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Úvod 
 

Institut zastoupení vychází z principů, na kterých spočívá demokratický právní 

řád České republiky a které jsou primárně zakotveny v Listině základních práv a 

svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Jedná se o princip 

rovnosti a princip autonomie vůle.  

 Případy, kdy fyzická osoba z nějakého důvodu není způsobilá k právním 

úkonům v plném rozsahu by v případě neexistence institutu zastoupení vedlo ke 

značnému znevýhodnění těchto osob. K zachování rovnosti mezi subjekty práva slouží 

právě institut zastoupení a to především zastoupení zákonného.   

 Jinou situací je zastoupení smluvní, které je projevem autonomie vůle. V tomto 

případě si zastupovaná osoba dobrovolně volí svého zástupce, ale důvody vedoucí ke 

vzniku zastoupení jsou odlišné od zastoupení smluvního. 

 Nelze opomíjet v této souvislosti ani právnické osoby, které jsou 

plnohodnotnými subjekty občanskoprávních vztahů a stejně jako osoby fyzické 

v určitých situacích musí nebo mohou být zastoupeny. 

 Jelikož se jedná o poměrně rozsáhlou problematiku, zaměřuje se diplomová 

práce na zastoupení v občanském právu z hmotněprávního hlediska. Jelikož je právní 

řád provázán, bylo vhodné dotknout se i jiných odvětví práva, jako je právo rodinné 

nebo obchodní. Poměrně stranou ponecháváme problematiku zastoupení z hlediska 

procesněprávního, které je rozsáhlou oblastí, která byla z tohoto důvodu v diplomové 

práci upozaděna.  

 Klademe si otázku, zda není úprava institutu zastoupení z pohledu hmotného 

práva příliš složitá, zda je nutné rozlišovat v rámci institutu zastoupení zákonné a 

smluvní, zda by nebylo jednodušší a přehlednější upravit zastoupení jednotně pro oba 

druhy. Druhou důležitější otázkou je, zda je úprava institutu hmotněprávního zastoupení 

v občanském právu v současné době dostatečná nebo zda existují situace, na něž právní 

úprava nedosahuje a dochází tak k porušení principů zakotvených na ústavní úrovni. 

  Diplomová práce se snaží dotknout se všech klíčových momentů, které souvisí 

se institutem zastoupení v hmotném právu. Rozsah práce neumožňuje podat ucelený a 

vyčerpávající výklad o institutu zastoupení, nicméně se pokouší podat ucelený a 

přehledný obraz, který mapuje dnešní právní úpravu této problematiky. 
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 Práce se snaží postupovat od obecnému ke konkrétnímu, proto se v úvodu snaží 

popsat principy, na jejichž základě došlo ke vzniku zastoupení a vysvětlit pojem a účel 

zastoupení, provést obecné dělení na druhy zastoupení, se kterými se setkáváme 

v občanském zákoníku i odborné literatuře. Tématy, které dle našeho názoru souvisí 

s institutem zastoupení a z toho důvody se jimi zabývá i tato práce jsou nepřímé 

zastoupení a institut jednatelství bez příkazu. Hlavními částmi jsou Zastoupení zákonné 

a smluvní, které se snaží kopírovat systematiku občanského zákoníku. Nejprve je 

popsáno zákonné zastoupneí vznikající na základě zákona, poté se práce věnuje 

problematice opatrovnictví a nakonec smluvnímu zastoupení.  

 Jelikož je zvolené téma poněkud rozsáhlé, abychom splnili požadovaný rozsah 

práce muselo dojít k omezení, proto je v práci téměř zcela pominuto zastoupení 

z hlediska procesněprávní úpravy tohoto institutu. Přestože jádro práce spočívá na 

úpravě obsažené v občanském zákoníku, nebylo možné nezabývat se i obchodním 

právem a rodinným právem. V případě rodinného práva je zmíněno především 

zastupování dětí a zastupování manželů.  

 Z obchodního práva jsme nemohli pominout především institut prokury, který je 

zvláštním typem smluvního zastoupení  a je charakteristický pouze pro obchodní právo.  

 Jak už jsme naznačili výše, práce se snaží nalézt odpovědi na položené otázky a 

zároveň o přehledné zpracování problematiky institutu zastoupení s větším důrazem na 

problematické oblasti, za jaké můžeme považovat například zákonné zastoupení 

právnických osob nebo opatrovnictví. 

 

1. Pojem a účel zastoupení 

1.1 Pojem a druhy zastoupení 

 Občanskoprávní úprava zastoupení umožňuje, aby za subjekt občanského práva, 

tedy fyzickou nebo právnickou osobu, popř. stát, činil právní úkon někdo od této osoby 

odlišný, ale aby následky takového jednání byly stejné jakoby je učinil tento subjekt 

sám. Účelem institutu zastoupení je zajištění ochrany práv a zájmů zastoupeného 

prostřednictvím osoby, která činí právní úkony jeho jménem a jejíž účinky nastávají pro 

zastoupeného přímo nebo nepřímo. Podle přičitatelnosti účinků jednání tak rozlišujeme 

zastoupení přímé a nepřímé. Nepřímé zastoupení (někdy též označované jako 
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náhradnictví) spočívá v tom, že nepřímý zástupce jedná svým jménem, na účet 

zastoupeného. Nepřímý zástupce nabývá práva a povinnosti pro svou osobu, ale je 

povinen tato práva a povinnosti převést na zastoupeného. V případě přímého zastoupení 

jedná zástupce jménem zastoupeného a na jeho účet, takže práva a povinnosti 

z takového jednání vznikají přímo zastoupenému.  

 V právních úkonech jsou situace, kdy z nejrůznějších subjektivních či 

objektivních důvodů za splnění určitých podmínek mohou být v zásadě zastupitelné. 

Důvody, které vedou k tomu, že je využíván institut zastoupení jsou různé. V některých 

případech je zastoupení obligatorní, zejména pokud daná osoba není způsobilá 

k určitému právnímu úkonu. V takových případech se jedná o tzv. zákonné zastoupení, 

které vzniká na základě zákona nebo na základě rozhodnutí soudu nebo jiného státního 

orgánu. Jiným důvodem vzniku zastoupení je vůle subjektu občanského práva nechat se 

zastoupit, protože z nějakého důvodu právní úkon nemůže nebo nechce vykonat sama. 

Takovými důvody může být například nemoc nebo nepřítomnost a takové zastoupení je 

označováno jako smluvní a vzniká na základě dohody o plné moci. 

