právní 

formy obchodní korporace. Statutární orgány obchodních korporací se rozlišují podle 

jednotlivých druhů obchodních korporací. Statutárním orgánem obchodní korporace 

může být každý společník (osobní společnosti), nebo každý jednatel, případně více 

jednatelů (s.r.o.), anebo představenstvo (a.s., družstvo) či statutární ředitel (a.s.). Jednatel 

může být individuálním, ale i kolektivním statutárním orgánem (více jednatelů, kteří 

rozhodují společně). V případě, že se jedná o kolektivní orgán, je třeba zvolit předsedu, 

který je důležitý zejména za situace, kdy je při rozhodování počet hlasů členů statutárního 

orgánu rovnoměrný a společenská smlouva nestanoví jiný způsob rozhodnutí při 

rovnoměrnosti hlasů. Přitom však společnost s ručením omezeným může mít i více 

 
183 Ustanovení § 152 odst. 2 či § 154 o.z. 
184 DĚDIČ, J., LASÁK, J.: Právnická osoba jako člen orgánu obchodní korporace – vybrané otázky (1. část). 
Obchodněprávní revue 11-12/2013, s. 305. 
185 NESNÍDAL, J. OBČANSKÝ ZÁKONÍK I. s komentářem. Český Těšín: Poradce, s. r. o., 2012, s. 45. ISBN 978-
80-7365-336-1. 
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jednatelů, kteří netvoří kolektivní statutární orgánem. V takovém případě je každý 

z těchto více jednatelů statutárním orgánem.  „V takovém případě se pro rozhodování 

o obchodním vedení vyžaduje souhlasu většiny jednatelů, pokud společenská smlouva 

neurčí jinak (§ 195 odst. 1 ZOK); pro dosažení tohoto souhlasu však nejsou zákonem 

stanovena žádná pravidla a nemusí docházet k rozhodování ve sboru.186“ Jednatelem 

může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Pokud je jednatelem právnická osoba, musí 

být tato zastoupena fyzickou osobou. Jednatel svou funkci vykonává na základě smlouvy 

o výkonu funkce. Samostatné řešení je v ustanoveních o družstvu, kde zákon předepisuje 

představenstvo (jako kolektivní statutární orgán), a pouze v případě malého družstva 

(družstvo, které má méně než 50 členů podle ustanovení § 726 ZOK) mohou stanovy 

určit, že se představenstvo nezřizuje a statutárním orgánem je předseda družstva 

(individuální statutární orgán). 

4.2.3. Kontrolní orgán 

Kontrolní orgán má zpravidla všeobecnou kontrolní působnost uvnitř právnické 

osoby a může jím být buď dozorčí rada, nebo v některých případech správní rada. 

Kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise. Kontrolním orgánem nadace je dozorčí 

rada nebo případně revizor, pokud není zřízena dozorčí rada. „Právní úprava ústavů 

neobsahuje úpravu postavení a působnosti dozorčí rady ani revizora. V souladu s § 418 

se použijí subsidiárně ustanovení o dozorčí radě nadace.187“ Ke kontrolním orgánům 

právnických osob v ZOK bude pojednáno samostatně níže. 

4.3. Obecně ke struktuře orgánů právnických osob podle ZOK 

Společným základním ustanovením o soustavě orgánů jednotlivých druhů 

právnických osob podle ZOK, tedy obchodních korporací je, v návaznosti na základní 

právní úpravu orgánů právnických osob v o.z., ustanovení § 44 ZOK, podle kterého se 

zakládá soustava orgánů obchodní korporací rovněž na tzv. „triádě orgánů“, tedy na 

zřizování nejvyššího orgánu, statutárního orgánu a kontrolního orgánu.  Organizační 

struktura není u osobních společností upravena zákonem, neboť podle něho základní 

působnost ohledně fungování a činnosti společnosti mají společníci. Orgány osobních 

společností tvoří tedy její společníci. V případě nejvyššího orgánu to jsou všichni 

společníci této právnické osoby, kteří rozhodují o nejvýznamnějších záležitostech na 

 
186 JOSKOVÁ, L., ŠAFRÁNEK, J., ČOUKOVÁ, P., PRAVDA, P., PRAVDOVÁ, M. Nová společnost s ručením 
omezeným. Právo – účetnictví – daně. Druhé vydání. GRADA Publishing, a.s., 2015, s 165. ISBN 978-80-
247-5837-4. 
187 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). 2. vyd. Praha: 
Wolters Kluwer, 2020, s. 849. ISBN 978-80-7598-656-6. 
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základě svého souhlasného projevu vůle. Zpravidla má každý ze společníků jeden hlas, 

pokud nestanoví společenská smlouva jinak a k rozhodnutí je třeba souhlas všech 

společníků, s výjimkou, kdy společenská smlouva stanoví jinak. Není tedy vyloučeno, 

aby společenská smlouva stanovila, že k rozhodnutí je třeba kvalifikovaná většina. 

U komanditní společnosti, kdy nejvyšší orgán tvoří jak komplementáři (ručící za závazky 

neomezeně), tak komanditisté (ručící za závazky do výše svých vkladů zapsaných 

v obchodním rejstříku), rozhodují tito společně, avšak za odděleného hlasování. 

Oddělené hlasování komplementářů a komanditistů je významné při rozhodování, 

u kterého je nutné rozhodnutí většiny, neboť většinou hlasů musí být rozhodnuto jak 

u komplementářů, tak i u komanditistů. Statutárním orgánem komanditních společností 

jsou ze zákona pouze komplementáři, na rozdíl od veřejné obchodní společnosti, kde je 

statutárním orgánem každý společník, není-li jeho jednatelské oprávnění omezeno 

zakladatelským právním jednáním, případně zákonem či rozhodnutím orgánu veřejné 

moci. „Každému společníkovi osobní společnosti je tak dána možnost zastupovat 

společnost při právních jednáních, ale současně též přijímat rozhodnutí v běžném denním 

provozu obchodního závodu společnosti (obchodní vedení společnosti). Vyplývá z toho, 

že zákon neupravuje pro osobní společnosti žádný závazný model vnitřních útvarů, 

kterým by náležela působnost k zastupování společnosti navenek a k operativnímu řízení 

podnikání společnosti.188“ 

Organizační struktura je však rozdílná vzájemně i mezi jednotlivými kapitálovými 

společnostmi. Nyní k organizační struktuře kapitálových obchodních společností 

a družstva.  

4.3.1. Struktura orgánů společnosti s ručením omezeným 

U společnosti s ručením omezeným je nejvyšším orgánem valná hromada, která 

i zde rozhoduje o zásadních právech a povinnostech souvisejících s činností společnosti 

a jejím fungováním (tzv. statusové záležitosti týkající se společnosti a její organizace, 

majetku či společníků). „Účast na valné hromadě je právem společníka. Prostřednictvím 

této účasti společník může vykonávat hned několik svých základních práv. Společník takto 

získává informace o dění ve společnosti a prostřednictvím hlasování též dění ve 

společnosti ovlivňuje.189“ Dozorčí rada nemusí být vytvořena, s výjimkou některých 

 
188 POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. a kolektiv. Obchodní společnosti a družstva. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. 84, ISBN 978-80-7400-475-9. 
189 ČÁP, Z., JAHELKA, P., JOSKOVÁ, L., HEJDA, J., VANĚČKOVÁ, V. Zákon o obchodních korporacích. Výklad 
jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vydání. Praha: Linde Praha 
a. s., 2013, s. 220. ISBN 978-80-7201-917-5. 
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specifických typů společností s ručením omezeným (např. u společností, jejichž 

předmětem podnikání je obchodování s cennými papíry nebo regulace trhu). Dozorčí rada 

je kontrolním orgánem valné hromady. „Kontroluje údaje v obchodních a účetních 

knihách, účetních závěrkách a jiných dokumentech, informuje o své činnosti a zjištěních 

valnou hromadu. Může být i orgánem, který přebírá působnost statutárního orgánu 

v nouzovém případě, kdy statutární orgán není ustanoven nebo neplní svoje povinnosti 

(viz např. § 404 ZOK).190“ Statutárním orgánem je buď jednatel anebo více jednatelů, 

kteří mohou tvořit kolektivní orgán (tento pak rozhoduje většinovým hlasováním) nebo 

každý z těchto více jednatelů může být statutárním orgánem, jak již bylo uvedeno výše. 

V působnosti statutárního orgánu je především obchodní vedení společnosti 

a zastupování společnosti navenek. Statutární orgán je volen valnou hromadou, a to 

prosto většinou hlasů.  

4.3.2. Struktura orgánů akciové společnosti 

U akciové společnosti je nejvyšším orgánem rovněž valná hromada (případně 

jediný akcionář), avšak co se týče dalších orgánů společnosti, je možné ve stanovách 

zvolit jeden ze dvou systémů vnitřního řízení společnosti. „Z hlediska vnitřního řízení 

zákon rozlišuje tzv. monistický a dualistický systém vnitřního řízení.  V rámci 

dualistického systému vnitřního řízení jsou obligatorními orgány akciové společnosti 

představenstvo a dozorčí rada. Jedná se o standardní německý, rakouský a koneckonců 

i český systém vnitřního řízení akciové společnosti. V rámci monistického systému 

vnitřního řízení akciové společnosti jsou těmito obligatorními orgány vnitřního řízení 

správní rada a statutární ředitel, který je tradiční naopak ve Francii, případně v zemích 

uplatňujících common law....191“  

V případě dualistického systému je tedy statutárním orgánem představenstvo 

a kontrolním orgánem dozorčí rada. Představenstvo zastupuje společnost vůči třetím 

osobám, rozhoduje o záležitostech, k jejichž rozhodování není příslušný jiný orgán 

společnosti, má na starosti obchodní vedení společnosti a záležitosti týkající se valné 

hromady (svolávání, program apod.). K obchodnímu vedení společnosti je zmocněno 

představenstvo přímo ze zákona192 a ZOK zároveň stanovuje představenstvu povinnost 

vést účetnictví, předkládat účetní závěrky valné hromadě ke schválení a návrh na 

 
190 POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. a kolektiv. Obchodní společnosti a družstva. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. 87. ISBN 978-80-7400-475-9. 
191 POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. a kolektiv. Obchodní společnosti a družstva. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. 285. ISBN 978-80-7400-475-9. 
192 Ustanovení § 435 odst. 2 ZOK. 
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rozdělení zisku či úhradu ztráty v souladu se stanovami193. Představenstvo má zpravidla 

tři členy, pokud není ve stanovách určen jiný počet členů, s ročním funkčním obdobím, 

opět pokud stanovy neupravují jinak. Pokud je kolektivním orgánem, volí svého 

předsedu, jak již bylo uvedeno výše a zároveň tohoto i odvolává. Činnost dozorčí rady je 

obdobná jako u společnosti s ručením omezeným, tedy dohled a kontrola působnosti 

představenstva, jakož i činnosti společnosti. „Co se pak týká výkonu dohledu nad činností 

společnosti, tuto působnost dozorčí rady je nutné chápat jako výkon určité kontroly nad 

realizací předmětu činnosti společnosti, naplňování jejích cílů, řádné dodržování zásad 

založených valnou hromadou a nastavené investiční politiky, stejně tak jako plnění 

podnikatelských plánů a hospodářských předsevzetí.194“ Dozorčí rada bývá zpravidla 

tříčlenná, pokud stanovy neurčí jiný počet členů a opět si volí a odvolává svého předsedu, 

jako představenstvo. Na rozdíl od představenstva, pokud stanovy neupravují délku 

funkčního období, je tří letá. S ohledem na charakter působnosti dozorčí rady, její řádný 

výkon a zachování nezávislosti dozorčí rady na ostatních orgánech společnosti je 

vyloučeno, aby člen dozorčí rady byl současně členem představenstva anebo takovou 

osobou, která je v souladu s obchodním rejstříkem oprávněna jednat za společnost vůči 

třetím osobám (prokurista, likvidátor společnosti apod.). 

V případě monistického systému je, jak vyplývá ze shora uvedeného, správní rada 

orgánem s povahou statutárního orgánu, pokud jde o rozhodování. Určuje základní 

zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho řádný výkon. Do její 

působnosti náleží jakákoliv záležitost, vyjma záležitostí svěřených v ZOK do působnosti 

valné hromady (ustanovení § 460 ZOK). Správní rada vykonává také působnost dozorčí 

rady, resp. ji vykonává předseda správní rady anebo jiný orgán s obdobnou kontrolní 

působností (ustanovení § 456 odst. 2 ZOK). Statutárním orgánem je v tomto případě 

podle výslovného ustanovení § 463 ZOK statutární ředitel, jmenovaný správní radou. 

Může jím být pouze fyzická osoba (a může jím být i předseda správní rady). Toto řešení 

monistického systému však nekoresponduje s označením „monistický“, dle kterého by 

měl vedle valné hromady existovat pouze jeden orgán. Působnost těchto orgánů je 

obdobná představenstvu a dozorčí radě, neboť ZOK odkazuje na ustanovení upravující 

dualistický systém, když říká, že: „Kde se v tomto zákoně stanoví o představenstvu, 

 
193 Ustanovení § 435 odst. 4 ZOK. 
194 ČÁP, Z., JAHELKA, P., JOSKOVÁ, L., HEJDA, J., VANĚČKOVÁ, V. Zákon o obchodních korporacích. Výklad 
jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vydání. Praha: Linde Praha 
a. s., 2013, s. 510. ISBN 978-80-7201-917-5. 
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rozumí se tím podle okolností statutární ředitel nebo jiný orgán společnosti, který má 

obdobnou působnost. Kde se v tomto zákoně stanoví o dozorčí radě, rozumí se tím podle 

okolností správní rada nebo předseda správní rady anebo jiný orgán s obdobnou 

kontrolní působností.195“ Odkaz zákona může být někdy poměrně problematický, a to 

zejména ve vztahu ke správní radě a jejímu předsedovi, co do jejich působnosti. Správní 

rada totiž na rozdíl od dozorčí rady není pouze kontrolním orgánem, ale vykonává 

i částečně záležitosti, které patří do působnosti statutárního orgánu jiných právnických 

osob (např. zaměření obchodního vedení společnosti a kontrola jeho výkonu) a zároveň 

záležitosti, které nepatří do působnosti jiných orgánů, zejména valné hromady. 

Statutárního ředitele lze, co se týče působnosti, srovnávat s představenstvem. Zásadním 

rozdílem mezi představenstvem a statutárním ředitelem je skutečnost, že statutárním 

ředitelem nemůže být právnická osoba. V souladu s výše uvedeným je proto třeba 

aplikovat na monistické orgány pouze ta zákonná ustanovení, která jim odpovídají 

z hlediska povahy i působnosti. Významná je u monistického systému provázanost 

správní rady a statutárního ředitele. Statutární ředitel zejména vykonává obchodní vedení 

společnosti, a to ve spojení se správní radou, která určuje zaměření obchodního vedení, 

jak již bylo uvedeno výše, avšak nemůže jeho výkon ovlivňovat. Co se týče další 

provázanosti správní rady a statutárního ředitele, je patrná z povinné účasti statutárního 

ředitele na všech jednáních správní rady, kterou vyžaduje přímo ZOK196. V neposlední 

řadě správní rada jmenuje statutárního ředitele, která rovněž schvaluje jeho smlouvu 

o výkonu funkce. Důležité také je, že statutárním ředitelem může být i předseda správní 

rady.  Tento monistický systém dozná změny v novele ZOK – zákon č. 33/2020 Sb., který 

nabude účinnosti dnem 1.ledna 2021. Dojde ke zrušení funkce statutárního ředitele, takže 

v monistické systému bude statutárním orgánem správní rada.  

4.3.3. Struktura orgánů družstva 

Taktéž je rozdílná organizační struktura družstva, která koresponduje s odlišnostmi 

družstva od jiných obchodních korporací. Podle ZOK je družstvo společenstvím 

neuzavřeného počtu osob197. Družstvo je charakteristické dobrovolnou osobní účastí 

členů družstva na činnosti družstva (princip dobrovolnosti), které mají rovné postavení 

(princip rovnosti). Členství v družstvu je rovněž založeno na principu otevřeného 

členství, které je třetím charakteristickým principem družstva. „Znamená, že kolektiv 

 
195 Ustanovení § 456 ZOK. 
196 Ustanovení § 458 odst. 2 ZOK. 
197 Ustanovení § 552 odst. 1 ZOK.  
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členů družstva není uzavřen. Za trvání družstva mohou do něho kdykoliv vstupovat další 

osoby splňující předpoklady vzniku členství a naopak stávající členové z něho mohou 

kdykoliv odejít.198“ Ke vzniku členství v družstvu je v souladu se ZOK třeba: podání 

písemné přihlášky, rozhodnutí o přijetí za člena, splnění vkladové povinnosti, 

svéprávnosti anebo zastoupení zákonným zástupcem a případně existence pracovního 

poměru k družstvu, jestliže je členství podmíněno pracovním poměrem k družstvu, 

přičemž stanovy mohou vyžadovat splnění dalších předpokladů ke vzniku členství199. 

Pouze člen družstva může být součástí orgánu družstva, tudíž všechny orgány družstva 

mohou být složeny pouze z členů družstva. Členem družstva může být i právnická osoba. 

Družstvo si může zřídit i další jiné orgány v souladu se stanovami. Tyto jiné orgány však 

nemohou mít v působnosti takové činnosti, které by mohly zasahovat do působnosti 

dalších zákonem předepsaných orgánů družstva – nejvyššího orgánu, statutárního orgánu 

a kontrolního orgánu. A dále nemohou zasahovat ani do působnosti zjednodušené 

soustavy orgánů u malého družstva, pokud je podle stanov takového družstva tato 

zjednodušená soustava orgánů malého družstva uplatněna. 

Co se týče samotné organizační struktury družstva, nejvyšším orgánem je členská 

schůze, statutárním orgánem je představenstvo a kontrolním orgánem je kontrolní 

komise. Pro všechny orgány družstva je shodná maximální délka funkčního období, která 

je pětiletá. Stanovy však mohou obsahovat ujednání o kratší délce funkčního období. 

Členská schůze je tvořena všemi členy družstva a rozhoduje o nejvýznamnějších 

záležitostech týkajících se družstva. „Členská schůze je nejen nejvyšším orgánem každého 

družstva, ale současně i jediným jeho orgánem, v němž se realizuje princip přímé 

družstevní demokracie. Jinými slovy, je orgánem, v němž každý člen může realizovat 

jedno ze svých základních členských práv – právo účasti na správě a řízení družstva, a to 

osobně.200“ Do základní působnosti členské schůze patří dle ZOK např. změna stanov 

družstva, volba a odvolávání členů družstva a jejich náhradníků, určování výše odměn 

pro orgány družstva, schvalování účetní závěrky, rozhodování o přeměně družstva či jeho 

zrušení s likvidací, nebo schvalování různých smluv (o výkonu funkce, poskytnutí 

 
198 POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. a kolektiv. Obchodní společnosti a družstva. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. 323. ISBN 978-80-7400-475-9. 
199 POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. a kolektiv. Obchodní společnosti a družstva. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. 324. ISBN 978-80-7400-475-9. 
200 POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. a kolektiv. Obchodní společnosti a družstva. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. 344. ISBN 978-80-7400-475-9. 
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finanční asistence) a mnohé další201. Působnost členské schůze lze s odchylkami od 

zákonné úpravy modifikovat stanovami, avšak s výjimkou záležitostí, které má 

v působnosti představenstvo nebo kontrolní komise, jelikož to ZOK zakazuje202. Členská 

schůze může rozhodovat o nejdůležitějších záležitostech družstva zpravidla za 

přítomnosti většiny všech členů družstva (kteří mají většinu všech hlasů), nestanovuje-li 

zákon nebo stanovy rozdílně. Co se týče hlasů členů družstva, ne vždy má člen jeden hlas, 

ale může mít jich i více v závislosti na výši svého členského vkladu (resp. podle jiného 

kritéria určeného ve stanovách družstva).  