 V odborné literatuře se můžeme setkat i s jinou systematikou dělení zastoupení 

podle odlišných kriterií. Mezi takové patří  jedno-, dvou- a vícestranné zastoupení, 

zastoupení aktivní a pasivní nebo zastoupení se zmocněním a bez něj či zastoupení 

zákonné a z vůle zastoupeného.1 

 V českém zákonodárství, právní praxi i odborné literatuře se nejčastěji 

setkáváme s dělením zastoupení na přímé a nepřímé2. Občanský zákoník výslovně 

upravuje pouze zastoupení přímé a nepřímé zastoupení umožňuje pouze u některých 

smluvních typů podle hlavy osmé. Nepřímé zastoupení rovněž není vyloučeno 

v obchodním zákoníku a jeho typickým příkladem je komisionářská smlouva dle § 577 

an. obchodního zákoníku.  

Přímé zastoupení občanský zákoník rozděluje na zákonné a smluvní, přičemž 

pod zákonné zastoupení spadá jak zastoupení vznikající na základě zákona tak i 

zastoupení vznikající na základě rozhodnutí státního orgánu. 

2.2 Zásada rovnosti subjektů 

                                                 
1 Eliáš, K. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. Linde Praha 2008, s. 204 
2 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář. 2. 
vydání. Praha : C.H. Beck, 2009, s. 283 
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 Jednou ze základních zásad soukromého práva je zásada rovnosti subjektů. 

Rovnost není primárně právním pojmem, ale spíše filozofickým. Nicméně i přesto je 

třeba zásadu rovnosti subjektů vnímat jako součást právního řádu a pokusit se pochopit 

jakou má souvislost s institutem zastoupení. 

 Zásada rovnosti subjektů je zakotvena v § 2 odst. 2 občanského zákoníku. 

Zásada rovnosti subjektů ve vztahu k institutu zastoupení se projevuje zejména u 

zákonného zastoupení. Zásadu rovnosti subjektů můžeme chápat jako stejné zacházení 

pro všechny i přes možné odlišnosti. Zákonné zastoupení je naplněním této zásady 

zejména proto, že pomáhá některým subjektům, které jsou z nejrůznějších důvodů 

znevýhodněny oproti ostatním a zachází tak s nimi specifickým způsobem. 

 Jedná se například o osoby nezpůsobilé k právním úkonům, osoby neznámé 

nebo osoby neznámého pobytu. Tyto subjekty jsou z vážných důvodů omezeny a 

nemohou nebo  mohou pouze v určitých mezích vstupovat do právních vztahů. Ke 

zhojení této nerovnosti napomáhá právě institut zákonného zastoupení, který umožňuje 

těmto osobám zprostředkovaně činit právní úkony, ačkoli k nim nemají dostatek 

způsobilosti. Za tyto subjekty v případě nutnosti činí tyto úkony jejich zákonný 

zástupce, který musí splňovat určité požadavky, například sám musí být způsobilý 

k danému právnímu úkonu. Jelikož se jedná o zastoupení přímé, jsou následky těchto 

právních úkonů přičítány zastupovaným subjektům, jako by je učinily samy. 

 2.3 Zásada autonomie vůle 

Smluvní zastoupení je projevem zásady autonomie vůle. Princip autonomie vůle 

je zaručen na ústavní úrovni a to především v ustanoveních čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR, 

který uvádí, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být 

nucen činit, co zákon neukládá  a v čl. 2 odst. 3 Listiny, který obsahuje podobnou 

formulaci, a to že každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být 

nucen činit, co zákon neukládá. Z těchto ustanovení můžeme vyvodit respektování 

osobní autonomie a svobodné vůle člověka. Tato autonomie je však regulována a 

limitována právním řádem, který některá jednání zakazuje. Autonomii vůle lze tedy 
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charakterizovat jako princip, který zaručuje každému soukromníku svobodu utvářet svůj 

život v rámci hranic stanovených právním řádem.3  

Smluvní zastoupení je projevem principu autonomie vůle, neboť osoba, která je 

sama způsobilá k právnímu úkonu, se z nějakého důvodu může rozhodnout, aby za ni 

tento úkon učinil někdo jiný. Pokud to zákon umožňuje a jsou naplněny všechny 

podmínky pro platné smluvní zastoupení, jedná se o svobodný projev vůle 

zastoupeného. V tomto případě je kladen důraz na jednotnou vůli a její projev, což je 

důležité zvláště s ohledem na ochranu práv třetích osob, které bývají jednáním 

zasaženy.  

 

2.4 Nemožnost zastoupení  

V některých případech je zastoupení zcela vyloučeno a je tedy nutné, pokud 

takové úkony mají být platné a způsobovat právní následky, aby byly učiněny osobně. 

Jedná se o zřízení vlastnoruční (holografní) závěti dle § 476a občanského zákoníku, 

uznání otcovství souhlasným prohlášením rodičů dle § 52 zákona o rodině a souhlas 

zákonného zástupce osvojovaného dítěte s osvojením dle § 67 zákona o rodině.  

 Holografní závěť upravuje § 476a občanského zákoníku. Z tohoto ustanovení 

vyplývá, že taková závěť musí být sepsána vlastní rukou zůstavitele a pojmově je tak 

takový úkon v zastoupení nemožný. U vlastnoruční závěti je tedy jakékoli zastoupení 

vyloučeno pod sankcí absolutní neplatnosti. Je tím sledováno zajištění pravosti 

vlastnoruční závěti, ke které se zůstavitel již nemůže vyjádřit. Pravost vlastnoruční 

závěti je možno ověřit pouze analýzou písma a porovnáním s jinými texty sepsanými 

zůstavitelem. Holografní závěť je nejdostupnější a nejsnadnější formou závěti, ale 

zároveň u ní může po smrti zůstavitele vyvstat nejvíce nejasností o její pravosti. 

 Jestliže vlastnoruční vyhotovení  závěti sleduje záměr zajištění její pravosti a 

verifikovatelnosti po smrti zůstavitele, je vyloučeno nejen zastoupení jako takové, ale je 

rovněž naprosto vyloučena součinnost třetích osob. Je tedy nemožné, aby například byla 

                                                 
3 Bezouška, P. Autonomie vůle In Havel, B., Pikera, V., (eds.) Soukromé právo na cestě. Eseje a jiné 
texty k jubileu Karla Eliáše. Aleš Čeněk, Plzeň 2010, s. 30 
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někým podpírána třesoucí se ruka zůstavitele, protože tím by byl změněn jeho rukopis.4 

V grafologii je tato problematika označována jako podpírání a vedení ruky.5   

 Dalšími právními úkony, u kterých je zastoupení ex lege naprosto vyloučeno, je 

uznání otcovství souhlasným prohlášením rodičů dle § 52 zákona o rodině a souhlas 

zákonného zástupce osvojovaného dítěte s osvojením dle § 67 zákona o rodině. Zákon o 

rodině v těchto ustanoveních řeší i případy, kdy rodičem je nezletilý jedinec. V takovém 

případě, je třeba, aby prohlášení bylo učiněno před soudem a nikoli pouze před 

matričním úřadem. Soud má zkoumat, zda nezletilý rodič je způsobilý k takovému 

úkonu. Pokud k takovému úkonu způsobilý není, není možné nahradit projev vůle 

právním úkonem jeho zákonného zástupce.6 V případech, kdy rodič není dostatečně 

rozumově a volně vyspělý, aby mohl učinit takový úkon, je tento naprosto vyloučen. 

Domnívám se, že v takovém případě se nejedná o porušení zásady rovnosti subjektů, 

jelikož zákon o rodině těmito omezeními sleduje především zájmy dítěte. 

 

3. Zastoupení v jiných odvětvích soukromého práva 

3.1 Zastoupení v obchodním právu 

 V obecné rovině se vztahy obchodního práva vyplývající ze zastoupení řídí 

občanským zákoníkem. Obchodní zákoník se věnuje pouze zvláštním vztahům, kdy 

upravuje jednání statutárních orgánů dle § 13 obchodního zákoníku a  zvláštním druhem 

zastoupení v obchodně právních vztazích, jakým je prokura. V těchto případech se 

jedná o přímé zastoupení. Obchodní zákoník zná rovněž institut, který je založen na 

zastoupení nepřímém, kterým je například komisionářská smlouva dle § 577 an. 

obchodního zákoníku. Právnické osoby jsou zastoupeny ze zákona statutárním orgánem, 

neboť z podstaty právnické osoby vyplývá, že nemůže jednat jinak než prostřednictvím 

nějakého zástupce. Kdo je statutárním orgánem určité právnické osoby je stanoveno 

zákonem, ale je možné společenskou smlouvou nebo stanovami tyto skutečnosti 

modifikovat. Kromě statutárních orgánů tak mohou za právnické osoby jednat též 

zástupci, kteří jsou ustanoveni společenskou smlouvou nebo stanovami společnosti. Tito 

                                                 
4 Mikeš, J., Muzikář, L. Dědické právo. Praktická příručka. Praha, Linde 2003, s. 88 
5 Valeška, J. Problematika pomoci jiné osoby při psaní závěti, Bulletin advokacie 1997, 4, s. 24 
6 Macháčková, L. Princip rovnosti a ochrana dítěte ve vztazích mezi rodiči a dětmi, Právní fórum 2005, č. 
3, s. 117 
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zástupci jsou uvedeni v obchodním rejstříku. Samozřejmě je rovněž možné zastoupení 

na základě dohody o plné moci. V takovém případě jedná za právnickou osobu 

zástupce, který je odlišný od této právnické osoby, například advokát.  

3.2 Zastoupení v pracovním právu 

 Zastoupení v oblasti pracovního práva upravuje zákoník práce v § 14 až 17. 

V pracovněprávních vztazích se jedná o zastupování zaměstnavatele a zaměstnance. 

Zástupcem zaměstnavatele může být fyzická osoba nebo právnická osoba. Fyzická 

osoba může zastupovat zaměstnavatele jedině v případě, že není zaměstnancem 

zaměstnavatele, kterého má zastupovat. V opačném případě se nejedná o zastoupení, ale 

o jednání zaměstnance jménem zaměstnavatele jako orgánu nebo pověřeného 

zaměstnance. Zástupcem zaměstnance může být jiný zaměstnanec, fyzická osoba nebo 

právnická osoba. Zastoupení zaměstnance se musí týkat jedině právních úkonů. Není 

možné, aby byl zaměstnanec zastoupen při výkonu své práce. Práce v pracovním 

poměru může být vykonávána jedině osobně.  

 Zastoupení v pracovním právu je možné jedině na základě dohody o plné moci, 

tedy na základě zastoupení smluvního. Dohoda o plné moci může být uzavřena 

v pracovněprávních vztazích jedině písemně. Je nutné rozlišovat, kdo je oprávněn 

podepsat za zaměstnavatele plnou moc. V případě, že zaměstnavatelem je fyzická osoba 

musí ji podepsat osobně zaměstnavatel.V případě právnické osoby je nutné, aby byla 

plná moc podepsána statutárním orgánem.7 

3.3 Zastoupení v občanském právu procesním 

 Institut zastoupení se uplatňuje rovněž v právu procesním. Úprava v občanském 

soudním řádu je speciální k úpravě zastoupení v občanském zákoníku. Zastoupení 

v procesním právu se řídí ustanoveními procesními. Pokud procesní právo neobsahuje 

zvláštní ustanovení použije se ustanovení práva hmotného. Na rozdíl od hmotného 

práva, které upravuje hmotněprávní vztah mezi zástupcem a zastoupeným, v procesním 

právu je zastoupení věnováno vztahu mezi zástupcem, zastoupeným  na straně jedné a 

mezi nimi a soudy a jinými účastníky řízení na straně druhé. Rovněž u procesního 

zastoupení platí, že úkony jsou činěny zástupcem účastníka, ale následky těchto úkonů 

                                                 
7 Janků, O. Právní formy zastoupení, Ekonom 1994, č. 29, s. 49 
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jsou přičítány zastoupenému. Zástupci účastníků podle občanského soudního řádu jsou 

rovněž rozděleni, a to na zástupce účastníků na základě zákona, na základě plné moci a 

na základě rozhodnutí.  

3.4 Zastoupení v rodinném právu 

 Zákon o rodině upravuje zastupování manželů vyplývající z § 21 ZOR a 

zastupování nezletilých dětí, které vyplývá jednak z rodičovské zodpovědnosti (§ 31 

ZOR) a z ustanovení o poručenství a opatrovnictví. 

4. Obecná ustanovení o zastoupení  
 
 Institut zastoupení je upraven především v části první hlavě třetí občanského 

zákoníku. Jak bylo uvedeno výše, můžeme zastoupení rozdělit na přímé a nepřímé. 