Působnost členské schůze může být stanovami částečně nebo úplně přenesena na 

volitelný orgán – shromáždění delegátů, avšak jen u družstev, která mají více než dvě stě 

členů. Pro fungování shromáždění delegátů je nezbytné, aby představenstvo vytvořilo 

volební obvody, do kterých jsou začleněni jednotliví členové družstva. Členové 

příslušného volebního obvodu volí a odvolávají delegáta. Je nutné, aby za každý volební 

obvod byl zvolen jeden delegát, přičemž družstvo vede seznam delegátů. Na shromáždění 

delegátů se přiměřeně aplikují zákonná ustanovení týkající se obchodních korporací 

(ohledně vymezení nejvyššího orgánu obchodní korporace) a členské schůze družstva 

(například možnost ve stanovách upravit působnost shromáždění delegátů, tak jak je tomu 

i u členské schůze, tedy s výjimkou záležitostí, které má v působnosti představenstvo 

nebo kontrolní komise). Zvolení delegáti však nemají postavení členů voleného orgánu, 

s pohledem na specifičnost právního pojetí shromáždění delegátů, které může být, za 

podmínek stanovených v ZOK, svoláváno buď zcela namísto členské schůze, anebo jen 

k rozhodování v záležitostech určených stanovami družstva.  

Kontrolním orgánem družstva je kontrolní komise, jež musí mít tři členy, pokud 

stanovy neurčují vyšší počet členů. Kontrolní komise má v čele předsedu a případně může 

mít i místopředsedu či místopředsedy, upravují-li to stanovy. Kontrolní komise má ve své 

působnosti kromě kontroly všech činností družstva i řešení všech stížností členů družstva, 

a to na jeho orgány či další členy družstva. „Důležitým prvkem je vyjádření nezávislosti 

kontrolní komise na ostatních orgánech družstva. Toto její postavení není možno žádným 

způsobem omezit či změnit.203“ Statutárním orgánem je představenstvo, které musí mít 

minimálně tři členy, avšak stanovy mohou opět určit vyšší počet členů. Představenstvo je 

 
201 Blíže viz ustanovení § 656 ZOK. 
202 Ustanovení § 657 ZOK. 
203 ČÁP, Z., JAHELKA, P., JOSKOVÁ, L., HEJDA, J., VANĚČKOVÁ, V. Zákon o obchodních korporacích. Výklad 
jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vydání. Praha: Linde Praha 
a. s., 2013, s. 720. ISBN 978-80-7201-917-5. 
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výkonným orgánem družstva, tudíž je v jeho působnosti obchodní vedení družstva 

a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti jiného orgánu 

(například účetní záležitosti, rozdělení zisku apod.). Každé představenstvo musí mít 

svého předsedu, a pokud to určují stanovy, tak i místopředsedu či místopředsedy, kterého 

volí buď představenstvo, nebo v souladu se stanovami členská schůze. Co se tedy týče 

působnosti orgánů družstva, jak vyplývá z výše uvedeného, je velice obdobná jako 

u obchodních korporací. 

Rozdílná organizační struktura může být u malých družstev, tedy těch s méně než 

padesáti členy. Malá družstva totiž mají možnost, prostřednictvím stanov, zvolit jako 

statutární orgán namísto představenstva předsedu družstva. Působnost kontrolní komise 

může namísto kontrolní komise vykonávat členská schůze. V případě malého družstva, 

určí-li stanovy malého družstva zjednodušenou soustavu orgánů, může být statutárním 

orgánem výlučně předseda družstva, nikoliv také „jiný člen pověřený členskou schůzí“, 

jako tomu bylo za účinnosti ObchZ, a působilo to výkladové potíže. Pokud by došlo ke 

zvýšení počtu členů malého družstva nad padesát, musí se v tříměsíční lhůtě ode dne, kdy 

došlo ke zvýšení počtu členů, změnit stanovy a opět v tříměsíční lhůtě zvolit na členské 

schůzi (klasické) orgány družstva, tedy představenstvo a kontrolní komise. „Ke změně 

stanov a volbě orgánů nemusí družstvo přistoupit pouze v případě, že v uvedené 

tříměsíční lhůtě počet členů poklesne pod stanovený limit. Jestliže by v dané lhůtě nedošlo 

ke snížení počtu členů pod stanovený limit, ani by nebyla provedena změna stanov a volba 

orgánů družstva, mohl by soud družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci.204“  

  

 
204 ČÁP, Z., JAHELKA, P., JOSKOVÁ, L., HEJDA, J., VANĚČKOVÁ, V. Zákon o obchodních korporacích. Výklad 
jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vydání. Praha: Linde Praha 
a. s., 2013, s. 725-726. ISBN 978-80-7201-917-5. 
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5. Jednatelské oprávnění v zakladatelském jednání 

5.1. Zakladatelské právní jednání 

Zakladatelské právní jednání je takové právní jednání, na základě něhož dochází 

k založení právnické osoby, což lze usoudit již ze samotného názvu tohoto právního 

jednání. „Zakladatelské právní jednání lze vymezit jako základní vnitřní dokument 

právnické osoby, je to „ústava právnické osoby“, regulující a určující vztahy mezi členy 

korporativní právnické osoby navzájem a jejich práva a povinnosti nebo práva 

a povinnosti zakladatele nebo zřizovatele fundativní právnické osoby a dále vymezující 

orgány právnické osoby a její vnitřní organizaci a řadu dalších zákonem určených 

skutečností. Zakladatelské právní jednání má povahu konstitutivního aktu, kterým se 

stává na základě rozhodnutí zakladatele/zřizovatele nebo ustavujícího orgánu právnické 

osoby. Zakladatelské právní jednání představuje projev vůle jednoho či více zakladatelů; 

jedná se tedy o právní jednání jednostranné či vícestranné...205“ Rozlišují se tři základní 

druhy zakladatelského právního jednání, v závislosti na tom, kolika zakladateli je 

právnická osoba zakládána. Pokud je právnická osoba zakládána jedním zakladatelem, 

zakladatelským právním jednáním je zakladatelská listina. „Jediného zakladatele může 

mít – ze soukromoprávních právnických osob – nadace (§ 309 odst. 1 a 2), nadační fond 

(§ 395), ústav (§ 405 odst. 1 návětí) a společnost s ručením omezeným a akciová 

společnost (§ 11 odst. 1 z. o. k.). 206“ Je-li zakladatelem právnické osoby více osob, 

zakladatelským právním jednáním je buď společenská smlouva anebo stanovy.  

Zakladatelem právnické osoby nemusí být pouze fyzická osoba, právnickou osobu 

může založit i osoba právnická. Pouze pro upřesnění dodávám, že o.z. neoperuje 

s pojmem „založení právnické osoby“, ale používá pojem „ustavení právnické osoby“, 

a to i ve vztahu k založení právnické osoby ze zákona či rozhodnutím orgánu veřejné 

moci207. „Pokud se týče pojmu ustavení právnické osoby, jedná se o obecný (generální) 

pojem, jenž shrnuje dva způsoby ustavení, totiž jednak založení (což je pojem 

soukromoprávní povahy), jednak zřízení (což je pojem veřejnoprávní povahy) právnické 

osoby.208“ Zakladatelská listina, společenská smlouva i stanovy musí být sepsány 

v písemné formě v souladu s ustanovením § 123 odst. 2 o.z., přičemž ZOK v ustanovení 

 
205 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 444-445. ISBN 978-80-7478-370-8. 
206 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 448. ISBN 978-80-7478-370-8. 
207 Ustanovení § 122 a násl. o.z. 
208   ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 443. ISBN 978-80-7478-370-8. 
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§ 6 odst. 1 vyžaduje pro zakladatelské právní jednání obchodní korporace písemnou 

formu s úředně ověřenými podpisy (a to pod sankcí absolutní neplatnosti zakladatelského 

právního jednání při nedodržení této formy). U kapitálových obchodních společností je 

navíc vyžadováno zakladatelské jednání formou notářského zápisu, neboť v souladu se 

ZOK209 musí mít zakladatelské jednání formu veřejné listiny. Na rozdíl od ujednání 

v ustanovení § 6 odst. 1 ZOK o absolutní neplatnosti jako sankci za nedodržení zákonem 

stanovené formy pro zakladatelské právní jednání, ustanovení § 8 odst. 1 a 2 ZOK, které 

vyžaduje zakladatelské jednání ve formě veřejné listiny u kapitálových společností, 

žádnou takovou sankci neobsahuje. Je tedy otázkou, zda lze nedodržení zákonem 

vyžadované formy i pro kapitálové společnosti sankcionovat absolutní neplatností. Touto 

otázkou se zabývala Ivana Štenglová, která dospěla k závěru, že: „porušení 

§ 8 z. o. k. představuje zjevné narušení veřejného pořádku a zakladatelské právní 

jednání, které nemá předepsanou formu, je absolutně neplatné.210“ Své závěry Ivana 

Štenglová tedy mj. opírá o ustanovení § 588 o.z., podle kterého je zjevné narušení 

veřejného pořádku sankcionováno absolutní neplatností211. Co se týče zákonné úpravy 

obsažené v ZOK, kromě stěžejního ustanovení § 8 ZOK, se zakladatelskému právnímu 

jednání dále věnují úvodní ustanovení jednotlivých typů korporací.   

Základní náležitosti, které musí zakladatelské jednání obsahovat vymezuje 

o.z.: „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.212“ Název je základním 

identifikátorem každé právnické osoby, neboť názvem je dle o.z. „jméno právnické 

osoby“. Požadavky na název stanovuje o.z. v ustanovení § 132 a jsou jimi: 

nezaměnitelnost a neklamavost. U právnických osob zapisovaných do obchodního 

rejstříku používá o.z. pojem „obchodní firma“ (ustanovení § 423 odst. 1 o.z.), na kterou 

se rovněž vztahuje požadavek ohledně neklamavosti a nezaměnitelnosti (ustanovení 

§ 424 o.z.). „Za zaměnitelnou bývá v praxi soudů považována taková firma, jejíž celkový 

dojem může vyvolat představu o tom, že jde o firmu jiného podnikatele, a to například 

tehdy, jestliže součástí jeho firmy je podstatná část firmy jiné.... Firma působí klamavě 

 
209 Ustanovení § 8 odst. 1 a 2 ZOK. 
210 http://www.bulletin-advokacie.cz/nektere-problemy-zmeny-zakladatelskeho-pravniho-jednani-
kapitalove-obchodni-spolecnosti 
211 Blíže viz http://www.bulletin-advokacie.cz/nektere-problemy-zmeny-zakladatelskeho-pravniho-
jednani-kapitalove-obchodni-spolecnosti  
212 Ustanovení § 123 odst. 1 o.z. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/nektere-problemy-zmeny-zakladatelskeho-pravniho-jednani-kapitalove-obchodni-spolecnosti
http://www.bulletin-advokacie.cz/nektere-problemy-zmeny-zakladatelskeho-pravniho-jednani-kapitalove-obchodni-spolecnosti
http://www.bulletin-advokacie.cz/nektere-problemy-zmeny-zakladatelskeho-pravniho-jednani-kapitalove-obchodni-spolecnosti
http://www.bulletin-advokacie.cz/nektere-problemy-zmeny-zakladatelskeho-pravniho-jednani-kapitalove-obchodni-spolecnosti
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tehdy, jestliže vyvolává mylnou představu o podnikateli či o jeho předmětu podnikání 

apod.213“ Sídlem rozumíme místo, které nemusí být uvedeno celou adresou, stačí pouze 

uvést obec. U právnických osob, které se zapisují do obchodního rejstříku, se může 

zapsané sídlo v obchodním rejstříku lišit od sídla skutečného, tedy toho, kde fakticky 

právnická osoba vykonává svou činnost (blíže v samostatné podkapitole 5.4 Evidence 

skutečných majitelů). Předmět činnosti vymezuje účel právnické osoby, která není 

založena k podnikatelským účelům (u právnické osoby založené k podnikání se vymezuje 

předmět podnikání – podnikatelský účel právnické osoby). Určení statutárního orgánu 

a jeho členů znamená zejména určení počtu členů a jejich identifikační údaje, tudíž 

u fyzické osoby jméno, příjmení a bydliště a u právnické osoby název a sídlo. Datum 

narození u fyzické osoby a identifikační číslo u právnické osoby nemusí být 

v zakladatelském jednání uvedeno, avšak uvést i datum narození nebo identifikační číslo 

do zakladatelského jednání, je vhodné. Kromě vymezení počtu členů statutárního orgánu 

a jejich identifikace, musí zakladatelské právní jednání obsahovat zejména také způsob 

a rozsah, v jakém členové orgánů této právnické osoby za ni jednají.   

Další náležitosti pro zakladatelské právní jednání stanovuje ZOK – výši vkladu 

(u komanditní a kapitálových společností), druh podílu, výši základního kapitálu, určení 

správce vkladů a údaje o nepeněžitém vkladu (u kapitálových společností). Výše vkladu 

musí být v zakladatelském jednání uvedena na podíly s tím, že nemusí být pro společníky 

jednotná. Co se týče druhu podílu, rozlišuje se základní podíl a další podíly určené 

v zakladatelském jednání. „Může se jednat o podíly, se kterými bude spojeno například 

přednostní právo na výplatu zisku, či podíly, se kterými je spojena povinnost osobní účasti 

na činnosti společnosti.214“ Výše základního kapitálu se rovná všem vkladům a určitá 

jeho část musí být splacena před zápisem do obchodního rejstříku. Určením správce 

vkladů se rozumí označení osoby v zakladatelském právním jednání, která má na starosti 

přijetí a správu vkladů, a to jak peněžitých, tak i nepeněžitých. Údajem o nepeněžitých 

vkladech se u společnosti s ručením omezeným rozumí popis, ocenění, částka započtená 

na emisní kurz a určení znalce k ocenění nepeněžitého vkladu215. U akciové společnosti 

musí být ve stanovách určena cena nepeněžitých vkladů a pokud bude emisní kurs akcií 

 
213 VACKOVÁ, M., REICHLOVÁ, N., BOUČKOVÁ, L. Obchodní rejstřík. Praha: Aspi a. s., 2008, s. 17. ISBN 978-
80-7357-273-0. 
214 JOSKOVÁ, L., ŠAFRÁNEK, J., ČOUKOVÁ, P., PRAVDA, P., PRAVDOVÁ, M. Nová společnost s ručením 
omezeným. Právo – účetnictví – daně. Druhé vydání. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2015, s 54. ISBN 978-
80-247-5837-4. 
215 Ustanovení § 146 odst. 2 písm. d) ZOK. 
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plněn nepeněžitými vklady: „jméno vkladatele, popis nepeněžitých vkladů, jakož i počet, 

jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich formu 

nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a určení znalce, který 

provede ocenění nepeněžitého vkladu“ 216. 

5.2. Vymezení a omezení jednatelského oprávnění 

Jednatelské oprávnění stanovuje jednak zákon a dále může být vymezeno 

v zakladatelském právním jednání dané právnické osoby, jak již bylo pojednáno výše. 

Jednatelské oprávnění znamená vymezení způsobu jednání daného orgánu za právnickou 

osobu a musí být uvedeno v zakladatelském právním jednání u právnických osob 

s kolektivním statutárním orgánem, které se zapisují do veřejného rejstříku. 

„U právnických osob, které se zapisují do veřejného rejstříku podle zákona č. 304/2013 

Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, je vždy zapsán mj. i způsob 

jednání členů statutárního orgánu.... Zde dosti dobře nemůže nastat situace, že by 

zakladatelské právní jednání mohlo neobsahovat způsob jednání kolektivního 

statutárního orgánu, protože pak by tento způsob nebylo možno zapsat do veřejného 

rejstříku. Údaj o způsobu jednání kolektivního statutárního orgánu musí být vždy 

v zakladatelském právním jednání obsažen a musí s ním být souladný stav zápisu ve 

veřejném rejstříku.217“ Vymezení způsobu jednání za právnickou osobu nelze zaměňovat 

s omezením jednatelského oprávnění. „Pokud společenská smlouva veřejné obchodní 

společnosti nebo komanditní společnosti stanoví, že statutárním orgánem jsou pouze 

někteří společníci (v případě veřejné obchodní společnosti), resp. pouze někteří 

komplementáři (v případě komanditní společnosti), nejedná se v takovém případě 

o omezení jednatelského oprávnění zbylých společníků, resp. komplementářů.218“ 

Rozdílu mezi omezením jednatelského oprávnění a jednatelským oprávněním se věnuje 

i judikatura: „...ke způsobu jednání za obchodní korporaci viz výše, případně k jeho 

odlišení od vnitřního omezení srov. analogicky rozsudek NS 29 Odo 198/2002 nebo 

usnesení NS 21 Cdo 265/2007.219“  

Omezení jednatelského oprávnění rozlišujeme dvojího druhu, a to omezení 

vymezené v zakladatelském právním jednání a omezení jednatelského oprávnění 

 
216 Ustanovení § 250 odst. 3 písm. c) a d) ZOK. 
217 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). Wolters 
Kluwer, Praha, 2014, s. 541. ISBN 978-80-7478-370-8. 
218 LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. díl. 
Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 390. ISBN 978-80-7478-537-5.  
219 LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. díl. 
Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 392. ISBN 978-80-7478-537-5.  
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stanovené zákonem, stejně jak je tomu i v případě jednatelského oprávnění. S právní 

úpravou omezení jednatelského oprávnění se setkáváme jak v o.z., tak i ZOK. V o.z. jsou 

to zejména ustanovení týkající se působnosti statutárního orgánu220, ze kterých lze 

dovodit omezení jednatelského oprávnění. Vzhledem k tomu, že působnost statutárního 

orgánu k rozhodování záležitostí za právnickou osobu je vymezena tak, že statutárnímu 

orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo 

rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby, jak již bylo 

uvedeno výše, je také v obecné poloze vymezena, resp. omezena („negativním“ 

způsobem) možnost zakladatelského právního jednání určit působnost statutárního 

orgánu při rozhodování za tuto právnickou osobu. Do působnosti statutárního orgánu 

nelze zahrnout rozhodování za právnickou osobu v těch záležitostech, které zákon (ať už 

jde o o.z. či ZOK) svěřuje jinému orgánu právnické osoby (zejména jde o působnost 

nejvyššího orgánu a kontrolního či dozorčího orgánu). Blíže se pak omezení 

jednatelského oprávnění věnují komentáře k o.z. „Vymezení, resp. omezení působnosti 

statutárního orgánu musí být takové povahy, aby reálně umožňovalo statutárnímu orgánu 

plnit jeho zákonnou funkci v právnické osobě.221“  

V ZOK se s omezením jednatelského oprávnění setkáváme zejména v ustanovení 

§ 47 – § 49, dále v ustanovení § 53 odst. 2 či ustanovení § 199 odst. 3. Ustanovení 

§ 47 ZOK pojednává o neúčinnosti omezení jednatelského oprávnění vůči třetím osobám. 

„Taková omezení budou sice platná, ovšem význam budou mít pouze ve vztahu mezi 

členem orgánu a obchodní korporací, jejímž členem orgánu je. Vůči třetím osobám budou 

tato omezení neúčinná. Zda o těchto omezeních budou třetí osoby, s nimiž se jednalo, 

vědět či nikoliv, není rozhodující. Ani případné zveřejnění jednatelského oprávnění nemá 

na účinnost jednání člena orgánu vůči třetím osobám vliv.222“ Pokud tedy bude s třetími 

osobami jednáno v nesouladu s takovým omezením jednatelského oprávnění, nebude toto 

právní jednání neplatné. Jedinou výjimkou by byla situace: „...pokud by porušení 

vnitřního omezení bylo spojeno i s jinou skutečností (například jednání odporující 

dobrým mravům), lze uvažovat o vadě takového právního jednání, která nicméně bude 

vyplývat z příslušných ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti právního jednání 

 
220 Zejména ustanovení § 163 a § 164 o.z. 
221 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). 2. vyd. Praha: 
Wolters Kluwer, 2020, s. 494. ISBN 978-80-7598-656-6. 
222 ČÁP, Z., JAHELKA, P., JOSKOVÁ, L., HEJDA, J., VANĚČKOVÁ, V. Zákon o obchodních korporacích. Výklad 
jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vydání. Praha: Linde Praha 
a. s., 2013, s. 58. ISBN 978-80-7201-917-5. 
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z důvodů rozporu s dobrými mravy (viz § 580 a 588 obč. zák.), případně z důvodu 

porušení požadavku poctivosti (§ 6 odst. 1 obč. zák.)223“. Ustanovení § 48 a § 49 ZOK 

podmiňují právní jednání souhlasu nejvyššího orgánu obchodní korporace, ustanovení 

§ 53 odst. 2 ZOK se týká omezení odpovědnosti člena orgánu obchodní korporace 

a ustanovení § 199 odst. 3 ZOK umožňuje společenské smlouvě, aby omezila činnosti 

jednatele společnosti s ručením omezeným.    

Omezení jednatelského oprávnění je nutné rozlišovat u statutárních orgánů, které 

mají všeobecné jednatelské oprávnění a jiných orgánů právnických osob, které všeobecné 

jednatelské oprávnění nemají. Jednatelské oprávnění statutárních orgánů, jakožto orgánů 

s všeobecným jednatelským oprávnění nelze v zakladatelském právním jednání, ani ve 

vnitřních předpisech právnické osoby omezit, jelikož je stanovené přímo zákonem. Je 

možné ho však podmínit předchozím rozhodnutím k tomu příslušného orgánu právnické 

osoby, zpravidla nejvyššího orgánu, nebo kontrolního orgánu (jak to u některých právních 

forem právnických osob stanoví přímo příslušný zákon, upravující právní poměry té, 

které právní formy právnické osoby). Jedná se o tzv. vnitřní omezení jednatelského 

oprávnění, vyplývající ze zakladatelského právního jednání, případně jiného právního 

jednání, kterým může být zejména smlouva o výkonu funkce, rozhodnutí orgánu 

právnické osoby či vnitřní předpis právnické osoby, kdy toto vnitřní omezení 

jednatelského oprávnění může spočívat např. v podmínce, že pro uvedená právní jednání 

je zapotřebí souhlasu valné hromady či jiného orgánu nad rámec zákona. Vnitřní omezení 

jednatelského oprávnění může být vymezeno také finančním limitem pro právní jednání 

Překročení omezení jednatelského oprávnění má své důsledky v podobě odpovědnosti za 

škodu dané jednající osoby. Nezbytným předpokladem k uplatnění škody je prokázání 

vzniku a výše škody. Pokud tedy jednající osoba překročí omezení jednatelského 

oprávnění, nebude to mít vliv na platnost právního jednání, ale lze po této jednající osobě 

uplatňovat náhradu škody, která vznikla právnické osobě právním jednáním dané 

jednající osoby. Sankce může být stanovena ve smlouvě o výkonu funkce anebo se řídí 

zákonnou úpravou o.z. 

Závěrem bych ráda upozornila, že od omezení jednatelského oprávnění je třeba 

odlišovat určení způsobu jednání jménem právnické osoby, jak vyplývá z judikatury: „Je 

třeba zdůraznit, že případy, kdy společenská smlouva či stanovy určují, že jménem 

 
223 LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. díl. 
Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 393. ISBN 978-80-7478-537-5.  
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společnosti jedná více jednatelů společně, nelze považovat za omezení jednatelského 

oprávnění ve smyslu ustanovení § 133 odst. 2 obch. zák., neboť v tomto případě jde 

o určení způsobu jednání jménem společnosti podle ustanovení § 133 odst. 1 obch. 

zák.224“ 

5.3. Jednatelské oprávnění a veřejné rejstříky 

Jednatelské oprávnění úzce souvisí s právní úpravou veřejných rejstříků, protože 

právě z veřejného rejstříku můžeme identifikovat, která osoba má jednatelské oprávnění 

jako člen statutárního orgánu právnické osoby. Osoba s jednatelským oprávněním je ve 

veřejném rejstříku vždy uvedena jako statutární orgán dané právnické osoby s tím, že ze 

způsobu jednání uvedeného ve veřejném rejstříku vyplývá, které všechny osoby uvedené 

ve veřejné rejstříku jako statutární orgán jsou jednajícími osobami, a tudíž mají oprávnění 

činit právní jednání. Platí to i pro případ, kdy je členem statutárního orgánu právnické 

osoby jiná právnická osoba, která je povinna zmocnit fyzickou osobu pro výkon funkce 

ve voleném orgánu. Veřejné rejstříky upravuje ZVR, který v ustanovení § 1 vymezuje, 

jaké rejstříky patří mezi veřejné rejstříky. Jedná se o spolkový rejstřík, nadační rejstřík, 

rejstřík ústavů, rejstřík SVJ, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. 

Veřejné rejstříky jsou informačním systémem veřejné správy, vede je rejstříkový soud, 

a to v elektronické podobě225. Rejstříkovým soudem je krajský soud, v jehož obvodu má 

právnická osoba sídlo, jestliže zákon nestanoví jinak, přičemž se nemusí jednat pouze 

o zákon o veřejných rejstřících, ale i o jiný zákon226.  

Veřejné rejstříky se řídí principem formální a materiální publicity. Princip formální 

publicity v sobě odráží znak veřejnosti veřejného rejstříku a spočívá v možnosti nahlížet 

do veřejného rejstříku prostřednictvím dálkového přístupu a pořizovat z něj úředně 

ověřené elektronické opisy. Princip materiální publicity znamená, že údaje zapsané ve 

veřejném rejstříku odpovídají skutečnému právnímu stavu pro osobu jednající v důvěře 

v zápis do veřejného rejstříku. Pokud tedy dojde k situaci, že údaje týkají se fyzické či 

právnické osoby neodpovídají skutečnostem, avšak jsou zapsány ve veřejném rejstříku, 

je vyloučeno, aby tato fyzická nebo právnická osoba namítala vůči osobě jednající 

s důvěrou ve veřejný rejstřík, že údaje neodpovídají skutečnostem. Zásada materiální 

publicity se odráží rovněž i v o.z., který říká, že: „Proti osobě, která právně jedná 

 
224 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.6.2012, sp. zn. 23 Cdo 4223/2010 a rovněž i Rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 20.8.2002, sp.zn. 29 Odo 198/2002 či Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2007, sp. 
zn. 21 Cdo 265/2007. 
225 Ustanovení § 1 odst. 3 a 4 ZVR. 
226 Ustanovení § 75 odst. 1 ZVR. 
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důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo 

namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.227“  

Veřejné rejstříky mají pevně danou strukturu, která se řídí instrukcí Ministerstva 

spravedlnosti č. 501/2001 Sb., o vnitřním a kancelářském řádu pro okresní, krajské 

a vrchní soudy (dále jen „instrukce“). Dle instrukce se veřejný rejstřík skládá 

z rejstříkových vložek a dělí se na oddíly (tzv. rejstříkové knihy) označenými písmeny 

A, B, C, Dr, Pr, Zs a H. „A – oddíl pro samostatně podnikající fyzické osoby, veřejné 

obchodní společnosti, komanditní společnosti, státní podniky a jiné právnické osoby, 

včetně organizačních složek a odštěpných závodů, o nichž zákon stanoví, že se zapisují 

do obchodního rejstříku, pokud se nezapisují do jiného oddílu, odštěpné závody se sídlem 

odlišným od sídla podniku, 

B – oddíl pro akciové společnosti, 

C – oddíl pro společnosti s ručením omezeným, 

Dr – oddíl pro družstva, 

Pr – oddíl pro příspěvkové organizace, 

Zs – oddíl pro zahraniční právnické osoby se sídlem mimo Evropskou unii, podnikající 

na území České republiky (§ 44 zákona o veřejných rejstřících), 

H – oddíl pro evropské společnosti, družstva a sdružení228“. 

Dále se používá písmeno L k označení oddílu spolkového rejstříku, písmeno N označuje 

oddíl nadačního rejstříku, písmeno U se používá pro oddíl rejstříku ústavů, písmeno 

S označuje oddíl rejstříku SVJ a rejstřík obecně prospěšných společností má oddíl 

označený písmenem O229. 

 Stěžejním rejstříkem pro obchodní společnosti je obchodní rejstřík. „Smyslem 

existence obchodního rejstříku je evidovat podnikatele do tohoto rejstříku zapisované 

a veškeré údaje o nich, a to (pouze) takové, které dle zákona do rejstříku zapsány být mají 

a tyto údaje zpřístupnit veřejnosti.230“ Do obchodní rejstříku se kromě obchodních 

společností a družstev zapisují i některé podnikající zahraniční osoby, dále podnikající 

fyzické osoby s průměrnou výší výnosů nebo příjmů snížených o DPH za poslední dvě 

 
227 Ustanovení § 121 odst. 1 o.z.  
228 Ustanovení § 203 odst. 2 instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 501/2001 Sb., o vnitřním 
a kancelářském řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. 
229 Ustanovení § 204–208 instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 501/2001 Sb., o vnitřním a kancelářském 
řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. 
230 VACKOVÁ, M., REICHLOVÁ, N., BOUČKOVÁ, L. Obchodní rejstřík. Praha: Aspi a. s., 2008, s. 3. ISBN 978-
80-7357-273-0. 
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účetní období přesahující sto dvacet tisíc korun českých a dále na základě vlastní žádosti 

podnikající fyzické osoby s bydlištěm v České republice. Zápis do obchodní rejstříku se 

provádí na základě listinného či elektronického návrhu a je zpoplatněn soudním 

poplatkem ve výši šest tisíc korun českých231 (přičemž u akciové společnosti dvanáct tisíc 

korun českých232) a každá změna či doplnění údajů v obchodním rejstříku je zpoplatněna 

soudním poplatkem ve výši dva tisíce korun českých233. Výmaz subjektu z obchodního 

rejstříku je osvobozen od soudního poplatku234 a uskutečňuje se opět na základě návrhu 

subjektu, který má být z obchodního rejstříku vymazán. Obchodní rejstřík je součástí 

veřejného rejstříku, jehož součástí jsou i ostatní rejstříky dle ZVR. Součástí veřejného 

rejstříku je i sbírka listin, ve které jsou k dispozici všechny významné listiny daného 

subjektu, a to zejména zakladatelské listiny, účetní závěrky, podpisové vzory statutárních 

orgánů, významná usnesení orgánů právnických osob či zápisy z jejich zasedání apod. 

Veřejný rejstřík je veřejně přístupný (v on-line podobě na webových stránkách 

www.justice.cz), takže kdokoliv v něm může vyhledávat potřebné údaje a pořizovat si 

z něho záznamy, stejně jako může požádat o vydání úředně ověřeného elektronického 

opisu o skutečnostech zapsaných v rejstříku a listin uložených ve sbírce listin. Opis 

potvrzuje shodu údajů v něm uvedeném se zápisem ve veřejném rejstříku nebo s listinou 

uloženou ve sbírce listin. 

 Ve spolkovém rejstříku jsou kromě spolků zapisovány i odborové organizace 

(včetně mezinárodních), organizace zaměstnavatelů (včetně mezinárodních), pobočné 

spolky, včetně pobočných spolků nebo jiných obdobných organizačních jednotek 

zahraničních spolků vyvíjejících činnost na území České republiky, pobočné organizace 

odborové organizace či zahraniční spolky vyvíjející činnost na území České republiky. 

Za zápis do spolkového rejstříku se platí soudní poplatek ve výši tisíc korun českých235, 

stejně jako za provedení změny či doplnění údajů236. Do nadačního rejstříku se kromě 

nadací zapisují i nadační fondy, do rejstříku ústavů se zapisují pouze ústavy, stejně jako 

do rejstříku SVJ se zapisují pouze SVJ a do rejstříku obecně prospěšných společností se 

zapisují jen obecně prospěšné společnosti. Nadace, nadační fondy, obecně prospěšné 

 
231 Položka 11 bod 1. písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „ZSP“). 
232 Položka 11 bod 1. písm. a) ZSP. 
233 Položka 11 bod 1. písm. e) ZSP. 
234 Ustanovení § 11 odst. 1 písm. l) ZSP. 
235 Položka 11 bod 1. písm. b) ZSP. 
236 Položka 11 bod 1. písm. d) ZSP. 

http://www.justice.cz/
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společnosti, SVJ a příspěvkové organizace zřizované územním samosprávným celkem 

mají návrh na zápis do veřejného rejstříku osvobozen od soudního poplatku237. 

 Zápis do veřejných rejstříků může provést na žádost osoby oprávněné k podání 

návrhu na zápis do veřejného rejstříku i notář, a to v souladu s právní úpravou ZVR: 

„jestliže        

a) zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápisu pro zápis do veřejného 

rejstříku nebo v notářském zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby sepsaných podle 

jiného zákona (dále jen „podkladový notářský zápis“), 

b) podkladový notářský zápis obsahuje vyjádření notáře o tom, že obsah právního jednání 

je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským jednáním právnické osoby, 

popřípadě že byly splněny formality nebo právní jednání, ke kterým jsou právnická osoba 

nebo její orgán povinny, nebo 

c) notáři byly předloženy všechny listiny, které tento nebo jiný zákon požadují pro zápis 

do veřejného rejstříku nebo pro založení do sbírky listin.238“ Zápis provedený notářem 

podléhá rozdílné a nižší poplatkové povinnosti, neboť za návrh na zápis akciové 

společnosti do obchodního rejstříku se platí soudní poplatek ve výši osm tisíc korun 

českých239 a za návrh na zápis ostatních obchodních společností do obchodního rejstříku 

se platí soudní poplatek ve výši dva tisíce sedm set korun českých 240. Rovněž i změna či 

doplnění údajů provedená notářem podléhá nižšímu soudnímu poplatku, a to ve výši tisíc 

korun českých241.  

5.4. Evidence údajů o skutečných majitelích 

Evidence údajů o skutečných majitelích, zkráceně též označována jako „evidence 

skutečných majitelů“, je informační systém právnických osob veřejné správy, který 

v elektronické formě vedou rejstříkové soudy, tj. krajské soudy, v jejichž obvodu má 

zapsaný subjekt sídlo. Tato evidence vznikla k 1.1.2018 a od její existence musí být 

vedeny údaje o skutečných majitelích všech zapsaných osob a svěřenských fondů 

a musejí být pravidelně aktualizovány. Dokumenty týkající se údajů o skutečných 

majitelích podléhají archivaci po dobu 10 let. „Požadavek na vznik evidence a její podobu 

je výsledkem implementace tzv. IV. AML směrnice. Smyslem evidence je napomáhat 

 
237 Ustanovení § 11 odst. 1 písm. j) ZSP.  
238 Ustanovení § 108 ZVR. 
239 Položka 39 bod 1. písm. a) ZSP. 
240 Položka 39 bod 1. písm. b) ZSP. 
241 Položka 39 bod 1. písm. c) ZSP. 
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v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.242“ Právní úpravu 

evidence údajů o skutečných majitelích nalezneme v ZVR, a to konkrétně v ustanovení 

§ 118b a násl. Na rozdíl od rejstříků není evidence údajů o skutečných majitelích veřejná. 

V souvislosti s tím je důležitá i skutečnost uvedená přímo na webových stránkách 

informačního systému skutečných majitelů: „Je třeba zdůraznit, že evidence není 

veřejným rejstříkem ve smyslu zákona č. 304/2013 Sb. To mimo jiné znamená, že se na ni 

neuplatní režim známý pro veřejné rejstříky. Neplatí pro ni režim tzv. materiální publicity, 

právo podat návrh na zápis má pouze zapsaná osoba nebo svěřenský správce, nevede se 

rejstříkové řízení, atp.243“ Definici skutečného majitele v ZVR nenalezneme, neboť ta je 

v souladu s ustanovením § 118b odst. 1 ZVR obsažena v zákoně č. 253/2008 Sb., 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 

(dále jen „AML“), Podle AML se skutečným majitelem rozumí: „fyzická osoba, která má 

fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické 

osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti“244. 

V případě obchodní korporace se skutečný majitel posuzuje buď podle % hlasovacích 

práv nebo % podílu na základním kapitálu, či podle % příjmu zisku obchodní korporace, 

nebo je jím člen statutárního orgánu či zástupce právnické osoby anebo případně 

ovládající osoba dle zákonných pravidel245. Obdobný je skutečný majitel u spolku, 

obecně prospěšné společnosti, SVJ, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické 

osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností. 

Skutečným majitelem u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného 

právního uspořádání bez právní osobnosti je buď zakladatel, nebo svěřenský správce, či 

obmyšlený, nebo osoba v jejímž zájmu byla daná právnická osoba založena či v jejím 

zájmu působí anebo osoba oprávněná k dohledu nad správou dané právnické osoby246. 

Údaje o skutečném majiteli jsou vedeny ve zvláštní vložce pro každou zapsanou 

právnickou osobu a svěřenský fond. Údaje o skutečném majiteli se zapisují na návrh 

příslušné osoby, která je totožná s navrhovatelem oprávněným k podání zápisu do 

veřejného rejstříku, a to na základě údajů uvedených na předepsaném formuláři 

Ministerstva spravedlnosti, který musí být opatřen úředně ověřeným podpisem 

 
242 HAMPEL, P., WALDER, I. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: Komentář. Praha: 
Wolters Kluwer, 978-80-7478-506-1, identifikační číslo ASPI: KO304_2013CZ, komentář k § 118b. 
243 https://issm.justice.cz 
244 Ustanovení § 4 odst. 4 AML. 
245 Blíže viz ustanovení § 4 odst. 4a) AML.  
246 Blíže viz ustanovení § 4 odst. 4, písm. a) – c) AML. 

https://issm.justice.cz/
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navrhovatele. Návrh ovšem nemůže, na rozdíl od návrhu na zápis údajů do veřejného 

rejstříku, podat ten, jehož se zapisované údaje týkají, tzn. skutečný majitel. A to proto, že 

u zápisu údajů o skutečném majiteli nelze aplikovat pravidlo, na základě kterého, může 

návrh na zápis podat každý, kdo doloží právní zájem, jak je tomu u návrhu na zápis údajů 

do veřejného rejstříku v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 ZVR. Aplikaci tohoto 

ustanovení vylučuje ustanovení § 118e odst. 1 ZVR. Za návrh na zápis údajů o skutečném 

majiteli platí navrhovatel soudní poplatek ve výši tisíc korun českých247. Soudy mají lhůtu 

na provedení zápisu údajů pět pracovních dnů od doručení návrhu na zápis údajů 

o skutečném majiteli, jestliže byl spolu s podáním návrhu zaplacen i soudní poplatek 

a nedošlo ke změně návrhu. Pokud je soudní poplatek za podání návrhu na zápis údajů 

o skutečném majiteli zaplacen až později, než byl soudu doručen, anebo pokud byl návrh 

na zápis údajů o skutečném majiteli změněn, běží lhůta pro zápis údajů až od zaplacení 

soudního poplatku anebo doručení změněného návrhu soudu. Kromě soudu, může 

provést zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů i notář s tím, 

že zákon stanovuje předpoklady pro provedení takového zápisu notářem. Jaké konkrétní 

údaje se do evidence údajů o skutečných majitelích zapisují nalezneme v zákoně a ptří 

mezi ně: „jméno a adresa místa pobytu (popřípadě bydliště, liší-li se od adresy místa 

pobytu); datum narození a rodné číslo; státní příslušnost a údaj o podílu na hlasovacích 

právech (zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě); 

podílu na rozdělovaných prostředcích (zakládá-li se postavení skutečného majitele na 

tom, že je jejich příjemcem), anebo jiné skutečnosti (je-li postavení skutečného majitele 

založeno jinak).248“ 

V souvislosti se skutečností, že evidence skutečných majitelů není veřejná, jak již 

bylo uvedeno výše, nemohou být ani údaje z této evidence poskytnuty komukoliv. 