Hlava třetí části první se věnuje pouze zastoupení přímému, jehož definici můžeme 

spatřovat v § 22 odst. 1 občanského zákoníku, kde je uvedeno, že zástupcem je ten, kdo 

je oprávněn jednat za jiného jeho jménem a ze zastoupení vznikají práva a povinnosti 

přímo zastoupenému. 

 Zástupcem může být jak fyzická osoba tak i osoba právnická. Nároky na osobu 

zástupce jsou vymezeny zákonem, který uvádí podmínky, které musí být v každém 

případě splněny, aby se mohlo jednat o zastoupení, resp. za jakých podmínek je 

zastoupení vyloučeno. Způsobilost k zastupování má každý, kdo je způsobilý 

k právnímu úkonu, který má za zastoupeného vykonat8, z toho vyplývá, že zástupce 

nemusí mít plnou způsobilost k právním úkonům, ale postačí, pokud je způsobilý 

k právním úkonům, které vykonává jménem zastoupeného9. V případě, že zástupce 

nemá způsobilost k právnímu úkonu, který vykonává v zastoupení, bude takový úkon 

absolutně neplatný. Pokud se jedná o zastoupení nezletilých dětí rodiči, stejně jako o 

osvojení nebo opatrovnictví podle zákona o rodině, je nutná úplná způsobilost 

k právním úkonům. Stejně tak se vyžaduje úplná způsobilost k právním úkonům 

v případě zastoupení na základě plné moci. Tyto požadavky logicky vyplývají z rozsahu 

a účelu zastoupení, kdy je třeba předpokládat jakoukoli situaci, při níž bude potřeba 

zastoupení a je vyžadována úplná způsobilost k právním úkonům. Osoba zastoupeného, 

                                                 
8 § 22 odst. 2 občanského zákoníku 
9 Svoboda, J., Zastúpenie v občianskom a rodinnom práve, Socialistické súdnictvo, 1988, č. 5, s. 31 
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zmocnitele musí mít v případě zastoupení smluvního způsobilost k uzavření smlouvy o 

zastoupení, resp. udělení plné moci. 

 Pokud je zástupcem právnická osoba, jedná za ní její statutární orgán. Z povahy 

právnické osoby vyplývá, že se jedná o teoretickou konstrukci, která má usnadnit 

vnímání právnické osoby jako celku. Za právnickou osobu fakticky činí jednotlivé 

právní úkony osoby fyzické. Proto je třeba si uvědomit, že jednání statutárního orgánu 

je jednáním právnické osoby a nejedná se o zastoupení. Stejně tak nepůjde o zastoupení 

v případě jednání insolvenčního správce, likvidátora nebo nuceného správce, neboť 

přebírají na sebe část oprávnění statutárního orgánu. Samozřejmě i právnická osoba 

může být zastoupena a to jak na základě zákona nebo rozhodnutím státního orgánu tak i 

na základě plné moci. O jednotlivých možnostech zastoupení právnických osob bude 

pojednáno podrobněji níže.  

 Dalším omezením, které je zakotveno rovněž v § 22 odst. 2 občanského 

zákoníku je kolize zájmů zástupce se zájmy zastoupeného. V tomto případě je nutné 

chápat rozpor v zájmech s ohledem na ochranu zájmů zastoupeného v širších 

souvislostech než jen z právního úkonu, který má být vykonán10. V případě, že je 

vykonán právní úkon, ke kterému zástupce nemá právní způsobilost nebo existuje-li 

kolize zájmů zástupce a zastoupeného je takový úkon absolutně neplatný, podle § 39 

občanského zákoníku. Takový právní úkon vůbec nevznikne a nebudou z něj vyplývat 

žádná práva ani povinnosti pro zástupce a zastoupeného, ale ani pro třetí osoby. 

4.1 Substituce 

 Zastoupený si volí svého zástupce, podle vlastního uvážení, v případě smluvního 

zastoupení nebo je mu zástupce určen ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu 

v případě zastoupení zákonného. V každém případě zástupce splňuje určité podmínky a 

požadavky, které jsou nutné pro zastoupení a které od něj zastoupený očekává, aby bylo 

jeho zastoupení co nejefektivnější. Mohou to být například jeho schopnosti a vlastnosti, 

které jsou předpokladem hájení zájmů zastoupeného. Za zákonem stanovených 

podmínek je možná substituce, tedy zvolení si dalšího zástupce. Substituce je tedy 

nahrazení nebo záměna stávajícího zástupce jiným. Substituta volí zástupce jako 

náhradníka za sebe. 

                                                 
10 Svoboda, J., Zastúpenie v občianskom a rodinnom práve, Socialistické súdnictvo, 1988, č. 5, s. 31-32 
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Zvolení dalšího zástupce tzv. substituta občanský zákoník umožňuje za splnění 

podmínek, které stanoví v § 24. Z tohoto ustanovení vyplývá, že zvolení substituta je 

výjimečnou situací, která je možná pouze na základě právního předpisu nebo na základě 

dohody účastníků. V ostatních případech zvolení substituta možné není.  

 Pokud tak neurčí výslovně právní předpis, je zastoupení možné jedině se 

souhlasem zastoupeného. Tento souhlas bude mít formu tzv. substituční doložky – 

zmocnění11. V tomto případě práva a povinnosti z právních úkonů vznikají přímo 

zastoupenému a nikoli prvému zástupci. Jelikož jednání substituta zavazuje přímo 

zastoupeného, není vztah zástupce a substituta zastoupením, ale jedná se o právní vztah 

založený na nepojmenované smlouvě
12. Dalšího zástupce si substitut již ustanovit 

nemůže. Za splnění povinností plynoucích ze zastoupení odpovídá zastoupenému prvý 

zástupce a nikoli substitut.  

Právním předpisem, který umožňuje zvolení dalšího zástupce je například zákon 

o advokacii, který substituci upravuje v § 26. Advokát se může dát zastoupit jiným 

advokátem. Pokud tomu nebrání ustanovení zvláštního právního předpisu může být 

zastoupen při právních úkonech koncipientem nebo svým zaměstnancem, který není 

advokátem.  

O substituci se nejedná v případě, že zákonný zástupce uzavře v zájmu a 

jménem zastoupeného dohodu o plné moci s advokátem, za účelem ochrany zájmů 

zastoupeného. V tomto případě pouze zákonný zástupce jedná jménem zastoupeného a 

na jeho účet, jelikož zastoupený sám nemá způsobilost k tomu, aby sám uzavřel dohodu 

o plné  moci. Tento případ může nastat například u rodiče, který zastupuje nezletilé dítě 

nebo opatrovníka, který zastupuje opatrovance. V obou případech jsou zastupovaní 

omezeni ve způsobilosti k právním úkonům, proto jsou za ně tyto právní úkony 

vykonávány jejich zákonnými zástupci.  

 Možnost substituce je upravena i v § 33a občanského zákoníku. Toto ustanovení 

upřesňuje obecné zásady upravené v § 24 a týká se smluvního zastoupení. Zmocněnec 

tak může udělit plnou moc další osobě pouze v případě, je-li k tomu výslovně oprávněn 

                                                 
11 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář. 2. 
vydání. Praha : C.H. Beck, 2009, s. 290 
12 Fiala, J., Hurdík, V., Korecká, V.: Občanský zákoník – komentář, ASPI – Původní nebo upravené texty 
pro ASPI, 1999: „Substituce není dalším vztahem zastoupení. To vyplývá z ustanovení, podle kterého 
právních úkonů dalšího zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému, nedochází tedy ke 
zprostředkování práv a povinností prostřednictvím prvního zástupce. Smlouva mezi zástupcem a 
substitutem je typ nepojmenované smlouvy, která není výslovně upravena v občanském zákoníku.“ 
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podle plné moci nebo pokud je zmocněncem právnická osoba. Úkony dalšího 

zmocněnce zavazují přímo zmocnitele.  

5. Nepřímé zastoupení 
 
 Zastoupení můžeme dělit podle různých kritérií. Jedním z možných přístupů je 

rozdělení na zastoupení přímé a nepřímé. V občanském zákoníku je výslovně upraveno 

jen zastoupení přímé, nepřímé zastoupení není vyloučeno u některých smluvních typů 

podle hlavy osmé.  

 V případě nepřímého zastoupení, někdy označovaného též jako náhradnictví, 

jedná nepřímý zástupce svým jménem, na účet zastoupeného. Nepřímý zástupce nabývá 

práva a povinnosti pro svou osobu, ale je povinen tato práva a povinnosti převést na 

zastoupeného. Nepřímý zástupce svými úkony způsobuje právní následky sám sobě, 

nabývá tak práva a povinnosti pro svou osobu, ale na základě smluvního ujednání se 

zastoupeným je povinen tyto právní následky na něj převést. Zástupce projevuje vždy 

vlastní vůli. Tím je zástupce odlišný od posla, který neprojevuje vlastní vůli, ale pouze 

tlumočí vůli cizí. 

 Nepřímé zastoupení tedy spočívá v jednání zmocněné osoby vlastním jménem 

ve prospěch zmocnitele.  

 Zajímavá je problematika nepřímého zastoupení ve vztahu ke třetím osobám. V 

§ 32 odst. 1 občanského zákoníku je zakotveno, že pokud nevyplývá z právního úkonu 

že někdo jedná za někoho jiného, platí, že jedná vlastním jménem. Z vymezení 

nepřímého zastoupení vyplývá, že subjekt práva, který vstupuje do právních vztahů 

s nepřímým zástupcem, nemusí nutně vědět, že se jedná o případ nepřímého zastoupení. 

Ustanovení § 32 odst. 1 občanského zákoníku je založeno na zájmu o ochranu třetích 

osob. Jedná se o nevyvratitelnou právní domněnku, protože nemusí být vždy nutně 

jasné, zda se jedná o zastoupení přímé nebo nepřímé. Pokud tedy jasně nevyplývá o 

jaké zastoupení se jedná, je třeba předpokládat, že se jedná o jednání vlastním jménem. 

Rozsudek Nejvyššího soudu v Brně k problematice nepřímého zastoupení uvádí, že při 

přímém zastoupení činí zástupce právní úkony jménem zastoupeného a práva a 

povinnosti vznikají přímo zastoupenému; při nepřímém zastoupení činí nepřímý 

zástupce právní úkony svým jménem, avšak na cizí účet, čímž se sám zavazuje 

s povinností převést následně dalším právním úkonem vzniklé účinky na toho, v jehož 
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prospěch jednal13.  Zastoupení je tehdy přímé, jestliže třetí osoba ví, resp. z okolností 

musí vědět, že se s ní jednající subjekt jedná za jiného, že tedy smluvní stranou je osoba 

jiná a jednání je tedy vedeno zástupcem. Není-li splněna tato podmínka jedná se o 

nezmocněné jednatelství, je zde zakotvena nevyvratitelná právní domněnka, že zástupce 

jedná vlastním jménem. 

6. Zákonné zastoupení fyzických osob vznikající na základě 
zákona  

6.1 Zastupování nezletilých 

 Zákonné zastoupení je upraveno v občanském zákoníku v § 26 – 30. Občanský 

zákoník zahrnuje pod pojem zákonného zastoupení jak zastoupení vznikající na základě 

zákona tak i zastoupení vznikající na základě rozhodnutí státního orgánu. Toto nepřesné 

rozdělení se jeví jako nevyhovující a připravovaný nový občanský zákoník je již 

rozděluje na zákonné zastoupení, opatrovnictví a smluvní zastoupení. 

 Tato kapitola je věnována zákonnému zastoupení, které vzniká na základě 

zákona. Právem je vymezeno, kdo a za jakých podmínek je zákonným zástupcem. Jedná 

se o projev zásady rovnosti subjektů v občanskoprávních vztazích, neboť na základě 

zákona určité osoby zastoupeny být musí. Nutnost zákonného zastoupení stanoví zákon 

z důvodu nezpůsobilosti nebo omezené způsobilosti fyzické osoby k právním úkonům. 

Typickým příkladem je nutnost zastoupení nezletilého dítěte, neboť nezletilec nemá 

k některým úkonům dostatečnou rozumovou a volní vyspělost. Nicméně i nezletilé dítě 

má právní subjektivitu a jako takové může vstupovat do právních vztahů, ovšem pokud 

právní úkon není schopno vzhledem ke svému věku pochopit, vstupuje do takových 

vztahů jedině prostřednictvím svého zákonného zástupce. Kdo je zákonným zástupcem 

nezletilého dítěte vyplývá ze zákona o rodině, jak je uvedeno v § 27 odst. 1 občanského 

zákoníku.  