V souladu s ustanovením § 118g odst. 2 ZVR může být výpis údajů z evidence 

skutečných majitelů poskytnut zapsané osobě nebo v omezeném rozsahu tomu, kdo 

prokáže zájem v souvislosti s předcházením trestným činům týkajících se legalizace 

výnosů z trestné činnosti. Zároveň mají k údajům o skutečném majiteli dálkový přístup 

určité subjekty a orgány, jako např. soudy, orgány činné v trestním řízení, zpravodajská 

sužba, Česká národní banka, Národní bezpečnostní úřad, Nejvyšší kontrolní úřad a další 

 
247 Položka 24A ZSP. 
248 Ustanovení § 118f ZVR. 
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subjekty uvedené v ustanovení § 118g odst. 3 ZVR, a to za náhradu nákladů, jejichž výši 

uvádí vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 323/2013 Sb. 

Právní úprava evidence skutečných majitelů má být ze ZVR vyňata a být obsažena 

v samostatném zákoně, a to v zákoně o evidenci skutečných majitelů s předpokládaným 

datem účinnosti k 1.12.2020. Návrh zákona byl schválen vládou dne 1.6.2020 (usnesením 

č. 583) a ke dni odevzdání rigorózní práce je návrh zákona projednáván v Poslanecké 

sněmovně pod č. tisku 886. Tato významná změna právní úpravy je důsledkem 

požadavků kladených Evropskou unií na právní úpravu evidence skutečných majitelů. 

Požadavky Evropské unie vztahující se na evidenci skutečných majitelů jsou stanoveny 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2018/843 ze dne 30.5.2018, která mění 

směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2015/849 o předcházení využívání finančního 

systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES 

a 2013/36/EU. Prostřednictvím zákona o evidenci skutečných majitelů bude právní 

úprava Evropské unie v souladu s jejími požadavky transponována do našeho právního 

řádu. Zároveň vynětím právní úpravy evidence skutečných majitelů ze ZVR, AML či 

zákona o veřejných zakázkách, nebo insolvenčního zákona, dojde ke sjednocení právní 

úpravy do jednoho zákona. Patrné je to zejména na samotné definici skutečného majitele, 

které je obsažena v jiném zákoně než samotná úprava evidence o skutečných majitelích. 

Zároveň bude tato definice zjednodušena, kdy skutečný majitel bude určen pouze podle 

dvou kritérií, a to kritéria koncového příjemce a kritéria koncového vlivu. Dle kritéria 

koncového příjemce je za skutečného majitele považována každá fyzická osoba s přímým 

či nepřímým právem na podíl na zisku vyšší než 25 %. Dle kritéria koncového vlivu je za 

skutečného majitele považována ovládající osoba dle ZOK, která má přímý či nepřímý 

podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu vyšší než 25 %, jestliže tento podíl 

významně převyšuje podíly na vlivu ostatních osob. V případě, že by nebylo možné určit 

skutečného majitele dle výše uvedených kritérií, kritéria koncového příjemce 

a koncového vlivu, bude skutečný majitel určen dle nevyvratitelné domněnky, že 

skutečným majitelem je každá osoba ve vrcholném vedení. „Osobu ve vrcholném vedení 

definuje Návrh zákona jako každou fyzickou osobu, která zajišťuje každodenní nebo 

pravidelné řízení činnosti právnické osoby, a přitom je při výkonu této funkce členem 

statutárního orgánu nebo je přímo podřízena statutárnímu orgánu nebo jeho členovi. 

Návrh zákona tímto rozšiřuje okruh osob, které jsou považovány za skutečného majitele 
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v případě nemožnosti jeho identifikace podle uvedených pravidel či pokud právnická 

osoba skutečného majitele nemá.249“ 

„Nová právní úprava evidence skutečných majitelů by měla zavést do českého 

právního řádu několik podstatných změn, jejíž cílem je zejména snížením administrativní 

zátěže pro zápis subjektů do evidence skutečných majitelů. V návrhu zákona o evidenci 

skutečných majitelů je také příklon k větší transparentnosti vlastnických struktur subjektů 

zapisovaných do evidence skutečných majitelů.250“ Ke snížení administrativní zátěže by 

mělo dojít prostřednictvím tzv. automatických průpisů z veřejných rejstříků, kdy dojde 

automaticky k zápisu skutečného majitele do evidence skutečných majitelů na základě 

údaj obsažených ve veřejných rejstřících, které tak budou přeneseny do evidence 

skutečných majitelů. Předpokladem k automatickému průpisu údajů z veřejných rejstříků 

do evidence skutečných majitelů je dostatečná identifikace skutečného majitele z údajů 

obsažených ve veřejné rejstříku u dané právnické osoby. Přínosem automatických průpisů 

je rovněž absence úhrady soudního poplatku za zápis do evidence skutečných majitelů. 

„O tento automatický průpis lze požádat notáře nebo rejstříkový soud, popř. je možné ho 

posléze zrušit či znovu obnovit, a to dle potřeb evidující právnické osoby.251“ 

 Další změnou, kterou přináší návrh zákona o evidence skutečných majitelů, je 

zjednodušení a zrychlení zápisu do evidence skutečných majitelů notářem. Tato změna 

spočívá např. v upuštění od požadavku na překlad cizojazyčných písemností obsahujících 

údaje o skutečném majiteli, které mají být do evidence skutečných majitelů zapsány, do 

češtiny. Velmi významnou změnou je také zveřejnění evidence skutečných majitelů. 

„Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů zavádí v § 15 také veřejnou evidenci 

skutečných majitelů. Ministerstvo spravedlnosti by mělo mít povinnost zajistit, že kdokoliv 

může způsobem umožňujícím dálkový přístup získat elektronický výpis údajů o skutečném 

majiteli právnické osoby v rozsahu: 

• jména, státu bydliště, roku a měsíce narození, státního občanství skutečného 

majitele 

• údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele 

 
249 https://www.epravo.cz/top/clanky/navrhovane-zmeny-tykajici-se-identifikace-a-evidence-
skutecnych-majitelu-dle-aktualni-predlohy-zakona-110308.html?mail#_ftn7  
250 https://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-zakona-o-evidenci-skutecnych-majitelu-z-pohledu-
obchodnich-korporaci-109876.html  
251 https://www.epravo.cz/top/clanky/navrhovane-zmeny-tykajici-se-identifikace-a-evidence-
skutecnych-majitelu-dle-aktualni-predlohy-zakona-110308.html?mail#_ftn7  

https://www.epravo.cz/top/clanky/navrhovane-zmeny-tykajici-se-identifikace-a-evidence-skutecnych-majitelu-dle-aktualni-predlohy-zakona-110308.html?mail#_ftn7
https://www.epravo.cz/top/clanky/navrhovane-zmeny-tykajici-se-identifikace-a-evidence-skutecnych-majitelu-dle-aktualni-predlohy-zakona-110308.html?mail#_ftn7
https://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-zakona-o-evidenci-skutecnych-majitelu-z-pohledu-obchodnich-korporaci-109876.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-zakona-o-evidenci-skutecnych-majitelu-z-pohledu-obchodnich-korporaci-109876.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/navrhovane-zmeny-tykajici-se-identifikace-a-evidence-skutecnych-majitelu-dle-aktualni-predlohy-zakona-110308.html?mail#_ftn7
https://www.epravo.cz/top/clanky/navrhovane-zmeny-tykajici-se-identifikace-a-evidence-skutecnych-majitelu-dle-aktualni-predlohy-zakona-110308.html?mail#_ftn7
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• popis struktury vztahů, existují-li, spolu s identifikačními údaji právnických osob 

nebo uspořádání 

• den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem 

• den, do kterého byla fyzická osoba skutečným majitelem 

• případně dalších údajů, udělil-li k jejich uveřejnění skutečný majitel souhlas nebo 

jsou-li uveřejněny ve veřejném rejstříku a byly-li automaticky propsány.252“ 

Další velmi významnou změnou obsaženou v návrhu zákona o evidenci 

skutečných majitelů je stanovení sankcí za nesplnění či porušení povinností k zápisu do 

evidence skutečných majitelů, a to pokutou až do výše pět set tisíc korun českých, pokud 

nebude zapsán žádný skutečný majitel, nebo pokud údaje o zapsaném skutečném majiteli 

nebudou odpovídat skutečnému stavu. Přestupku se může dopustit jak právnická, tak 

i fyzická osoba a pokutu by měly ukládat obce s rozšířenou působností. Tato změna, která 

má za následek vymahatelnost povinnosti k zápisu údajů do evidence skutečných 

majitelů, stejně jako změna spočívající ve zveřejnění evidence skutečných majitelů, je dle 

mého názoru žádoucí a odstraňuje tak mezery obsažené v současné právní úpravě. Kromě 

uložení pokuty může mít nesplnění či porušení povinnosti k zápisu skutečné majitele do 

evidence skutečných majitelů i vliv na výplatu podílu na zisku, hlasovací práva či 

uzavírání smluv. „Může se například jednat o komisionářskou či příkazní smlouvu 

uzavřenou mezi jediným či většinovým společníkem nebo akcionářem a fyzickou osobou 

stojící mimo vlastnickou strukturu, která udílí pokyny a příkazy k výkonu hlasovacího 

práva tohoto společníka (akcionáře) na valné hromadě či k dispozici s tímto podílem. Dle 

Návrhu zákona v případě, že by tato fyzická osoba nebyla zapsána jako skutečný majitel, 

práva a povinnosti vzniklé z takové smlouvy by byly nevymahatelné bez ohledu na to, 

jakým právem by se daná smlouva řídila. Je ovšem nutné dodat, že tyto vztahy ovládání 

se povětšinou neřídí žádnou psanou smlouvou, nýbrž k nim dochází na zcela neformálním 

základě.253“ Co se týče nevyplacení podílu na zisku, může k nevyplacení podílu na zisku 

dojít v případě, kdy skutečný majitel není zapsán v evidenci skutečných majitelů, jelikož 

návrh zákona zakazuje obchodní korporaci vyplatit podíl na zisku tomu, kdo sice 

skutečným majitelem právnické osoby je, avšak není jako skutečný majitel v evidenci 

zapsán, stejně jako se zákaz vztahuje na případ, kdy právnická osoba nemá zapsaného 

 
252 https://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-zakona-o-evidenci-skutecnych-majitelu-z-pohledu-
obchodnich-korporaci-109876.html  
253 https://www.epravo.cz/top/clanky/navrhovane-zmeny-tykajici-se-identifikace-a-evidence-
skutecnych-majitelu-dle-aktualni-predlohy-zakona-110308.html?mail#_ftn7  

https://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-zakona-o-evidenci-skutecnych-majitelu-z-pohledu-obchodnich-korporaci-109876.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-zakona-o-evidenci-skutecnych-majitelu-z-pohledu-obchodnich-korporaci-109876.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/navrhovane-zmeny-tykajici-se-identifikace-a-evidence-skutecnych-majitelu-dle-aktualni-predlohy-zakona-110308.html?mail#_ftn7
https://www.epravo.cz/top/clanky/navrhovane-zmeny-tykajici-se-identifikace-a-evidence-skutecnych-majitelu-dle-aktualni-predlohy-zakona-110308.html?mail#_ftn7
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žádného skutečného majitele v evidenci. Obdobně funguje i zákaz výkonu hlasovacích 

práv, neboť ten, kdo je skutečným majitelem právnické osoby, avšak jako skutečný 

majitel není zapsán v evidenci skutečných majitelů, nemá hlasovací práva. A stejně tak 

i osoba jednající na účet právnické osoby, která nemá v evidenci skutečných majitelů 

zapsáno žádného skutečného majitele, rovněž nemá hlasovací práva. 

Závěrem lze konstatovat, že s ohledem na shora uvedené změny, které návrh 

zákona o skutečných majitelích přináší, je jeho přijetí žádoucí, neboť sjednocení stávající 

právní úpravy do jednoho právního předpisu zajistí lepší orientaci v právní úpravě. 

Všechny zavedené změny, které návrh přináší, lze hodnotit jako pozitivní, když zajišťují 

vymahatelnost stanovených povinností, přístupnost údajů veřejnosti či zjednodušení 

zápisu do evidence. Jelikož v současné době automatického průpisy dat z veřejného 

rejstříku nejsou a používají se předepsané formuláře, je zápis údajů administrativně 

náročnější. Zavedením automatického průpisu dat z veřejného rejstříku dojde 

k významnému snížení administrativní zátěže pro dotčené právnické osoby. Tuto snahu 

o další podporu digitalizace veřejné správy hodnotím velmi pozitivně. 
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6. Neplatnost právního jednání 

6.1. Obecně o neplatnosti právního jednání 

Neplatnost právního jednání znamená, že právní jednání, které bylo učiněno, sice 

existuje, avšak nemá žádné právní následky, tzn. má nulové právní důsledky, proto je 

obecně neplatnost právního jednání označována též jako nulita (negotium nullum). 

„Neplatnost právního jednání znamená, že se na právní jednání hledí, jako by nebylo. 

Považuje se za neučiněné.254“ Neplatnost právního jednání nastává, když právní jednání 

nemá všechny zákonem požadované náležitosti, ať už z hlediska vůle či jejího projevu, 

nebo osoby anebo předmětu právního jednání, tudíž představuje postih za nedodržení 

všech zákonem požadovaných náležitostí právního jednání. Jako neplatné právní jednání 

může být v určitých případech označeno i takové právní jednání, které sice splňuje 

všechny náležitosti, avšak je v rozporu se zájmem nějaké osoby, s právním předpisem či 

dobrými mravy anebo má-li být podle právního jednání plněno něco nemožného. „Dále 

se pak mezi hlavními důvody neplatnosti uvádí jednání osoby nedostatečně svéprávné, 

osoby sice svéprávné, ale takové, která jedná v dušení poruše, která ji činí neschopnou 

právně jednat (§ 581), nedostatek formy právního jednání (§ 582), a konečně také omyl 

(§ 583 a násl.).255“  

V určitých případech je neplatnost právního jednání přímo stanovena zákonem jako 

sankční opatření (tzv. absolutní neplatnost), ovšem v jiných případech je nutné neplatnost 

právního jednání, s ohledem na jeho důsledky, dovodit a neplatnosti se dovolat (tzv. 

relativní neplatnost). O.z. posiluje svobodu autonomie vůle jednajících osob, která 

v souladu s respektováním obvyklých svobod, charakterizuje demokratický společenský 

systém, a to podstatně výraznějším uplatněním principu, podle něhož je třeba na právní 

jednání pohlížet spíše jako na platné než na neplatné. Jelikož svoboda autonomie vůle 

nemůže být bezbřehá, musí být právem regulována tak, aby na její úkor nebylo 

neoprávněně zasahováno do práva jiných osob. A právě princip, že na právní jednání je 

třeba pohlížet spíše jako na platné než na neplatné, patří k hlavním zásadám soukromého 

práva a z tohoto důvodu je tudíž přímo obsažen v oz. (ustanovení § 574 o.z.). Účelem 

tohoto zákonného ustanovení je, oproti předchozí právní úpravě, která sebe menší 

 
254 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 150. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
255 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 130. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
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nedodržení náležitostí tehdejšího právního úkonu sankcionovala neplatností daného 

právního úkonu, zachovat platnost právního jednání, pokud je to možné a chránit tak 

dotčené osoby daným právním jednáním. Neplatné právní jednání má povahu 

neučiněného právního jednání, tedy je na něho pohlíženo, jako by vůbec neexistovalo.  

Kromě základního a obecně známého rozdělení neplatnosti na absolutní a relativní, 

můžeme rozlišovat také neplatnost původní a dodatečnou a dále pak neplatnost přímou 

a nepřímou. Původní neplatnost právního jednání je taková, která nastala již od počátku 

právního jednání. Dané právní jednání tedy nesplňovalo všechny náležitosti v době, kdy 

bylo jednajícím učiněno. Dodatečná neplatnost právního jednání znamená, že poté, co 

bylo právní jednání jednajícím učiněno, odpadla podmínka platnosti. Právní úprava však 

hovoří pouze o neplatnosti původní a následnou neplatnost spočívající i např. 

v nemožnosti plnění nepovažuje za dodatečnou neplatnost právního jednání. Přímá 

neplatnost právního jednání znamená, že neplatnost právního jednání nemusí být úředně 

prohlášena orgánem veřejné moci. U nepřímé neplatnosti naopak musí být neplatnost 

úředně prohlášena orgánem veřejné moci a tato se uplatňuje v našem právním systému.  

V případě, že právní jednání nemá všechny náležitosti, a je tudíž neplatné, avšak 

má náležitosti jiného právního jednání, zákon umožňuje, aby toto právní jednání bylo 

platné. A to na základě tzv. konverze právního jednání neboli přeměny právního jednání. 

Konverze právního jednání spočívá v tom, že neplatné právní jednání se nahradí jiným 

právním jednáním a toto jiné právní jednání, které splňuje všechny náležitosti, se stane 

platným právním jednáním. Předpokladem konverze je, že musí být zřejmé, že účelem 

jednajícího bylo učinit takové právní jednání, které nahradí původní neplatné právní 

jednání. Projev vůle jednajícího musí být tedy evidentní a dále musí být evidentní, že 

právní jednání nesleduje zakázaný účel a že by stejný účel mělo i jiné právní jednání. 

Pokud by však bylo zřejmé, že účastníci právního jednání věděli, že je právní jednání 

neplatné, není konverze právního jednání žádoucí. Dále je nutné při konverzi právního 

jednání zohlednit, zda přeměněné právní jednání bude mít pro účastníky právního jednání 

podobné účinky, a to zejména hospodářské důsledky. Nepochybné je, že přeměněné 

právní jednání nesmí být v rozporu se zákonem či ho obcházet. „Ke konverzi může dojít 

např. u neplatné směnky na uznání dluhu, u šeku na poukázku, v pracovním právu 

u okamžitého zrušení pracovního poměru na výpověď.256“ Obecně ke konverzi může dojít 

 
256 ELIÁŠ, K., HAVEL, B., BEZOUŠKA, P., ŠUSTROVÁ, D. a LIŠKA, P. Občanské právo pro každého: pohledem 
(nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 2. dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 129. 
ISBN 978-80-7478-493-4. 
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u všech neplatných právních jednání, ale až poté, co bylo právní jednání za neplatné 

prohlášeno. Dokonce je možné konvertovat absolutně neplatné právní jednání na právní 

jednání relativně neplatné. Konverze právního jednání je nástrojem k uplatnění 

základního aspektu respektujícího projevenou vůli jednajícího, tedy princip autonomie 

vůle, avšak v praxi ke konverzi příliš často nedochází. Konverze je ovšem vyloučena 

u zdánlivého právního jednání, neboť zdánlivé právní jednání není neplatným právním 

jednáním, tudíž jako právní jednání vůbec nevzniklo a neexistuje. O zdánlivém právním 

jednání blíže v samostatné podkapitole 6.3 Zdánlivé právní jednání. 

6.1.1. Absolutní neplatnost 

Absolutní neplatnost znamená, že soud může vyslovit neplatnost právního jednání 

i bez návrhu, tedy vznesení námitky neplatnosti, a to z úřední povinnosti bez ohledu na 

zájem stran dotčených právním jednáním. Soud tedy může prohlásit neplatnost právního 

jednání z vlastní iniciativy, resp. úřední povinnosti, aniž by se někdo neplatnosti 

dovolával. Dovolávat se neplatnosti není však vyloučeno. Absolutní neplatnosti právního 

jednání se může dovolat kdokoliv, na rozdíl od relativní neplatnosti. Absolutní neplatnost 

je zákonným sankčním prostředkem, který působí bez dalšího a vůči každému. Slouží 

k ochraně společnosti, nikoliv jednotlivce, jako je tomu u relativní neplatnosti. 

Následkem absolutní neplatnosti, stejně u neplatnosti relativní, je nemožnost právního 

jednání vyvolávat zamýšlené právní účinky. Absolutně neplatné právní jednání sice 

existuje, ale od počátku se na něho pohlíží, jako by nebylo učiněno a nemá tedy žádné 

právní následky ani pro účastníky právního jednání, ani pro třetí osoby. O absolutně 

neplatné právní jednání jde v případech, kdy zákon tuto absolutní neplatnost, jako sankční 

opatření takového právního jednání, výslovně stanoví.  

S absolutní neplatností se setkáváme u právních jednání, která jsou v zjevném 

rozporu s dobrými mravy, jež odporují zákonu tak, že zjevně narušují veřejný pořádek, 

která zavazují k od počátku nemožnému plnění a u právních jednání s nedostatkem 

náležitostí z hlediska projevu vůle. Co se týče právních jednání v rozporu s dobrými 

mravy, pojem „dobré mravy“ definuje judikatura a právní teorie. „...dobré mravy jsou 

souhrn etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je 

mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu 

s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti.257“ U právních jednání 

 
257 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 67. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
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v rozporu s dobrými mravy musí být rozpor s dobrými mravy jednoznačný, tudíž pro 

jedince rozpoznatelný. Proto zákon uvádí, že je absolutně neplatné právní jednání, které 

se zjevně příčí dobrým mravům. Jak je to však v případě, kdy se nejedná o zjevný rozpor 

s dobrými mravy? Zde se právní názory liší. Dle právního názoru Michaely Zuklínové258, 

v případě, kdy se nejedná o jednoznačný rozpor s dobrými mravy, mělo by být právní 

jednání relativně neplatné, nikoliv absolutně neplatné. Filip Melzer však s tímto názorem 

zásadně nesouhlasí, neboť dle jeho názoru vede k neudržitelným závěrům. „Zřejmé je to 

zejména na příkladu rozporu s veřejným pořádkem. Je-li dotčen veřejný pořádek, jsou 

dotčena základní východiska právního řádu, na kterých je třeba bezvýhradně trvat; jsou 

tak dotčeny veřejné zájmy. Pokud bychom připustili to, že tento případ nevyvolá absolutní 

neplatnost, pak bychom jednak popřeli pojetí veřejného pořádku a jednak bychom 

připustili existenci kategorie neplatnosti, která není ani relativní ani absolutní.259“ 

Odlišný přístup lze nalézt i v evropských právních úpravách. Např. německá právní 

úprava postihuje rozpor právního jednání s dobrými mravy výhradně absolutní 

neplatností. Rakouská právní úprava připouští možnost relativní neplatnosti v případě 

rozporu právního jednání s dobrými mravy, avšak s výjimkou rozporu právního jednání 

s veřejným pořádkem, který postihuje neplatností absolutní.  

Co se týče právních jednání odporujících zákonu, která narušují veřejný pořádek, 

k posouzení, zda jde v konkrétním případě (z hlediska soukromoprávních vztahů) 

o právní jednání odporující zákonu tak, že narušuje veřejný pořádek, musí být zjištěno, 

že předmětem takového právního jednání je jednání zakázané zákonem a dále musí 

předmětné zákonné ustanovení, kterému právní jednání odporuje, chránit veřejný 

pořádek. „Pokud smysl a účel (dotčeného) zákonného ustanovení nevyžaduje, aby právní 

jednání, které je s ním svým obsahem a účelem v rozporu, bylo neplatné, neplatným 

nebude, a to ani relativně neplatným.260“ V případě, že by právní jednání odporovalo 

zákonu a nenarušovalo by veřejný pořádek, bylo by relativně neplatné, a to i za 

předpokladu, že by zákon neplatnost nestanovoval. O.z. oproti předchozí právní úpravě 

nesankcionuje absolutní neplatností obcházení zákona, avšak může být důvodem 

 
258 DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná 
část. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2016, s. 194. ISBN 978-80-7552-
187-3. 
259 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 
2014, s. 785. ISBN 978-80-7502-003-1.  
260 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 158. ISBN 978-80-7201-
918-2.  
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neplatnosti relativní. „Obcházení účelu zákona není jako důvod neplatnosti výslovně 

uvedeno, nicméně podle důvodové zprávy není pochyb, že i to zakládá rozpor se zákonem 

a znění základního ustanovení (§ 580) kryje i tento případ.261“ 

Absolutní neplatnost právního jednání z důvodu nemožnosti plnění, se vztahuje 

pouze na počáteční nemožnosti plnění, neboť následná nemožnost plnění není důvodem 

absolutní neplatnosti a za určitých okolností může být důvodem zániku závazku podle 

ustanovení § 2006 – § 2008 o.z. (v komplexu ustanovení o.z. o jiných způsobech zániku 

závazků). Nemožnost plnění znamená, že plnění nelze vůbec poskytnout. „Např. 

nemožným plněním je případ, kdy předmětem kupní smlouvy je věc, která byla ještě před 

uzavřením smlouvy zničena či nikdy neexistovala.262“ Mezi právní jednání s nedostatkem 

náležitostí z hlediska projevu vůle můžeme zařadit právní jednání fyzické osoby, která 

není plně svéprávná anebo jedná v duševní poruše, díky které není schopna právně jednat. 

Ne vždy se však tato právní jednání, učiněná při duševní poruše, posuzují jako absolutně 

neplatná, jelikož je nutné posuzovat nejen typ právního jednání, ale i věk nesvéprávného 

jeho zájem, úmysl, aktuální duševní rozpoložení atd.  

6.1.2. Relativní neplatnost 

Relativní neplatnost je charakteristická tím, že vznesení námitky neplatnosti 

právního jednání je podmínkou k rozhodnutí o neplatnosti právního jednání (na rozdíl od 

absolutní neplatnosti). Relativní neplatnost spočívá v tom, že právní jednání vyvolává 

právní následky, dokud není oprávněnou osobou vznesena námitka neplatnosti a právní 

jednání není prohlášeno za neplatné. Oprávněná osoba k vznesení námitky relativní 

neplatnosti je dle zákona odlišná v závislosti na tom, z jakého důvodu je právní jednání 

neplatné. Dle ustanovení § 586 o.z. je u právních jednání sankcionovaných neplatností 

právního jednání z důvodu ochrany zájmu určité osoby oprávněnou osobou ke vznesení 

námitky neplatnosti právního jednání právě ona osoba, jejíž zájem je neplatností chráněn. 

„Bez uplatnění neplatnosti tou osobou, na jejíž ochranu zákon neplatnost právního 

jednání stanoví, ať už námitkou nebo jinak (vždy ale u soudu) zákon finguje (srov. slova 

„považuje se za“) platnost právního jednání.263“ Podle ustanovení § 587 o.z., je-li 

důvodem neplatnosti právního jednání skutečnost, že jednající učinil právního jednání 

 
261 NESNÍDAL, J. OBČANSKÝ ZÁKONÍK I. s komentářem. Český Těšín: Poradce, s. r. o., 2012, s. 126. ISBN 
978-80-7365-336-1. 
262 NESNÍDAL, J. OBČANSKÝ ZÁKONÍK I. s komentářem. Český Těšín: Poradce, s. r. o., 2012, s. 126. ISBN 
978-80-7365-336-1. 
263 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 152. ISBN 978-80-7201-
918-2.  
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v důsledku donucení pod hrozbou tělesného či duševního násilí, která vede k důvodné 

obavě jednajícího z hrozícího nebezpečí, oprávněnou osobou k vznesení námitky 

neplatnosti právního jednání je tento jednající, jenž učinil právní jednání pod uvedenou 

hrozbou. „Hrozba tělesného nebo duševního násilí má být takové kvality, že vyvolává 

vzhledem k významu (patrně nejen svou intenzitou, ale i schopností ovlivnit jednajícího) 

a pravděpodobností (viděno objektivně, tedy tak, jak se obecně jeví), hrozícího nebezpečí, 

i osobním vlastnostem toho, komu je vyhrožováno, tedy jednajícího (opět vidno 

objektivně), důvodnou obavu jednajícího.264“  

I přestože je tedy právní jednání od počátku (relativně) neplatné, dle fikce se 

považuje za platné až do okamžiku dovolání se neplatnosti právního jednání. S relativní 

neplatností se setkáváme např. u výše zmíněného obcházení účelu zákona či u právních 

jednání učiněných jednajícím pod nátlakem. U těchto právních jednání chybí svobodná 

vůle jednajícího. Dále se mezi s relativní neplatností setkáváme u právních jednání 

učiněných v omylu. Právní jednání učiněná v omylu mohou být omylná co do obsahu 

právního jednání anebo se omyl může projevovat vůlí jednajícího, kdy jednající je uveden 

v omyl druhou stranou. Uvedení v omyl může být buď úmyslné, nebo neúmyslné. 

„Závada právního jednání v případě omylu spočívá v tom, že ten, kdo právně jednal, měl 

nesprávnou, nebo aspoň nikoli dostatečnou představu o právních následcích svého 

právního jednání, resp. právního jednání, jehož se zúčastnil jako smluvní strana.265“ Je 

třeba rozlišovat podstatný omyl a nepodstatný omyl. Podstatný omyl se vztahuje 

k rozhodujícím okolnostem. Rozhodující okolnosti se týkají obsahu právního jednání 

a jsou to ty, které musí právní jednání obsahovat, aby bylo vůbec platné a mohlo mít 

zamýšlené právní následky. „Klasická civilistická teorie učí o čtyřech podstatných 

okolnostech, které, pokud se v nich jednající mýlí, mají za následek neplatnost dalšího 

jednání: omyl v právním důvodu (error in negotio), omyl v totožnosti předmětu (error in 

corpore), omyl v podstatné vlastnosti předmětu (error in qualitate) a omyl v totožnosti 

osoby (error in persona).266“ Důležité pro neplatnost právního jednání učiněného 

 
264 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 154. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
265 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 141. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
266 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 142. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
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v podstatném omylu jsou tři podmínky – první podmínka: osoba uvedená v omyl by 

právní jednání neučinila, pokud by o omylu věděla; druhá podmínka: jednající byl uveden 

v omyl druhou stranou a třetí podmínka: omyl se týká rozhodné okolnosti. Pokud jsou 

splněny tyto podmínky, jedná se pak o neplatné právní jednání. Co se týče nepodstatného 

omylu, vztahuje se k vedlejším okolnostem, kterými jsou okolnosti nerozhodné dle 

zákona nebo ujednání stran. Významné zde je, že pokud se omyl týká těchto vedlejších 

okolností, není předmětné právní jednání neplatné, pokud omyl nebyl vyvolán lstí. Strana 

uvedená v omyl by měla pouze právo na náhradu škody, avšak sankce neplatnosti 

právního jednání by zde nebyla. Dalším rozdílem oproti podstatnému omylu je, že 

nepodstatný omyl nemusí být způsoben druhou stranou, ale může být učiněn kteroukoliv 

třetí osobou. Rozhodující pro určení neplatnosti právního jednání učiněného 

v nepodstatném omylu je vyvolání omylu úmyslně. Pokud byl nepodstatný omyl vyvolán 

úmyslně, je takové právní jednání neplatné, i přestože se týká vedlejších okolností.  

Případů, kdy se jedná o relativní neplatnost je mnohem více, jelikož současná 

právní úprava, oproti té předchozí, preferuje relativní neplatnost. O.z. obecně stanovuje, 

jak již bylo uvedeno výše, že relativně neplatná jsou právní jednání, u nichž neplatnost 

slouží k ochraně zájmů jedince a právní jednání učiněná pod hrozbou násilí. Ohledně 

relativní neplatnosti se vedou spory o to, zda vznesení námitky je jednostranným právním 

jednáním hmotněprávním anebo procesněprávním. Např. Filip Melzer je názoru, že 

vznesení námitky je hmotněprávním jednostranným právním jednáním a svůj názor opírá 

i o důvodovou zprávu k občanskému zákoníku, která uvádí: „Na to poukazuje § 579 odst. 

1 výrazem „námitka neplatnosti“, jímž se míní námitka jako hmotněprávní úkon ve 

smyslu § 587 odst. 1.267“ Michaela Zuklínová např. uvádí, že: „...je-li neplatnost právního 

jednání stanovena na ochranu zájmu (jen, anebo především) určité osoby, může dát 

podnět ke zjištění této neplatnosti a k jejímu postavení najisto jen tato osoba. O.z. se ale 

– kupodivu – nevyjadřuje hmotně-právně, ale procesně-právně, když říká „může vznést 

námitku neplatnosti.268“ Beze sporu je, že námitka je projevem vůle směřujícím 

k vyloučení následků právního jednání vůči osobě, jež námitku vznáší.  

Osoba vznášející námitku musí uvést důvod neplatnosti právního jednání. Jelikož 

zákon nestanovuje bližší požadavky na formu vznesení námitky, je možné tak učinit 

i neformálně. Možnost vznést námitku neplatnosti je časově omezena, a to obecnou 

 
267 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 
2014, s. 776. ISBN 978-80-7502-003-1. 
268 https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nasledky-neplatnosti  

https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nasledky-neplatnosti
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tříletou promlčecí lhůtou. Ohledně vznesení námitky platí, že neplatnost právního jednání 

může namítat strana, která o neplatnosti nevěděla a která je jí dotčena. „Patrně mnohem 

přesnější by bylo mluvit o tom, že poškozená strana nevěděla o závadě, která vyvolala 

neplatnost právního jednání, nevěděla o závadě, nedostatku, který způsobil, že nešlo 

o právní jednání, ale o jednání protiprávní.269“ Je vyloučeno, aby neplatnost právního 

jednání namítala strana, která ji vyvolala či, aby z tohoto neplatného právního jednání 

měla výhodu. „Nemo turpitudinem suam allegare potest, tj. nikdo se nemůže dovolávat 

vlastní hanebnosti, pochybení, zavinění. Právě tuto klasickou zásadu přijímá za svou 

výslovně občanský zákoník...270.“ Právo namítnout neplatnost právního jednání tudíž 

náleží pouze straně, která neplatnost nezpůsobila a která se tak vznesením námitky 

neplatnosti může domáhat svého práva na ochranu, jakožto slabší strana a zároveň 

subjekt, kterému má být neplatností právního jednání poskytnuta ochrana, a tudíž bude 

naplněn ochranný účel zákona. Nemožnost mít z neplatného právního jednání výhodu 

vyplývá z pravidla nemožnosti mít prospěch z vlastního pochybení.  

Neplatnost právního jednání však není jediným sankčním prostředkem. Další 

sankcí může být rovněž náhrada škody straně, která s neplatností právního jednání nebyla 

srozuměna a na neplatnosti právního jednání se nepodílela, pokud jí neplatností právního 

jednání vznikla škoda. Kromě těchto předpokladů, musí být splněny i další předpoklady, 

aby vznikla povinnost k náhradě škody. „Předpokladem vzniku povinnosti k náhradě 

škody je: 1) neplatnost právního jednání, 2) škoda, 3) kauzální nexus mezi neplatností 

a vznikem škody, 4) způsobení neplatnosti právního jednání právně legitimovaným 

subjektem, 5) oprávněná strana o neplatnosti nevěděla.271“ Co se týče rozsahu náhrady 

škody, rozlišuje se pozitivní a negativní interese podle zájmu poškozeného. „Jednak má 

tato strana zájem na zachování smlouvy, tedy na plnění – pak by např. kupující získal 

v peněžním ekvivalentu vše, co by měl v případě platnosti smlouvy (tzv. pozitivní 

interese). Oprávněná strana tak má být hospodářsky postavena do pozice, ve které by 

byla, kdyby došlo k uzavření platné smlouvy. Jednak má zájem na neuzavření smlouvy 

v tom smyslu, že by ji zůstalo, co by měla, kdyby neučinila kroky k uzavření smlouvy (tzv. 

 
269 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 126. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
270 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 125. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
271 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 
2014, s. 714. ISBN 978-80-7502-003-1.  
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negativní interese). V tomto případě má být oprávněnému nahrazena škoda, kterou by 

neutrpěl, kdyby nedůvěřoval v poctivost jednání druhé strany, resp. v možnost uzavřít 

platnou smlouvu.272“ Pozitivní interese může být uplatněna pouze, pokud škoda byla 

způsobena úmyslným porušením dobrých mravů. Zákon však neupravuje, za jakých 

podmínek má být požadována pozitivní interese a ani interese negativní. Určení rozsahu 

náhrady škody se dovozuje z historického výkladu a příbuzných právních řádů. Povinnost 

k náhradě škody vychází z koncepce culpa in contrahendo, jejímž autorem je Rudolf 

Jhering. Jedná se o článek navazující na ujednání z římského práva, podle kterého při 

neshodě vůle stran či zavinění jedné ze strany nedošlo k uzavření smlouvy. Vzhledem 

k tomu, že římské právo nestanovilo žádnou povinnost k náhradě škody, Rudolf Jhering 

v článku culpa in contrahendo stanovil nezbytnost náhrady škody v případech, kdy na 

základě zavinění jedné ze strany nedošlo k uzavření smlouvy a druhé straně tak vznikla 

škoda. 

I přestože právní jednání obsahuje všechny náležitosti, může mít jiné nedostatky, 

a to chyby vzniklé administrativním nedopatřením, tedy chyby v počtech nebo psaní. 

Tyto nedostatky nemají za následek neplatnost právního jednání pouze za předpokladu, 

že nemají vliv na význam právního jednání. „Lze-li tedy ať už přímo z obsahu právního 

jednání, anebo pomocí výkladových pravidel, nepochybně zjistit, co by v právním jednání 

v písemné formě bylo uvedeno, pokud by nedošlo k chybě, není takové pochybení 

považováno za vadu, kterou by bylo třeba sankcionovat neplatností.273“ Toto pravidlo, 

podle něhož je právní jednání s početními či písařskými chybami, které neovlivňují jeho 

význam, platné, je i judikováno Nejvyšším soudem: „Právní úkon není ve smyslu 

§ 37 odst. 3 obč. zák. neplatný pro neurčitost a nesrozumitelnost, je-li obsah právního 

úkonu nepochybný, pouze jsou sníženy jeho vyjadřovací kvality zjevnými a smyslu 

ujednání jinak neodporujícími chybami vzniklými v procesu vytváření textu či při 

výpočtech (např. překlepy, jiné technické nedostatky v psaní, matematické chyby, 

apod.).274“, a to již z doby platnosti obč. zák., který též obsahoval obdobné ustanovení275.  

6.2. Částečná neplatnost právního jednání 

 
272 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 
2014, s. 714-715. ISBN 978-80-7502-003-1.  
273 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s., 2013, s. 123. ISBN 978-80-
7201-918-2.  
274 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.5.2001, sp. zn. 26 Cdo 2139/2000. 
275 Ustanovení § 37 odst. 3 obč. zák.: „Právní úkon není neplatný pro chyby v psaní a počtech, je-li jeho 
význam nepochybný.“ 
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Částečnou neplatnost právního jednání je třeba odlišovat od (úplné) neplatnosti 

právního jednání. Pokud se neplatnost týká pouze části právního jednání, která je 

oddělitelná od zbylého obsahu právního jednání, právní jednání, které nesplňuje všechny 

náležitosti nemusí být automaticky zcela neplatné, ale může být neplatné pouze částečně. 

Zákon tedy umožňuje neplatnost části právního jednání. Rozhodující pro určení částečné 

neplatnosti právního jednání je skutečnost, že obě strany, které právně jednaly, mají 

zájem na tom, aby právní jednání bylo neplatné pouze částečně a dále pak, že jednající 

by právně jednal i přesto, že by věděl, že právní jednání je částečně neplatné. Obě strany 

právního jednání tedy musí projevit vůli, aby bylo právní jednání částečně neplatné. Může 

se jednat o projev skutečné vůle anebo vůli hypotetickou, pokud není možné zjistit 

skutečnou vůli. Hypotetická vůle reflektuje zjevné zájmy stran právního jednání. Projev 

vůle je subjektivním předpokladem částečné neplatnosti a odvíjí se od principu autonomie 

vůle.  