 Zákon o rodině upravuje zastupování nezletilého dítěte v § 36, který stanoví, že  

rodiče zastupují dítě při právních úkonech, ke kterým není způsobilé. Poněkud 

problematickou se jeví otázka k jakým právním úkonům je nezletilé dítě způsobilé a 

k jakým již je nutné zastoupení jeho zákonným zástupcem. Existují rozdílné právní 

koncepce, které k tomuto problému zaujímají různá stanoviska, jakými jsou postupné 
                                                 
13 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 781/2009 
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nabývání způsobilosti k právním úkonům dosažením určité věkové hranice nebo 

nezletilci mohou konat určité právní úkony pouze se souhlasem třetích osob, rovněž je 

možná varianta obecná bez konkrétních věkových hranic. V případě českého právního 

řádu se jedná o kombinaci všech výše uvedených přístupů.14 Občanský zákoník 

upravuje  částečnou způsobilost nezletilých v § 9. Tito mohou tedy činit takové právní 

úkony, které jsou přiměřené jejich rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. 

Přiměřenost však umožňuje subjektivní výklad. Je nutné  zkoumat právní úkon v 

souvztažnosti k psychické vyspělosti nezletilého v konkrétním případě. V případě, že 

nezletilý učiní takový právní úkon, ke kterému není způsobilý je takový úkon neplatný 

dle § 38 odst. 1 občanského zákoníku. Rovněž je třeba chránit zájmy a dobrou víru 

druhé strany, která vstupuje do právních vztahů s nezletilým. Odborná literatura řeší 

otázku, zda je třeba tuto rozpoznávací vyspělost posuzovat ze subjektivního hlediska, 

tedy přistupovat ke každému jednotlivci individuálně či zda existují určitá objektivní 

kritéria, která s ohledem na dosažený věk nezletilého mu umožňují vystupovat 

v určitých právních úkonech jako strana bez nutnosti zastoupení.  

 Nezletilý je tedy způsobilý k takovým právním úkonům, které je schopen 

pochopit, posoudit a domyslet následky svého jednání, což závisí právě na jeho 

psychické vyspělosti, která je velmi individuální a závisí mimo jiné i na dosažení věku. 

Judikatura i současná právní věda zastávají názor, že nezletilá osoba má způsobilost 

k takovým právním úkonům, které odpovídají jejich věku. Jedná se tedy o objektivní 

hledisko, kdy podle věku lze posoudit, zda jedinec, který není plně způsobilý k právním 

úkonům, má vzhledem k obecné zkušenosti a normálnímu intelektuálnímu vývoji 

jedince jeho věku dostatečnou rozpoznávací a určovací schopnost k učinění určitého 

právního úkonu.15 Jelikož ustanovení § 9 občanského zákoníku upravuje nejen 

částečnou způsobilost nezletilých osob, ale je rovněž zaměřeno na ochranu práv třetích 

osob, je závěr, že je třeba posuzovat tuto částečnou způsobilost z objektivního hlediska, 

tedy pouze s přihlédnutím k věku nezletilého jednoznačně správné. Ten kdo vstupuje do 

právních vztahů s nezletilým tak posoudí jeho způsobilost pouze s ohledem na jeho věk. 

V některých případech se liší způsobilost k právním úkonům a procesní způsobilost. 

                                                 
14 Hrušáková, M., Gregorová, Z., Stavinohová, J. K některým otázkám právní subjektivity a způsobilosti 
k právním úkonům u nezletilých. Právní rozhledy 1997, č. 2 s. 54 
15 Eliáš, K. a kol., Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 1. svazek § 1-487, Linde Praha, a.s. 
2008, s.84 
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K takovému závěru dospěl Nejvyšší soud ve svém usnesení16, ze kterého vyplývá, že ve 

14 letech je nezletilý na dostatečné rozumové a volní úrovni vyspělosti, aby uzavřel 

smlouvu o přepravě osob v městské hromadné dopravě, z čehož vyplývá jeho povinnost 

zaplatit jízdné, ale není natolik rozumově a volně vyspělý, aby mohl samostatně 

vystupovat ve sporu o nároky z této smlouvy vyplývající. V případě sporu je tedy nutné, 

aby byl nezletilý zastoupen svým zákonným zástupcem, jak vyplývá z § 22 občanského 

soudního řádu. 

 Nezletilý tak může být  subjektem právního vztahu sám, může nabýt práv a 

povinností svými vlastními právními úkony při respektování § 9 občanského zákoníku. 

Takovými úkony může být například nákup spotřebních předmětů. Při takovém právním 

úkonu většinou rozumová a volní vyspělost nezletilého zkoumána není. Mezi další 

právní úkon, jehož subjektem může být nezletilý je například darování. Z rozsudku 

Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.11.197917 je uvedeno, že pokud za účastníka 

prémiového spoření ukládají své peníze na jeho vkladní knížku rodiče nebo jiné osoby, 

jde zpravidla o darování ukládaných peněžních částek. I nezletilý účastník prémiového 

spoření mladých má ve smyslu ustanovení § 9 občanského zákoníku způsobilost 

k přijetí takového daru. Z rozsudku tedy vyplývá, že v tomto případě není rozhodující 

věk nezletilého, neboť pro něj z tohoto úkonu nevyplývají žádné povinnosti nebo 

následky. 

 Případem právního jednání nezletilého, je zřízení závěti u nezletilých, kteří 

dovršili 15. roku věku. V tomto případě je zastoupení zcela vyloučeno, ale pokud se 

jedná o osobu nezletilou starší 15 let, může projevit svou poslední vůli pouze formou 

notářského zápisu. Pro takovou osobu je to jediná možnost, jak může projevit svou 

poslední vůli.  

 Plné způsobilosti k právním úkonům se nabývá dosažením zletilosti, tedy 

dosažením věku 18 let. Dříve je možné dosáhnout zletilosti jedině uzavřením 

manželství (§ 8 odst. 2 občanského zákoníku). Uzavřít manželství před dosažením 

zletilosti může pouze osoba starší 16 let a je k tomu nutné povolení soudu (§ 13 odst. 1 

zákona o rodině). Uzavřením takového manželství tedy osoba mladší 18 let nabývá 

nejen zletilosti, ale zároveň i plné způsobilosti k právním úkonům.  

                                                 
16 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29.11.2005, sp. zn. 20 Cdo 2775/2005 
17 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.11.1979, sp. zn. 13 Co 678/79 
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 V případech, kdy nezletilý není plně způsobilý k právnímu úkonu, zastupují ho 

jeho zákonní zástupci. Zákonnými zástupci dítěte jsou především jeho rodiče. 