Částečná neplatnost právního jednání se může týkat dělitelného právního jednání, 

tedy takového, jehož předmětem je např. více věcí. Dělitelnost právního jednání je 

objektivním předpokladem částečné neplatnosti právního jednání. Aby mohla částečná 

neplatnost právního jednání nastat, je třeba, aby se neplatnost týkala pouze konkrétní věci, 

kterou lze oddělit od zbytku právního jednání. Dalším předpokladem pro částečnou 

neplatnost právního jednání je, že se jedná o jednotné právní jednání, tedy to, jež má 

neoddělitelnou vnitřní souvislost (např. ujednání o způsobu a době plnění související 

s ujednáním o hlavním plnění). V případě právních jednání, která mohou existovat 

samostatně, je částečná neplatnost komplikovanější. „Zde je určující jednotící vůle stran, 

která může činit tato ujednání na sobě závislá a tak z nich vytvořit jednotu. Musíme 

zkoumat, zda vůli jednajícího (stran) odpovídá, že příslušná ujednání mají spolu stát nebo 

spolu padnout.276“ Jednající může přímo do právního jednání zakomponovat ujednání, 

které stanoví, že pokud by bylo právní jednání v určité části neplatné, nemá tato částečná 

neplatnost vliv na celé právní jednání. Jedná se o tzv. salvátorskou doložku obsahující 

tzv. udržovací klausuli, která zabraňuje neplatnosti celé smlouvy, pokud se ukáže, že 

některé smluvní ujednání je neplatné. Salvátorská doložka může navíc obsahovat i tzv. 

nahrazovací klausuli stanovující nová práva a povinnosti na místo původních neplatných 

práv a povinností. Se salvátorskou doložkou se nejčastěji setkáváme u smluv. Částečná 

 
276 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 
2014, s. 705. ISBN 978-80-7502-003-1.  
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neplatnost právního jednání může nastat i tehdy, pokud u některého z jednotlivých 

právních jednání, které tvoří vcelku jedno právní jednání, není dodržena forma, na které 

se jednající dohodli, či kterou vyžaduje zákon. Důležité pro stanovení částečné 

neplatnosti je skutečnost, aby jednotlivá právní jednání na sobě nebyla závislá, a tudíž 

bylo stále dodrženo pravidlo o dělitelnosti právního jednání. 

Zvláštním druhem částečné neplatnosti právního jednání je částečná neplatnost 

právního jednání z důvodu, že určení množstevního, časového, územního či jiného 

rozsahu je v rozporu se zákonem či dobrými mravy. Tato částečná neplatnost právního 

jednání spočívá v kvantitativní stránce plnění (např. vyšší než obvyklá cena; delší, než 

zákonem povolená doba pronájmu apod.). Oproti obecné částečné neplatnosti právního 

jednání není neplatné ujednání odstraněno z právního jednání, ale je nahrazeno platným 

ujednáním, a to soudem, který má tzv. moderační právo. Prostřednictvím moderačního 

práva může soud změnit nezákonný rozsah tak, aby byl spravedlivý pro strany právního 

jednání z hlediska jejich práv a povinností. Soud musí zohlednit projev vůle stran 

a ochranný účel pravidla, které neplatnost zakládá. „Moderace na přípustnou úroveň totiž 

může fakticky motivačně působit ve prospěch porušování těchto pravidel. Strana, která 

prosadí nepřípustné kvalitativní určení, totiž vlastně nic neriskuje: buď se druhá strana 

realizaci neplatného ujednání nebude bránit, nebo přinejhorším dostane to, co je ještě 

v přijatelném rozsahu.277“ Dále musí vzít soud vzít v potaz, zda by strana právní jednání 

učinila, pokud by včas rozpoznala, že je právní jednání neplatné. V určitých případech je 

však moderační právo vyloučeno (např. u nepřiměřené smluvní pokuty či neúměrného 

zkrácení). S ohledem na komplikovanost moderačního práva soudu, soud moderační 

právo užívá zřídka.  

S vyslovením částečné neplatnosti právního jednání se lze v praxi setkat zejména 

v případě, kdy neplatnost právního jednání spočívá v ujednání stran ohledně rozsahu práv 

a povinností takovým způsobem, že je v rozporu se zákonem, tedy v případě 

dvoustranného (či vícestranného) právního jednání. V takovém případě má soud možnost 

rozsah práv a povinností v právním jednání změnit, a to na základě návrhu jedné ze stran. 

Návrhem jedné ze stran právního jednání soud není vázán a rozhoduje tak, aby práva 

a povinnosti v právním jednání byla rovnocenná pro obě strany a podle toho, jestli by 

k právnímu jednání znevýhodněná strana přistoupila, pokud by o neplatnosti věděla. Na 

 
277 MELZER, F., TÉGL, P. a kolektiv, Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 
2014, s. 709. ISBN 978-80-7502-003-1.  
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základě rozhodnutí soudu se pak předmětné právní jednání stává platným v celém 

rozsahu.   

6.3. Zdánlivé právní jednání 

Zdánlivé právní jednání neboli nicotnost (on negotium) upravuje o.z. jako nový 

právní institut a lze jej charakterizovat jako právní jednání, které nemá náležitosti 

právního jednání z důvodu, že se mu nedostává některý z jeho pojmových znaků. 

Zdánlivé právní jednání trpí tedy takovými vadami, že jej nelze z hlediska zákona vůbec 

považovat za právní jednání, proto se rovněž hovoří o tzv. „kvazijednání“ a proto také 

právním jednáním vůbec není, neexistuje a nepřihlíží se k němu (v souladu s ustanovením 

§ 554 o.z.). „O zdánlivé právní jednání jde tehdy, když se jenom zdá, že osoba právně 

jedná, tedy jedná s právními následky (že její jednání vyvolává právní následky, totiž 

vznik, změnu nebo zánik práv a/nebo povinností).278“ V obč. zák. nebyl institut 

zdánlivého právního jednání zaveden, takže zdánlivé právní jednání (v dnešním smyslu 

slova a v současném pojetí podle o.z.) bylo podle obč. zák. považováno za absolutně 

neplatný právní úkon. Institut zdánlivého právního jednání v podstatě vychází ze zásady 

zakotvené v ustanovení § 574 o.z.: „Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné 

než jako na neplatné“. Důvody zdánlivého právního jednání nalezneme jednak 

v ustanovení § 551 až § 553 o.z. a dále pak na jiných místech o.z., kde o.z. výslovně 

stanoví, že se k určitému právnímu jednání, na něž se v konkrétním ustanovení 

o.z. odkazuje, nepřihlíží. Dle ustanovení § 551 až § 553 o.z. je důvodem zdánlivého 

právní jednání chybějící vůle jednající osoby či chybějící projev vážné vůle a dále 

neurčitost nebo nesrozumitelnost, pro kterou nelze zjistit obsah právního jednání ani 

výkladem. Právní jednání učiněná bez vážné vůle označujeme jako simulovaná právní 

jednání. „Podstatou simulace je rozpor mezi vůlí skutečnou a projevenou.279“ Co se týče 

nesrozumitelných a neurčitých právních jednání, tato vyplývají z absence náležitosti 

srozumitelnosti a určitosti projevu vůle, které mají za následek nemožnost zjistit obsah 

daného jednání, a to ani při použití kterékoliv známé formy (či způsobu) výkladu. 

Nesrozumitelnost a neurčitost může být jako jediná zhojena, jelikož ostatní vady napravit 

nelze. Ovšem v případě, že je důvodem zdánlivosti právního jednání nesrozumitelnost 

 
278 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 51. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
279 ZUKLÍNOVÁ, M., Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. – Komentář, srovnání se 
zahraničím a vybraná platná judikatura, 2. vydání. Praha: Linde Praha a. s, 2013, s. 56. ISBN 978-80-7201-
918-2. 
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a neurčitost právního jednání, avšak vůlí mezi stranami je následně dodatečně vyjasněn 

obsah právního jednání a tím, dojde k odstranění neurčitosti a nesrozumitelnosti tohoto 

právního jednání, se na toto právní jednání hledí, jako by bylo platné od počátku 

(ustanovení § 553 odst. 2 o.z.). Jedná se o tzv. konvalidaci právního jednání neboli 

zplatnění právního jednání. Konvalidace právního jednání je možná pouze ve vztahu 

k celému právnímu jednání. Není tudíž možné, aby vada neurčitosti či nesrozumitelnosti 

byla odstraněna pouze v části právního jednání.  

Pokud je tedy v některém zákonném ustanovení stanoveno, že se k takovému 

právnímu jednání (či ujednání) nepřihlíží, jde vždy o zdánlivé právní jednání ve smyslu 

ustanovení § 551 – § 554 o.z. i v případě, že by takové jednání nebylo zcela jednoznačně 

přiřaditelné k některému z důvodů stanovených v ustanovení § 551 – § 553 o.z. Je pak 

otázkou, zda každé takové jednání, o němž je v zákoně stanoveno, že se k němu nepřihlíží 

a je tedy zdánlivým právním jednáním, skutečně z věcného hlediska naplňuje znaky 

zdánlivého právního jednání podle základních ustanovení o zdánlivém právním jednání 

v ustanovení § 551 – § 553 o.z., anebo je zdánlivým pouze z toho důvodu, že to zákon 

v jiném svém ustanovení výslovně stanoví. K zdánlivému právnímu jednání např. 

Michaela Zuklínová uvádí: „Jedná se o vady, které nelze napravit jiným způsobem než 

právním jednáním, které takovými vadami stiženo nebude. Nikoli však jiným nebo novým 

právním jednáním, ale novým projevem vůle, který již bude splňovat náležitosti, které se 

vyžadují pro dotyčné právní jednání.280“  

Zdánlivé právní jednání je nutné odlišovat od neplatného právního jednání, jelikož 

nemůže být neplatným právním jednáním ani relativním, ani absolutním, když vůbec 

nevzniklo a nevyvolává žádné právní účinky, na rozdíl od neplatných rozhodnutí. Zásadní 

rozdíl mezi zdánlivým právním jednání a absolutně neplatný právním jednáním spočívá 

tedy v tom, že neplatné právní jednání vzniklo, avšak pro jeho vady se na ně hledí, jako 

by nebylo učiněno, tedy došlo k němu, ale pro své vady je stiženo sankcí neplatnosti, 

naproti tomu zdánlivé právní jednání vůbec nevzniklo a je pouze zdánlivé (nicotné). 

Pokud jde o důvody, pro které jsou právní jednání pouze zdánlivá, pak podobně jako 

u neplatnosti právního jednání, může být příčinou pouze zdánlivého právního jednání 

určitý rozpor se zákonem či neoprávněnost dané osoby k takovému právnímu jednání, 

které jsou rovněž i důvodem neplatnosti právního jednání. Rozhodující pro označení 

 
280 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). 2. vyd. Praha: 
Wolters Kluwer, 2020, s. 1259. ISBN 978-80-7598-656-6. 
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právního jednání za nicotné je tedy právní povaha vad a jejich intenzita. Mezi zdánlivá 

právní jednání patří i tedy taková právní jednání, na jejichž základě je daným orgánem 

právnické osoby rozhodováno o záležitostech, ke kterým není tento orgán právnické 

osoby oprávněn rozhodovat (a patří tedy do rozhodovací působnosti jiného orgánu 

právnické osoby, než který předmětné rozhodnutí přijal). Pokud soud dospěje k závěru, 

že je takové rozhodnutí orgánu právnické osoby nicotným, může rozhodnout i bez návrhu 

o tom, že se na něj hledí, jako by nebylo přijato281. 

Rozdíl mezi nicotností a relativní neplatností je v tom, že nicotnosti právního 

jednání se může dovolávat kdokoliv, kdo prokáže naléhavý právní zájem. „Nicotnosti 

rozhodnutí orgánu právnické osoby se lze dovolávat soudně i mimosoudně, a to bez 

jakéhokoliv časového omezení, neboť nicotnost rozhodnutí orgánu právnické osoby se ani 

nepromlčuje ani nezaniká.282“ Na rozdíl od neplatnosti právního jednání je nicotnost 

neprolomitelná, tudíž nijak nelze tyto vady odstranit. „Je absolutně vyloučeno nicotná 

rozhodnutí rušit, měnit, odvolávat, ratihabovat, konvalidovat atd.283“. 

 

 

 

  

 
281 Ustanovení § 90 odst. 1 ZŘS. 
282 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). 2. vyd. Praha: 
Wolters Kluwer, 2020, s. 471. ISBN 978-80-7598-656-6. 
283 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). 2. vyd. Praha: 
Wolters Kluwer, 2020, s. 470. ISBN 978-80-7598-656-6. 
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7. Neplatnost právního jednání při jednání za právnickou osobu 

7.1. Obecně o neplatnosti právního jednání při jednání za právnickou osobu 

a právní úprava neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku 

V o.z. i ZOK nalezneme úpravu neplatnosti právního jednání při jednání za 

právnickou osobu. Právní úprava týkající se neplatnosti právního jednání obsažená 

v o.z. se aplikuje subsidiárně na (kapitálové) obchodní korporace, přičemž sám ZOK se 

v příslušných ustanoveních týkajících se neplatnosti odkazuje na o.z. V o.z. je upravena 

neplatnost rozhodnutí orgánu spolku, přičemž tato právní úprava se použije také na 

usnesení shromáždění SVJ, dále na usnesení valné hromady s.r.o. a a.s. a na usnesení 

členské schůze družstva a usnesení shromáždění delegátů. Neplatnost rozhodnutí orgánu 

právnické osoby je neplatností relativní, tudíž je nutné se ji ve stanovené lhůtě dovolat. 

„Subjektivní lhůta činí 6 měsíců a počíná běžet od okamžiku, kdy se oprávněná osoba 

o neplatnosti dozvěděla, nebo dozvědět mohla. Bez ohledu na takto stanovenou lhůtu, se 

lze neplatnosti dovolat nejdéle do deseti let od okamžiku, kdy k jednání došlo. Po této 

lhůtě už dovolávání se neplatnosti z uvedeného důvodu není možné.284“ 

O neplatnosti se rozhoduje v civilním soudním řízení upraveným zákonem 

o zvláštních řízeních soudních – zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

(dále jen „z.ř.s.“), a to konkrétně v ustanovení § 85 a násl. z.ř.s. Podle z.ř.s. je věcně 

příslušným soudem krajský soud a místně příslušným soudem rejstříkový soud právnické 

osoby či soud, v jehož obvodu je obecný soud právnické osoby nezapisované do 

veřejného rejstříku (ustanovení § 86 odst. 1 z.ř.s.) a o návrhu rozhoduje po uplynutí 

tříměsíční lhůty od podání návrhu (ustanovení § 90 z.ř.s.). Soud rozhoduje tedy na 

základě návrhu, který je v souladu s judikaturou považován za zvláštní druh určovacího 

návrhu, jak judikoval k právní povaze návrhu na vyslovení neplatnosti valné hromady 

v usnesení Nejvyšší soud285. Toto usnesení se sice vztahovalo k předchozí právní úpravě, 

ale je stále aplikovatelné a vztahuje se tudíž i na rozhodnutí orgánu spolku.  

Neplatnost rozhodnutí oránu spolku upravuje o.z. v ustanovení § 258 až § 261. Tato 

ustanovení se týkají nejen rozhodnutí nejvyššího orgánu spolku, tedy usnesení členské 

schůze, ale vztahují se na rozhodnutí jakýchkoliv orgánů spolku. „Tím je otevřena cesta 

pro soudní přezkum rozhodnutí i např. statutárního orgánu spolku, což je dosti radikální 

 
284 ČÁP, Z., JAHELKA, P., JOSKOVÁ, L., HEJDA, J., VANĚČKOVÁ, V. Zákon o obchodních korporacích. Výklad 
jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vydání. Praha: Linde Praha 
a. s., 2013, s. 59. ISBN 978-80-7201-917-5.  
285 Blíže viz VÍTEK, J. Neplatnost usnesení valné hromady s. r. o. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 
s. 120. ISBN 978-80-7357-543-4. 
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posun oproti dosavadnímu stavu a i proti právní úpravě orgánů jiných právnických osob, 

kde něco podobného dovoleno (až na výjimky) není.286“ Jelikož je neplatnost rozhodnutí 

orgánu spolku neplatností relativní, jak již bylo uvedeno, je třeba se této dovolat, a to buď 

u orgánu spolku (který dané rozhodnutí vydal anebo u jiného orgánu) nebo soudu. 

„Soudní ochrany se oprávněná osoba může dovolávat jen tehdy, pokud se neplatnosti 

rozhodnutí nelze dovolat u orgánů spolku.“287. Soud může o neplatnosti rozhodnutí 

orgánu spolku rozhodnout na základě návrhu (každého) člena spolku nebo osoby se 

zájmem hodným právní ochrany, jestliže je dané rozhodnutí v rozporu se zákonem nebo 

stanovami (ustanovení § 258 o.z.) a za předpokladu, že se jedná o závažné právní 

následky a vyslovení neplatnosti je v zájmu spolku (ustanovení § 260 o.z.). Soud o návrhu 

nerozhoduje ve smyslu, že by určoval neplatnost rozhodnutí orgánu spolku (jak by se 

možná mohlo z dikce ustanovení § 258 o.z. zdát), ale neplatnost rozhodnutí orgánu spolku 

pouze vyslovuje (jak vyplývá z dikce ustanovení § 260 a § 261 o.z.). Návrh lze u soudu 

uplatnit pouze v zákonem stanovené lhůtě (ustanovení § 259 o.z.), a to tří měsíční 

subjektivní lhůtě (která počíná běžet ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o rozhodnutí 

nebo se o něm dozvědět mohl) anebo roční objektivní lhůtě (která se počítá od vydání 

rozhodnutí). Jedná se o hmotněprávní lhůtu, proto musí být žaloba k poslednímu dni lhůty 

doručena soudu.  