Zastupování nezletilého dítěte je jedním z projevů rodičovské odpovědnosti, což je dle § 

31 zákona o rodině souhrn práv a povinností, které kromě péče o nezletilé dítě zahrnují 

právě i jeho zastupování nebo správu jeho majetku. Rodičovská zodpovědnost náleží 

oběma rodičům, pokud mají oba způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Za 

určitých okolností však může zastupovat nezletilého pouze jeden z rodičů. Jedná se o 

případy, kdy jeden z rodičů zemřel, není znám nebo je zbaven rodičovské 

zodpovědnosti nebo mu byl výkon jeho rodičovské zodpovědnosti pozastaven. V těchto 

případech nebo pokud není potřeba souhlasu druhého rodiče zastupuje nezletilé dítě jen 

jeden z rodičů. Nejvyšší soud ČSSR18 k tomu judikoval, že v případech, kdy jeden 

z rodičů zastupuje dítě v běžných věcech, není nutné vyjádření druhého rodiče. Jde-li 

však o podstatnou věc, je třeba se dotázat druhého rodiče, zda s projevem zastupujícího 

rodiče souhlasí. Pokud by druhý rodič vyslovil nesouhlas, byly by dány podmínky pro 

postup podle § 49 zákona o rodině. Nezletilý tedy může být zastoupen kterýmkoli 

z rodičů. Pokud se jedná o podstatnou záležitost je třeba souhlasu druhého rodiče. 

V případě,  že druhý rodič nesouhlasí, rozhodne soud, jak vyplývá z ustanovení § 49 

zákona o rodině. Zákon neupravuje co je podstatnou záležitostí, ale tradičně jsou 

uváděny záležitosti jako výběr školy, povolání, změna jména nebo příjmení a záležitosti 

týkající se správy majetku.19 

6.2 Další možnosti zastoupení nezletilého 

 Zákonnými zástupci nezletilých dětí mohou být kromě rodičů též osvojitel, 

poručník, opatrovník a pěstoun. V tomto případě dochází k prolínání zastoupení 

zákonného a zastoupení vzniklého na základě rozhodnutí státního orgánu, protože ke 

vzniku všech těchto institutů je potřeba konstitutivní rozhodnutí soudu, které stanoví 

zákonného zástupce dítěte.  

 Osvojením vznikne mezi osvojitelem a osvojencem takový poměr jako je mezi 

rodiči a dětmi. osvojitelé mají rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí.20 

                                                 
18 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 30.11.1967 sp. zn. 5 Cz 119/1967 
19 Hrušáková, M. a kolektiv, Zákon o rodině. Zákon o registrovaném partnerství. Komentář. C.H.Beck, 
Praha, 2009, s. 231 
20 § 63 odst. 1 zákona o rodině 
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Z rodičovské zodpovědnosti tak vyplývá i povinnost rodičů dítě zastupovat. Pro 

osvojitele a osvojence tak platí obdobně vše co je uvedeno výše v souvislosti se 

zastoupením nezletilých rodiči. 

 Dalším institutem, který slouží k ochraně práv nezletilého dítěte a zahrnuje tak 

v sobě i možnost jeho zastupování je poručnictví. Poručnictví je institutem rodinného 

práva, který upravují § 78-82 zákona o rodině. Z ustanovení § 78 zákona o rodině 

vyplývá, za jakých okolností je nutné rozhodnutím soudu ustanovit nezletilému dítěti 

poručníka. Jedná se o případy, kdy nezletilý nemá ani jednoho rodiče, který by byl plně 

způsobilý k právním úkonům. Jedná se tedy o institut sloužící k ochraně nezletilého 

dítěte, jelikož jeho rodiče nemohou z nějakého důvodu vykonávat svou rodičovskou 

zodpovědnost. Těmito případy  jsou smrt rodičů, zbavení nebo pozastavení rodičovské 

zodpovědnosti a omezení způsobilosti k právním úkonům.21 Nezletilý má v těchto 

situacích ztížené postavení nejen z důvodu nedostatku věku a tedy neúplné způsobilosti 

k právním úkonům, ale rovněž mu chybí ochrana vyplývající za normálních okolností 

z rodičovské péče a zodpovědnosti. Mezi povinnosti zákonného zástupce, jak je již 

uvedeno výše patří i zastoupení nezletilého. Zákonodárce v takových případech 

umožňuje ustanovení poručníka, který vykonává vůči dítěti povinnosti, které vyplývají 

z rodičovské zodpovědnosti. Poručnictví je tak institutem náhradní rodinné péče. 

 Poručník je ustanoven konstitutivním rozhodnutím soudu. Poručník musí mít 

plnou způsobilost k právním úkonům, musí být bezúhonný a jelikož se jedná o funkci 

dobrovolnou musí s ustanovením do funkce opatrovníka souhlasit. Rovněž jeho zájmy 

nesmí být v rozporu se zájmy dítěte. 

 Zákon o rodině uvádí výčet osob, které mohou být ustanoveny do funkce 

poručníka. Jedná se především o fyzické osoby, které určí rodiče, pokud takové nejsou 

nebo nevyhovují podmínkám pro ustanovení do funkce poručníka, jsou to další fyzické 

osoby. Soud vybírá s ohledem na zájem dítěte osoby v příbuzenském poměru k dítěti 

nebo z okruhu osob blízkých. Pokud ani z těchto osob není možné ustanovit poručníka 

ustanoví soud poručníka z okruhu osob, které o to mají zájem. 

 V případě, že poručníkem nelze ustanovit fyzickou osobu, zastává tuto funkci 

orgán sociálně právní ochrany dětí (§ 79 odst. 3 zákona o rodině). 

                                                 
21 § 78 zákona o rodině 
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 Opatrovnictví je další variantou zákonného zastoupení nezletilého dítěte. O této 

problematice bude pojednáno podrobněji v kapitole o zákonném zastoupení vznikajícím 

na základě rozhodnutí státního orgánu. 