7.2. Odlišnosti v právní úpravě o.z. týkající se neplatnosti rozhodnutí orgánu 

spolku a právní úpravě obsažené v ZOK 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost, že se právní úprava o.z. použije 

subsidiárně na obchodní korporace upravené v ZOK, zaměřím se dále pouze na odlišnosti 

úpravy neplatnosti rozhodnutí orgánů obchodních korporací (usnesení valné hromady 

společnosti s.r.o. a a.s.) a družstva (usnesení členské schůze) od úpravy o.z. týkající 

se neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku. „Speciální úprava, kterou nalézáme v zákoně 

o obchodních korporacích, neobsahuje komplexní úpravu.... V ostatním odkazuje zákon 

na úpravu neplatnosti členské schůze spolku uvedenou v občanském zákoníku. Je to jeden 

z případů, kdy se na základě § 3 z. o. k. bude aplikovat úprava spolku i na obchodní 

společnosti a družstva. Tento zákon sice odkazuje na úpravu neplatnosti členské schůze 

spolku, avšak příslušná ustanovení občanského zákoníku jsou koncipována obecněji...288“  

 
286 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). 2. vyd. Praha: 
Wolters Kluwer, 2020, s. 706. ISBN 978-80-7598-656-6. 
287 blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). 
2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020, s. 707. ISBN 978-80-7598-656-6. 
288 LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. I. díl. 
Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 1011-1012. ISBN 978-80-7478-537-5. 
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První odlišností v úpravě neplatnosti dle ZOK spatřujeme u samotných důvodů 

neplatnosti usnesení (valné hromady a členské schůze), kterým může být, na rozdíl od 

důvodů pro neplatnost rozhodnutí orgánu spolku, i rozpor s dobrými mravy (ustanovení 

§ 191 odst. 2 a § 428 odst. 2 ZOK). Usnesení valné hromady s.r.o. a a.s. či usnesení 

členské schůze družstva může být tedy neplatné, jestliže nebylo přijato v souladu 

s právním předpisem, společenskou smlouvou, stanovami anebo dobrými mravy. Jedná 

se o materiální vady usnesení týkající se samotného jeho obsahu. Usnesení valné hromady 

či členské schůze družstva však může trpět i formálními vadami, které vznikají při 

procesu přijímání usnesení. „Usnesení valné hromady trpí formálními vadami, pokud 

nebyly splněny podmínky, které vyžadují právní předpisy, společenská smlouva či stanovy 

pro vznik usnesení. To znamená, že porušením formálních předpisů upravujících 

podmínky vzniku usnesení nedošlo k platnému usnesení, například nebyla-li valná 

hromada řádně svolána, na valné hromadě nebylo přítomno tolik hlasů společníků, kolik 

je zapotřebí pro patné rozhodování, nebo nebylo dosaženo zákonem stanovené většiny 

potřebné pro rozhodnutí. Obecně lze formální vady dále rozdělit na vady při svolání valné 

hromady, při jednání valné hromady, vady v hlasování na valné hromadě a nedodržení 

předepsané formy usnesení.289“  

Vady při svolání valné hromady se týkají zejména neoprávněnosti osoby, která 

valnou hromadu svolává, k jejímu svolání a způsobů a náležitostí jejího svolání. Dle 

zákona je valnou hromadu společnosti s.r.o. oprávněn svolat jednatel (ustanovení § 181, 

182 a 187 ZOK) a pokud ho společnost nemá, nebo tento neplní dlouhodobě své 

povinnosti, tak kterýkoliv společník, případně dozorčí rada, pokud je zřízena (ustanovení 

§ 183 ZOK). Valnou hromadu a.s. je oprávněno svolat představenstvo, případně jeho 

člen, pokud ji představenstvo nesvolá, ač tak mělo učinit, nebo není usnášeníschopné, či 

dozorčí rada, pokud a.s. představenstvo nemá, nebo toto dlouhodobě neplní své 

povinnosti anebo to vyžadují zájmy společnosti a valnou hromadu nesvolal člen 

představenstva (ustanovení § 402 až 404 ZOK). Způsob a náležitosti svolání valné 

hromady s.r.o. upravuje zákon za předpokladu, že nejsou upraveny společenskou 

smlouvou, a to tak, že stanovuje patnáctidenní lhůtu k písemnému oznámení termínu 

a pořadu valné hromady (pozvánce), s tím, že musí obsahovat návrh usnesení valné 

hromady (ustanovení § 184 ZOK).  Způsob a náležitosti svolání valné hromady 

 
289 VÍTEK, J. Neplatnost usnesení valné hromady s. r. o. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 25-26. 
ISBN 978-80-7357-543-4. 
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a.s. stanovuje zákon tak, že svolavatel je povinen nejméně třicet dnů před konáním valné 

hromady zveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti 

a zároveň ji doručit akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie s tím, 

že stanovy mohou určit i další požadavky (ustanovení § 406 ZOK). Podrobný průběh 

jednání není zákonem přímo upraven, proto mnoho společností zahrnuje do společenské 

smlouvy nebo stanov jednací řád, jehož dodržování je vynutitelné, oproti jednacímu řádu, 

který by nebyl součástí společenské smlouvy či stanov, anebo případně závazek 

k dodržování jednacího řádu, který není součástí společenské smlouvy. K vadám při 

jednání valné hromady může tedy dojít, neprobíhá-li jednání v souladu s jednacím řádem 

anebo případně, pokud se jednání neúčastní společník či akcionář osobně, ale 

v zastoupení, které nesplňuje zákonem stanovené požadavky anebo pokud by společník, 

akcionář či člen dozorčí rady nebyl přítomen a ani nebyl na jednání valné hromady 

zastoupen, ačkoliv byla jeho přítomnost vyžadována. Vady v hlasování na valné hromadě 

nastávají zejména, pokud hlasuje společník či akcionář, který neměl hlasovací právo 

(např. nesmí hlasovat o svém nepeněžitém vkladu) nebo pokud není dosaženo potřebného 

počtu hlasů stanoveného zákonem, společenskou smlouvou či stanovami. Vady týkající 

se nedodržené předepsané formy usnesení jsou zcela jednoznačné, neboť vadné je 

usnesení, které není v písemné formě, jelikož usnesení valné hromady musí být součástí 

zápisu valné hromady, který musí být písemný.  

Druhou odlišnost mezi úpravou o.z. a ZOK shledáváme u okruhu osob, které se 

mohou neplatnosti dovolat. ZOK uvádí mezi výčtu těchto osob i likvidátora, a to jak 

u s.r.o. a a.s., tak i družstva. Likvidátor sice není členem družstva/společníkem obchodní 

korporace, avšak jeho zahrnutí do taxativního výčtu osob, které se mohou neplatnosti 

dovolávat, je zcela logické. Jelikož ZOK tedy vymezuje okruh osob s oprávněním 

dovolávat se neplatnosti rozhodnutí obchodní korporace či družstva, neplatnosti se může 

dovolávat jen ten, kdo je v ZOK výslovně uveden, na rozdíl od úpravy o.z., která taxativní 

výčet neobsahuje. U družstva je oproti s.r.o. a a.s. taxativní výčet rozšířen o bývalého 

člena družstva, a to za předpokladu, že se usnesení členské schůze vztahuje na vypořádání 

jeho majetkové účasti v družstvu. 

Co se týče lhůt pro dovolání se neplatnosti, jsou stejné, ZOK však upravuje 

i okamžik běhu lhůty v případě, kdy o usnesení valné hromady či členské schůze bylo 

rozhodnuto mimo zasedání valné hromady či členské schůze, tedy, aniž by se společníci 

či členové družstva fyzicky shromáždili („per rollam“). Subjektivní tříměsíční lhůta běží 

ode dne, kdy se žalobce dozvěděl, nebo mohl dozvědět o usnesení a roční objektivní lhůta 
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běží opět od přijetí usnesení. V případě přijetí usnesení mimo zasedání valné hromady, 

musí být o přijetí usnesení společníci vyrozuměni na základě oznámení učiněného 

bezodkladně po přijetí usnesení. „Možnost dosáhnout prohlášení usnesení valné hromady 

za neplatné má přitom i preventivní charakter. Je-li si společnost (její orgány, většinový 

společník) vědoma možného přezkoumání usnesení valné hromady soudem, nevyhnutelně 

bude zvýšenou měrou dbát na to, aby k pochybením zakládajícím možnou neplatnost 

nedošlo.290“ Dále ZOK navíc uvádí, že platnost usnesení valné hromady nelze po uplynutí 

lhůty přezkoumávat (ustanovení § 192 odst. 1, § 429 odst. 2 a § 663 odst. 2 ZOK), 

s výjimkou, že by jiný právní předpis stanovil jinak. „V tomto ohledu zákonodárce klade 

důraz především na konečnost takto uzavřené věci, a to, ať už z důvodu marného uplynutí 

zákonné prekluzivní lhůty (subjektivní či objektivní), jejíž vypršení vede k úplnému zániku 

práva navrhovatele, anebo pro pravomocné rozhodnutí soudu o odmítnutí uplatněného 

návrhu. V tomto ohledu soud dbá na ochranu právní jistoty subjektů práva, stejně tak, 

jako na zachování obecné zásady, že v téže věci se nerozhoduje dvakrát.291“  

 S další odlišností se setkáváme pouze u neplatnosti usnesení valné hromady 

a.s. a s.r.o., kdy neplatnosti se lze dovolávat jen po podání protestu proti usnesení valné 

hromady, s třemi výjimkami, kterými jsou: nezapsání protestu chybou zapisovatele, 

nepřítomnost navrhovatele na valné hromadě či nemožnost zjištění důvodu neplatnosti na 

valné hromadě (ustanovení § 192 odst. 2 a § 424 odst. 1 ZOK). „Právní úprava protestu 

spočívá ve snaze podnítit aktivní přístup akcionářů účastnících se valné hromady (zásada 

vigilantibus iura), kteří by přímo na jejím jednání měli vyjádřit svou nevoli vůči postupu 

valné hromady či jí přijímaných usnesení a tím v podstatě i posílit jistotu ohledně 

platnosti či neplatnosti přijímaných usnesení valné hromady.292“ Zpravidla by se 

předseda valné hromady měl po ukončení hlasování o přijetí usnesení valné hromady 

zeptat, jestli někdo ze zúčastněných neuplatní protest. Protest musí být zaznamenán do 

zápisu o valné hromadě a musí obsahovat argumenty, z nichž vyplývají důvody 

neplatnosti usnesení valné hromady. „Zvolené odůvodnění protestu pak hraje zcela 

 
290 JOSKOVÁ, L., ŠAFRÁNEK, J., ČOUKOVÁ, P., PRAVDA, P., PRAVDOVÁ, M. Nová společnost s ručením 
omezeným. Právo – účetnictví – daně. Druhé vydání. GRADA Publishing, a.s., 2015, s 97. ISBN 978-80-247-
5837-4. 
291 ČÁP, Z., JAHELKA, P., JOSKOVÁ, L., HEJDA, J., VANĚČKOVÁ, V. Zákon o obchodních korporacích. Výklad 
jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vydání. Praha: Linde Praha 
a. s., 2013, s. 486. ISBN 978-80-7201-917-5. 
292 ČÁP, Z., JAHELKA, P., JOSKOVÁ, L., HEJDA, J., VANĚČKOVÁ, V. Zákon o obchodních korporacích. Výklad 
jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vydání. Praha: Linde Praha 
a. s., 2013, s. 479. ISBN 978-80-7201-917-5. 
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klíčovou roli ve vztahu k možnosti podat žalobu na neplatnost usnesení valné hromady, 

neboť svým obsahem limituje důvody, pro které může být daná žaloba uplatněna; pro jiné 

důvody není možné danou žalobu podat.293“ Důvody neplatnosti usnesení valné hromady 

tedy musí žalobce uplatnit i v žalobě na neplatnost usnesení valné hromady a soud může 

rozhodnout jen na základě důvodů uvedených v žalobě. Tato podmínka vznesení protestu, 

vychází z podmínky o.z., že neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku se lze dovolávat 

u soudu, když se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku a aplikuje se pouze na 

usnesení valné hromady, nikoliv na usnesení členské schůze družstva. Na usnesení 

členské schůze družstva se aplikuje úprava o.z. v ustanovení § 258, jelikož neplatnosti 

usnesení členské schůze se lze soudně dovolat jen tehdy, když není možné dovolat se 

neplatnosti u orgánů družstva. 

Dle ZOK se lze dovolávat i neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů s.r.o. a a.s., pokud 

tyto činili rozhodnutí v působnosti valné hromady, jak jsem již uvedla v předchozí 

podkapitole, a to v souladu s ustanovením § 193 odst. 1 a § 430 odst. 1 ZOK. Stejně tak 

se lze dovolávat neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů družstva, pokud tyto orgány 

rozhodovali v rámci působnosti členské schůze (ustanovení § 663 odst. 3 ZOK). Jedná se 

především o usnesení shromáždění delegátů, ohledně dalších rozhodnutí jiných orgánů 

není zákonná úprava úplně jednoznačná. „Není totiž jasné, jaká rozhodnutí měl 

zákonodárce v tomto ustanovení na mysli, když jde o rozhodnutí jiného orgánu než 

členské schůze a současně bylo učiněno v její působnosti. Teoreticky by snad mohlo jít 

o případ, kdy členská schůze přenesla část své působnosti na jiný orgán. Zákon však 

takovou možnost neobsahuje, ani ji nenaznačuje s výjimkou situace, kdy vedle členské 

schůze nebo zcela namísto ní v družstvu působí shromáždění delegátů.294“  

ZOK v ustanovení § 703 přímo vymezuje důvody, které nemají za následek 

neplatnost usnesení shromáždění delegátů. V jiných ustanoveních ZOK se s podobným 

vymezením nesetkáváme a aplikuje se obecná právní úprava, ustanovení § 260 o.z., podle 

kterého soud vysloví neplatnost, pouze pokud by tato neměla závažné právní následky, 

nebo v případě zájmu hodnému právní ochrany neplatnost nevyslovit.  

Další výjimkou, se kterou se setkáváme u neplatnosti rozhodnutí orgánu družstva 

je, že se neaplikuje ustanovení § 261 o.z. a členové družstva tak nemají právo na 

 
293 ČÁP, Z., JAHELKA, P., JOSKOVÁ, L., HEJDA, J., VANĚČKOVÁ, V. Zákon o obchodních korporacích. Výklad 
jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vydání. Praha: Linde Praha 
a. s., 2013, s. 479. ISBN 978-80-7201-917-5. 
294 POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, M. a kolektiv. Obchodní společnosti a družstva. 
1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. 352. ISBN 978-80-7400-475-9. 
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přiměřené zadostiučinění, tak jako je tomu u členů spolků, společníků nebo akcionářů. 

Nárok dotčených osob na zadostiučinění v přiměřené výši tak vzniká pouze v případě, že 

daný orgán právnické osoby přijal neplatné rozhodnutí, na jehož základě vznikla členovi 

spolku, společníkovi nebo akcionáři újma. Tato újma musí mít charakter závažného 

porušení základních členských práv člena spolku anebo porušení základních práv 

souvisejících s účastí na valné hromadě s.r.o. či a.s. Ustanovení § 261 o.z. v odst. 

1 stanovuje, kdy poškozenému náleží právo na přiměřené zadostiučinění (při porušení 

práva člena spolku závažným způsobem) a v odst. 2 upravuje, za jakých předpokladů 

nebude právo na přiměřené zadostiučinění přiznáno (jestliže je toto právo člena spolku 

uplatněno v době určené pro podání návrhu na neplatnost rozhodnutí, případně, když by 

byl návrh zamítnut, je tato lhůta tří měsíční a počíná běžet od právní moci rozhodnutí 

o zamítnutí návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí). „Otázkou je, zda člen spolku 

má právo na zadostiučinění i tehdy, pokud žádnou majetkovou újmu neutrpěl, přesto 

však byla jeho základní členská práva poškozena, lze však mít za to, že ano.295“ S tímto 

závěrem se ztotožňuji, neboť i nemajetková újma je újmou. Obecně se na právo na 

zadostiučinění, v souvislosti s neplatným rozhodnutím orgánu právnické osoby, aplikuje 

zásada, že náhradu škody poskytne ten, kdo způsobil neplatnost právního jednání vůči 

tomu, kdo o neplatnosti právního jednání nevěděl296. Aplikace této zásady má značný 

význam zejména u s.r.o. a a.s., neboť podle této zásady mají právo na zadostiučinění 

všichni společníci či akcionáři, i přestože jim v důsledku neplatného rozhodnutí 

(usnesení) valné hromady nevznikla škoda, pokud své právo na zadostiučinění uplatní 

v žalobě na neplatnost usnesení valné hromady. Předpoklady přiznání práva na přiměřené 

zadostiučinění stanovila judikatura, kdy Nejvyšší soud ve svém usnesení judikoval, že: 

„Nutným předpokladem vzniku práva na přiměřené zadostiučinění je závěr soudu 

o rozporu usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným s právními předpisy, 

společenskou smlouvou nebo stanovami, vyjádřený v rozhodnutí vydaném v řízení 

o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady.297“  

  

 
295 Blíže viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník: Komentář, Svazek I (§ 1 - 654). 
2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020, s. 719. ISBN 978-80-7598-656-6. 
296 Blíže viz ČÁP, Z., JAHELKA, P., JOSKOVÁ, L., HEJDA, J., VANĚČKOVÁ, V. Zákon o obchodních korporacích. 
Výklad jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vydání. Praha: Linde 
Praha a. s., 2013, s. 487-488. ISBN 978-80-7201-917-5. 
297 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 1. 2012, sp. zn. 29 Cdo 215/2011. 
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Závěr  

V práci jsem se snažila vyjádřit zásadní rozdíl v právním pojetí právního jednání za 

právnickou osobu za současné právní úpravy oproti pojetí právního jednání právnické 

osoby před rekodifikací soukromého práva. Ke zcela rozdílnému pojetí došlo zásadním 

zvýrazněním právního pojetí právnické osoby (jak v soukromém právu, tak i ve veřejném 

právu) v tom smyslu, že právnická osoba jako právní subjekt může vzniknout a existovat 

jedině v případě, že státní moc, jmenovitě zákonodárná moc, existenci takového právního 

subjektu připustí, anebo přímo její vznik a existenci a její právní poměry právně upraví, 

zatímco člověk jakožto fyzická osoba má svá nezadatelně daná přirozená práva 

a povinnosti. Také v obč. zák. ve znění účinném před rekodifikací soukromého práva 

bylo patrné, že na právnickou osobu bylo nahlíženo v právním pořádku České republiky 

jako na právní fikci právního subjektu, avšak toto pojetí právnické osoby nijak nebránilo 

tomu, aby právnickým osobám byla svěřena nejen právní subjektivita (podle o.z. právní 

osobnost), ale také způsobilost vlastními právními úkony (vlastním právním jednáním) 

nabývat práv a zavazovat se k povinnostem, tedy mít způsobilost k vlastním právním 

úkonům (podle o.z. tedy být nadána svéprávností v takovém rozsahu, aby mohla vlastním 

právním jednáním – tehdy vlastními právními úkony nabývat práv a povinností).  

Z legislativního vývoje lze dovodit, že ohledně rozdílného pojetí právnické osoby, 

jak v občanskoprávních kodexech podle obecného zákoníku občanského, tak podle 

občanského zákoníku v období do r. 1989 a i podle současné právní úpravy po 

rekodifikaci soukromého práva, bylo víceméně podobně nahlíženo na právní subjektivitu 

(nyní právní osobnost). Rozdílně však bylo uplatňováno pojetí způsobilosti právnické 

osoby k jejímu právnímu jednání při uplatnění té, které teorie, či koncepce právnických 

osob. V těchto souvislostech si lze položit otázku, jaké jsou skutečně důvody pro použití 

buď teorie reálné (organické) anebo pro použité teorie fikce právnických osob a s tím 

spojeného pojetí právního jednání za právnickou osobu. Nepochybně použití jedné nebo 

druhé z teorií právnických osob odpovídá ústavnímu pořádku České republiky. Proto 

i zde si lze položit otázku, zda důvody k příklonu k jedné či druhé teorii v právu má 

opodstatnění teoretické, anebo jde o důsledek vlivu politické moci vždy v dané situaci 

společenského vývoje, jak o tom uvažoval Carl von Savigny. 

Již v historii legislativního vývoje právního řádu na dnešním území České 

republiky za doby účinnosti obecného zákoníku občanského z roku 1811 ve znění před 

rokem 1945 se v právním řádu projevovaly určité tendence směřující k vyjádření toho, že 

právnická osoba je jiným druhem právního subjektu než fyzická osoba. Řešení v o.z. při 
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rekodifikaci soukromého práva se nesetkávalo vždy se souhlasem některých předních 

právních teoretiků, kteří kritizovali (a také nadále kritizují) toto pojetí jako 

neodůvodněné. Právní jednání za právnickou osoby jejím statutárním orgánem (členy 

statutárního orgánu) se dostalo do obdobné právní roviny, jako zastoupení právnické 

osoby právním jednáním zaměstnanců a členů právnické osoby v tom smyslu, že jde vždy 

o jednání fyzických osob jako zástupců právnické osoby. Ale s tím rozdílem, že v případě 

členů statutárního orgánu jde o všeobecnou jednatelskou působnost, kterou nelze 

zakladatelským právním jednáním či vnitřními předpisy právnické osoby omezit (lze je 

pouze podmínit předchozím rozhodnutím určitého orgánu – zpravidla nejvyššího orgánu  

právnické osoby), zatímco v případě zaměstnanců a členů jiných orgánů, než 

zapisovaných do veřejného rejstříku, jde pouze o oprávnění k právnímu jednání za 

právnickou osobu v rozsahu vymezeném zákonem a případně zpřesněném ve vnitřním 

předpisu právnické osoby, pokud takové zpřesnění  muselo být třetí osobě známo. S tímto 

řešením jsou spojeny problémy vyjadřované současnými právními teoretiky, jak jsem 

v práci naznačila. Především nejsou sjednoceny názory, o jaké pojetí zastoupení jde 

v případě jednání členů statutárního orgánu ve vztahu k ustanovením o.z. o zastoupení 

(zejména z hlediska ustanovení § 436 až § 449 o.z.). Např. pokud jde o právní pojetí 

zastoupení právnické osoby jinou fyzickou osobou (členem statutárního orgánu) při 

právním jednání ve všech záležitostech, vzhledem k relativně krátké době ode dne nabytí 

účinnosti o.z., se v současné odborné literatuře uplatňují různé názory a stanoviska, 

zejména např., zda jde o smluvní zastoupení, anebo zda jde o zastoupení „sui generis“, 

jak jsem v této práci také uvedla. V tomto smyslu se také diskutuje o tom, že teorie fikce 

právnické osoby je uplatněna pouze relativně, a také o tom, že současné právní pojetí 

právního jednání právnické osoby neodpovídá tendenci v evropském právu. V tomto 

směru lze poukázat především na problémy se současným řešením spojené, na které 

poukazuje současná komentářová literatura.  

Dále spatřuji problém také v tom, že nejsou v podstatě dořešeny právní následky 

zastoupení právnické osoby statutárním orgánem z hlediska odpovědí na otázku, zda 

vůbec a případně v jakém rozsahu lze posuzovat zastoupení právnické osoby členy 

statutárního orgánu podle ustanovení o.z. o zastoupení a zda jde o důsledky jako 

u zastoupení smluvního či nikoliv. Přitom je zřejmé, že ustanovení o smluvním 

zastoupení se na zastoupení právnické osoby členem statutárního orgánu většinou nehodí. 

Je otázkou, proč když nebyl v minulosti problém s přiznáním způsobilosti k právnímu 

jednání právnické osobě, která byla pojímána jako fikce právního subjektu, je současná 
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úprava o.z. odlišná. Podle Ireny Pelikánové řešení v o.z. není totožné s tendencemi 

v soukromém právu zemí EU. Je tedy i nadále k zamyšlení, zda byla rekodifikace v pojetí 

právního jednání za právnickou osoby nutná a zda je účelná. Je pravda, že sice neuplynulo 

mnoho let ode dne nabytí účinnosti o.z., avšak je patrné, že ani právní teorie není 

sjednocena, resp. nejsou prozatím k dispozici koordinovaná stanoviska či názory na 

některé problémy nově vzniklé touto změnou právního pojetí právního jednání za 

právnickou osobu. Před rekodifikací soukromého práva rozlišoval obč. zák. přímé 

a nepřímé právní jednání právnické osoby, kdy přímým jednáním bylo právní jednání 

statutárním orgánem či jeho členem nebo při likvidaci právnické osoby likvidátorem, 

zatímco nepřímým právním jednáním bylo jednání ostatních osob oprávněných zavazovat 

právnickou osobu, tj. jednání (smluvních i zákonných) zástupců, jak jsem poukázala na 

stanovisku Petra Čecha, podle něhož právní úprava účinná před rekodifikací rozlišovala. 

O.z. od tohoto rozlišení upustil a také členy statutárních orgánů (či likvidátora) prohlásil 

za zástupce právnické osoby, jak to plyne zejména z ustanovení § 164 odst. 

1 o.z. Výslovně k tomu také konstatuje, že tato změna přinesla řadu praktických nesnází, 

souvisejících zejména s aplikovatelností pravidel o zastoupení na členy statutárních 

orgánů (ustanovení § 436 a násl. o.z.).  

Podle mého názoru existuje také další problém, který přinesl o.z., a to ustanovení 

§ 159 odst. 2, podle něhož je zcela nově (oproti právnímu stavu v době před rekodifikací 

soukromého práva) zavedena možnost, aby člen voleného orgánu právnické osoby, který 

je povinen tuto funkci vykonávat osobně, zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena 

téhož voleného orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.  V daném případě jde ve 

vztahu mezi oběma členy statutárního orgánu o právní vztah vzniklý na základě 

„zmocnění“, které mu udělil jiný člen téhož voleného orgánu právnické osoby, avšak 

vždy pouze pro jednotlivý případ, tedy pro konkrétní jednání příslušného voleného 

orgánu právnické osoby. Pokud je projevování vůle právnické osoby členem statutárního 

orgánu, jako jejím zástupcem, na základě tohoto ustanovení možné přenést (byť pro 

jednotlivý případ) na jiného člena téhož voleného orgánu, pak je podle mého názoru 

vytvářena příležitost k tomu, že zejména při rozhodování v citlivých záležitostech, se člen 

statutární ho orgánu zbaví osobní angažovanosti při výkonu funkce, což může být vedeno 

i různými spekulativními zájmy (a nejen nějakým vážným důvodem pro nepřítomnost na 

jednání statutárního orgánu), a může toho být zneužíváno jak osobou, která bude za 

nepřítomného člena hlasovat, tak člena, který se takto nechal zastoupit. Přitom pro 

takovou právní úpravu není v podstatě důvod, když podle ustanovení § 158 odst. 
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2 o.z. může zakladatelské právní jednání připustit rozhodování orgánu i mimo zasedání 

v písemné formě nebo s využitím technických prostředků (per rollam).  

Pokud jde o členství právnické osoby ve voleném orgánu právnické osoby, podařilo 

se v souvislostech se zastupováním právnické osoby členem statutárního orgánu při 

právním jednání za právnickou osobu eliminovat novelizací ustanovení § 46 ZOK (novela 

ZOK provedená zákonem č. 33/2020 Sb.) dosavadní problémy v praxi u kapitálových 

obchodních společností a družstva, pokud jde o člena voleného orgánu, jímž je jiná 

právnická osoba. Člen voleného orgánu právnické osoby, jímž je jiná právnická osoba, 

má podle ustanovení § 154 o.z. možnost nezmocnit fyzickou osobu, aby ji v orgánu 

zastupovala, a v takovém případě ji má zastupovat člen statutárního orgánu. V praxi 

vznikaly nejasnosti ohledně výkladu a řešení situace, kdy je statutární orgán této jiné 

právnické osoby (člena voleného orgánu právnické osoby) kolektivní. Podle 

novelizovaného znění ustanovení § 46 ZOK dochází v případě kapitálových obchodních 

společností a družstev k výrazné změně, podle které bude povinna a.s., nebo s.r.o., anebo 

družstvo, vždy v takovém případě zmocnit jedinou fyzickou osobu, aby ji, jako člena 

voleného orgánu jiné právnické osoby zastupovala v tomto voleném orgánu (a tedy také 

pak v zastoupení tohoto člena statutárního orgánu) právně jednala za tuto obchodní 

společnost nebo za družstvo. Pokud by tak neučinila za podmínek a ve lhůtách 

stanovených v novelizovaném ustanovení § 46 ZOK, pak jsou stanoveny právní důsledky, 

a to až po zánik funkce člena voleného orgánu této právnické osobě (jako členovi 

voleného orgánu jiné právnické osoby). Nepochybně lze tuto novelizaci uvítat v zájmu 

eliminace sporů, k nimž někdy uvnitř těchto obchodních společností nebo družstev 

docházelo. Pokud jde novela ZOK tímto způsobem vstříc eliminaci dosavadních 

problémů se zákonnou normou, mohlo by to být také inspirací či podnětem pro zvážení 

obdobné novelizace samotného ustanovení § 154 o.z., jehož znění se však novely 

o.z. z letošního roku nedotkly.  

S tím souvisí také problematika určitého (částečného) prolomení principu osobního 

výkonu funkce člena voleného orgánu ve smyslu ustanovení § 159 odst. 2 o.z., jímž se 

umožňuje, aby člen voleného orgánu právnické osoby zmocnil pro jednotlivý případ 

jiného člena téhož voleného orgánu a aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Pokud je 

členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, pak ji v tomto orgánu 

zastupuje buď zmocněná fyzická osoba, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu. 

Byť i nadále trvá (kromě kapitálové obchodní společnosti a družstva vzhledem ke shora 

uvedené novelizaci § 46 ZOK) problém s praktickým řešením v případě, kdy jde 
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o statutární orgán vícečlenný, a tedy kolektivní ve smyslu § 164 odst. 2 o.z., a nebyla by 

zmocněna fyzická osoba k zastupování člena voleného orgánu, jímž je právnická osoba. 

Zastupoval by ji podle § 154 o.z. „člen jejího statutárního orgánu“, avšak problémy 

nastanou v případě, že zakladatelské právní jednání určí, že „členové statutárního orgánu 

jednají společně“, jak to umožňuje ustanovení § 164 odst. 2 o.z. Pravděpodobně by 

nebylo možné vyložit, že zmocnění člena statutárního orgánu právnické osoby, která byla 

zvolena členem voleného orgánu jiné právnické osoby lze subsumovat pod zmocnění 

k určitému právnímu jednání podle ustanovení § 164 odst. 2 o.z. Také zde se nabízí 

jednoduché řešení, a to zvážit novelizaci ustanovení § 154 o.z. obdobným způsobem, jak 

tomu je u novelizace ustanovení § 46 ZOK, ve shora uvedené novele. 

V souvislostech s právní úpravou obchodních korporací v ZOK jsem také názoru, 

že z hlediska formálně legislativního by bylo v budoucnu vhodné uvažovat také 

o sjednocení terminologie, resp. pojmosloví v tomto smyslu: V obecných ustanovení 

o zastoupení v o.z. se používá slovní spojení o jednání „jménem zastoupeného“, avšak 

v ustanoveních o právnických osobách se používá slovní spojení o jednání „za 

právnickou osobu“. Posoudím-li dikci o.z. o statutárním orgánu a členovi statutárního 

orgánu, pak dospívám k závěru, že je v o.z. zásadě kladeno rovnítko mezi těmito pojmy 

v dále uvedeném smyslu: V případě jednočlenného (individuálního) statutárního orgánu, 

platí pro tento volený orgán jednak pojem „statutární orgán“ jednak pojem „člen 

statutárního orgánu“ a naopak. Podle dikce o.z. rovněž platí pojem „člen statutárního 

orgánu“, jak jej má na mysli ustanovení § 164 odst. 1 o.z., kdy pak je dikce ustanovení 

§ 120 odst. 1 o.z. o tom, že se zapisuje také „…způsob, jakým tento orgán právnickou 

osobu zastupuje…“ nepřesná ve vztahu ke kolektivnímu (vícečlennému) statutárnímu 

orgánu. Právnickou osobu zastupuje člen statutárního orgánu, nikoliv statutární orgán 

(i když statutární orgán jednočlenný je statutárním orgánem, tedy pojem „statutární 

orgán“ je synonymem pro pojem „člen statutárního orgánu“ a naopak), takže v těchto 

souvislostech je dikce ustanovení § 120 odst. 1 o.z. přiléhavá pouze ve vztahu 

k jednočlennému statutárnímu orgánu, i když podle ustanovení § 164 odst. 2 věta první 

o.z. „náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří kolektivní statutární 

orgán“. Nespatřuji důvod pro použití tohoto rozdílného pojmosloví a minimálně pro 

právní praxi a také pro rozhodování soudů by bylo potřebné, aby se právní teorie alespoň 

rámcově sjednotila na výkladu pojetí jednotlivých právních institutů a také použité 

terminologie v kontextu s dikcí zákonného textu v o.z.   
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V případě jedné z právnických osob upravených v o.z., jmenovitě SVJ, lze 

spatřovat problém ohledně výkladu všech souvislostí při použití ustanovení § 1185 odst. 

2 o.z., a to jednak ohledně vymezení práv a povinností jak  „společného zástupce“  při 

výkonu práv spoluvlastníků jednotky vůči osobě odpovídající za správu domu a pozemku 

(tedy vůči správci, pokud nevzniklo SVJ anebo vůči SVJ), tak i vymezení práv 

a povinností SVJ vůči tomuto společnému zástupci (např. rozsah  práv společného 

zástupce vykonávaných vůči SVJ jménem spoluvlastníků – manželů majících jednotku 

ve společném jmění). Dále lze spatřovat problém v případě, že se nedohodnou 

spoluvlastníci jednotky na osobě společného zástupce. Problémy přetrvávají jednak 

ohledně výkladu, která všechna práva jsou zahrnuta v oprávnění společného zástupce, 

(přičemž povinnosti, zde nejsou zahrnuty, což však odpovídá povaze věci). Na toto téma 

byla vedena řada diskusí v odborné praxi a v prostředí SVJ s různými závěry. Bylo by 

vhodné zvažovat do budoucna řešení, které by nepřinášelo tolik nejasností, jestliže 

z hlediska současné judikatury (již zmiňovaného Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 

16.10. 2019, sp. zn. Cdo 1657/2018) se může nechat vlastník jednotky kdykoliv nechat 

zastoupit na jednání a rozhodování shromáždění, jako nejvyššího orgánu SVJ, aniž by to 

muselo být uvedeno ve stanovách. Postačilo by podle mého názoru např. takové 

legislativní řešení, podle něhož by byla pouze stanovena povinnost spoluvlastníků 

jednotky zmocnit jednoho ze spoluvlastníků, který jej zejména zastupuje na jednání 

a rozhodování shromáždění. Pokud by i nadále měl vykonávat další práva ve vztahu 

k SVJ (nebo zákonnému správci, pokud nevzniklo SVJ) společný zástupce, pak by mělo 

být blíže konkretizováno, co se těmito právy má na mysli, protože rozhodně nejde 

o práva, která má jinak správce společné věci podle ustanovení o.z. o podílovém 

spoluvlastnictví. Přičemž na druhé straně nic nebrání tomu, aby spoluvlastníci jednotky 

si takového správce společné věci podle ustanovení o podílovém spoluvlastnictví 

ustanovili.    
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• http://teorieprava.blogspot.cz/2009/10/je-pravnicka-osoba-fikce.html  

• https://www.nkcr.cz/casopis-ad-notam/detail/39_239-muze-byt-stranou-dedicke-

smlouvy-pravnicka-osoba 

• https://www.epravo.cz/top/clanky/pobocne-spolky-dle-noveho-obcanskeho-

zakoniku-92463.html 

• http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-

konsolidovana-verze.pdf 

• https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/jednani-za-pravnickou-osobu-

106771.html  

• http://www.bulletin-advokacie.cz/nektere-problemy-zmeny-zakladatelskeho-

pravniho-jednani-kapitalove-obchodni-spolecnosti 

• https://issm.justice.cz  

• https://www.epravo.cz/top/clanky/navrhovane-zmeny-tykajici-se-identifikace-a-

evidence-skutecnych-majitelu-dle-aktualni-predlohy-zakona-

110308.html?mail#_ftn7  

• https://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-zakona-o-evidenci-skutecnych-majitelu-z-

pohledu-obchodnich-korporaci-109876.html  

• https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nasledky-neplatnosti 

 

3. Seznam použitých právních předpisů 
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Jednání za právnickou osobu 

Abstrakt 

 
Rigorózní práce pojednává o jednání za právnickou osobu po rekodifikaci soukromého 

práva. Tato rekodifikace přinesla řadu změn a není tomu jinak ani v oblasti jednání za 

právnickou osobu. Pojetí právnické osoby jako fiktivního subjektu práva se prolíná do 

celého pojetí institutu jednání za právnickou osobu. Obsah práce je strukturován do sedmi 

hlavních kapitol, které jsou blíže rozvedeny v podkapitolách. Po úvodu, který objasňuje 

důvod volby tématu této práce a její nástin, se v první kapitole zabývám v obecném 

a nezbytném rozsahu základními pojmy, souvisejícími s tématem práce a poté samotným 

právním jednáním. Druhá kapitola je věnována obecnému pojednání o právnických 

osobách, uplatňovaných teoriích na pojetí právnické osoby a základnímu členění právních 

forem právnických osob v našem soukromém právu, tedy nejen v o.z., ale i v ZOK. Ve 

třetí kapitole přistupuji k základnímu tématu této práce, tedy k jednání za právnickou 

osobu. Tuto kapitolu člením na obecný úvod do jednání právnické osoby ve vztahu 

k zastoupení a jednání před vznikem právnické osoby a poté pojednávám o druzích 

zastoupení při právním jednání za právnickou osobu. Ve čtvrté kapitole se věnuji 

orgánům právnických osob a dále se zabývám přehledem jejich obvyklé struktury, a to 

opět s přihlédnutím k úpravě v o.z. a ZOK, jmenovitě ke kapitálovým obchodním 

společnostem a družstvům podle ZOK. V páté kapitole se zabývám jednatelským 

oprávněním v zakladatelském právním jednání, včetně jeho omezení, veřejných rejstříků 

a evidence údajů o skutečných majitelích. V šesté kapitole se věnuji neplatnosti právního 

jednání, a to i neplatnosti částečné a dále zdánlivému právnímu jednání. V poslední 

sedmé kapitole se věnuji neplatnosti právního jednání při jednání za právnickou osobu 

a odlišnostem v právní úpravě o.z. a ZOK ve vztahu k neplatnosti právního jednání při 

jednání za právnickou osobu. V závěru práce poukazuji na některé současné problémy 

spojené s výraznějším uplatněním pojetí fikce právnické osoby ve vztahu k právnímu 

jednání za právnickou osobu, spolu s určitou otázkou, zda je současné pojetí právního 

jednání za právnickou osobu vhodnější než pojetí před rekodifikací soukromého práva, 

když v obou případech lze shledat uplatnění principu právnické osoby jako fiktivního, 

uměle vytvořeného právního subjektu, avšak po rekodifikaci s výrazným posunem 

k uplatnění tohoto principu v pojetí právního jednání právnické osoby.  
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Acting on behalf of a legal entity 

Abstract 

 

The rigorous thesis deals with acting on behalf of a legal entity after the recodification of 

private law. This recodification has brought a number of changes which is not different 

in the area of acting on behalf of a legal entity as well. The concept of a legal entity as 

a fictitious subject of law is intertwined with the whole concept of the institute of acting 

on behalf of a legal entity. The content of the thesis is structured into seven main chapters, 

which are elaborated in more detail in subchapters. After the introduction, which clarifies 

the reason for choosing the topic of this work and it’s outline, in the first chapter I deal to 

a general and necessary extent with basic terminology related to the topic of the work and 

then the legal proceedings themselves. The second chapter is devoted to a general 

description of legal entities, theories applied to the concept of legal entities and the basic 

division of legal forms of legal entities in our private law, not only in o.z., but also in 

ZOK. In the third chapter I approach the basic topic of this work, ie acting on behalf of 

a legal entity. I have divided this chapter into a general introduction to the actions of 

a legal entity in relation to representation and actions prior to the establishment of a legal 

entity, and then I describe the types of representation in legal proceedings on behalf of 

a legal entity. In the fourth chapter I deal with the bodies of legal entities and also with 

an overview of their usual structure, again taking into account the regulation in o.z. and 

ZOK, namely capital companies and cooperatives according to ZOK. In the fifth chapter, 

I deal with the power of attorney in the founding legal proceedings, including it’s 

restrictions, public registers and actual owners records register. In the sixth chapter I deal 

with the invalidity of legal acts, including partial invalidity and apparent or ostensible 

legal acts. In the last seventh chapter I deal with the invalidity of legal acts during acting 

on behalf of a a legal entity and the differences in the legislation of the o.z. and ZOK in 

relation to the invalidity of legal acts while acting on behalf of a legal entity. At the end 

of the thesis I point out few current issues associated with a more significant application 

of the concept of fiction of a legal entity in relation to legal action on behalf of a legal 

entity, together with a question whether the current concept of a legal action on behalf of 

a legal entity is more appropriate than the concept before recodification of a private law. 

In both cases, the application of the principle of a legal entity as a fictitious, artificially 

created juridical person can be found, but after recodification with a significant shift to 

the application of this principle in the concept of legal action of a legal entity. 
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