 Pěstounství je rovněž institutem, který je upraven v zákoně o rodině a umožňuje 

zastoupení nezletilého dítěte. Na rozdíl od opatrovnictví je možné pouze u nezletilých 

dětí, ale vzniká stejně jako opatrovnictví na základě rozhodnutí státního orgánu. Práva a 

povinnosti pěstouna upravuje zákon o rodině v §45c. Pěstoun je oproti rodičům omezen 

v rodičovské zodpovědnosti. Na rozdíl od rodičů nemá vyživovací povinnost a 

zastupuje dítě v běžných záležitostech a rovněž při správě majetku dítěte je omezeno 

zastupování pěstounem jen na běžné záležitosti22. Pěstoun tedy není zákonným 

zástupcem dítěte, ale má-li za to, že rozhodnutí zákonného zástupce není v souladu se 

zájmem dítěte, má právo domáhat se rozhodnutí soudu.23 

 

6.3 Zastupování manžela v jeho výlučných záležitostech 

Dalším případem zastoupení vyplývajícího ze zákona je zastupování druhého 

manžela. Pokud se jedná o běžnou záležitost týkající se rodiny nebo dětí, může v takové 

situaci jednat jen jeden z manželů a zavazuje tak solidárně i manžela druhého. Podle 

zákona o rodině § 21 může manžela zastupovat druhý manžel jako zástupce ze zákona 

v běžných záležitostech, týkajících se pouze jednoho z manželů a nikoli celé rodiny. 

Jedná se tedy o zákonné zastoupení druhého manžela v jeho výlučných záležitostech, 

přičemž toto zastoupení je možné pouze, pokud se jedná o běžné záležitosti a není 

druhým manželem platně vyloučeno. Zákonné zastoupení druhého manžela znamená, že 

manžel k zastoupení druhého manžela nepotřebuje uzavřít dohodu o plné moci, ale je 

zmocněn k zastoupení přímo zákonem, který však stanoví další podmínky, za jejichž 

splnění je takové zastoupení možné. 

Co jsou běžné záležitosti zákon neuvádí, ale je rozhodně nutné se zabývat touto 

otázkou, neboť je třeba vymezit podle jakých kritérií se určí, co je běžnou záležitostí a 

co již přesahuje rámec běžných záležitostí a kdy bude zastoupení druhého vyloučeno. 

Běžnou záležitostí tak budou záležitosti týkající se běžné správy majetku ve výlučném 

                                                 
22 Hrušáková, M., Zákon o rodině, 3. vydání, C.H.Beck, Praha, 2005, s. 182 
23 § 45c odst. 2 zákona o rodině 
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vlastnictví druhého manžela nebo přijímání běžného plnění. Běžnou záležitostí tak bude 

taková, která se opakuje, není nijak nadstandardní, neboť v takovém případě nejde o 

zásadní zásah do práv a povinností druhého manžela. Je rovněž třeba zohlednit 

majetkové poměry konkrétní rodiny při posuzování, zda se jedná o běžnou záležitost či 

nikoli.  

Co je běžnou záležitostí někteří autoři rozdělují podle toho, zda se jedná o plnění 

povinnosti vyplývající ze zákona, povinností uložených rozhodnutím příslušného 

orgánu nebo povinností vyplývajících ze smluv.24 Pokud se jedná o povinnost spadající 

do jedné z výše uvedených skupin, jedná se o běžnou záležitost. Mezi povinnosti 

vyplývající ze zákona zařazují autoři především povinnost vyživovací, která může být 

plněna i z prostředků, které nepatří do společného jmění manželů a v takovém případě 

je tedy možné zákonné zastoupení druhého manžela. Mezi povinnosti vyplývající 

z rozhodnutí příslušného orgánu patří rozhodnutí, kterými se stanoví povinnost manželů 

něco plnit.25 Poslední možností jsou povinnosti vyplývající ze smluvního ujednání. 

Běžnou záležitostí tak budou například placení úhrady za užívání bytu, placení splátek 

nebo placení služeb. 

V některých případech je zastoupení druhého manžela zcela vyloučeno. 

Takovým příkladem je převzetí mzdy, což  vylučuje zákoník práce v ustanovení § 145 

odst. 2. 

Zastoupený manžel musí splňovat určité podmínky. Jednak se musí jednat o 

manžela, tedy je tu předpoklad existujícího manželství a zastupovaný manžel nemůže 

být omezen nebo zbaven způsobilosti k právním úkonům. V takovém případě by mu byl 

ustanoven opatrovník, ale zákonné zastoupení druhého manžela v jeho výlučných 

záležitostech se vztahuje pouze na manžela. Není tedy možné, aby manžel zastupoval 

opatrovníka druhého manžela z titulu zákonného zastoupení. 

Manžel může účinky jednání druhého manžela při vyřizování druhého manžela 

vyloučit, musí tak učinit předem, jak vyplývá z ustanovení § 21 odst. 3 zákona o rodině. 

Zpětné vyloučení účinků možné není.  

V případě podstatných záležitostí je zákonné zastoupení druhého manžela 

vyloučeno a bylo by tedy možné jedině na základě uzavření dohody o plné moci, tedy 

zastoupení smluvního.   
                                                 
24 Holub, M., Borovský, J., Pokorný, M. Společné jmění manželů, Linde Praha, a.s., Praha 2009, s. 109 
25 Holub, M., Borovský, J., Pokorný, M. Společné jmění manželů, Linde Praha, a.s., Praha 2009, s. 110 
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6.4 Zastupování společných nájemců bytu při vyřizování běžných 

záležitostí 

 

Podobně jako u zastupování manžela druhým manželem se můžeme setkat se 

zákonným zastoupením v případě vyřizování běžných záležitostí v případě společného 

nájmu bytu. Byt může být ve společném nájmu více osob a tyto osoby jsou společnými 

nájemci a mají stejná práva a povinnosti. V § 701 odst. 1 občanského zákoníku je 

stanoveno, že v běžných věcech, týkajících se společného nájmu bytu, může tyto věci 

vyřizovat každý ze společných nájemníků. Podobně jako v případě běžných záležitostí, 

kdy je možné zastoupení manžela druhým manželem, je potřeba nějakým způsobem 

posoudit, co je běžnou věcí, týkající se společného nájmu bytu a co již přesahuje běžnou 

věc a v takovém případě je potřeba souhlasu všech společných nájemců, jinak je právní 

úkon neplatný. 

Běžnou věcí jsou opakující se věci nebo takové, které nezasahují do užívacích 

práv ostatních nájemníků. Mezi takové věci můžeme zařadit placení nájemného, placení 

služeb spojených s užíváním bytu nebo provádění drobných oprav v bytě. 

Mezi běžné věci nepatří například změna nájemního vztahu sjednaného bez 

určení doby užívání v nájemní vztah na dobu určitou, jak uvedl Krajský soud v Českých 

Budějovicích ve svém rozhodnutí26, ve kterém dospěl k závěru, že k takové změně je 

zapotřebí souhlasu všech společných nájemců (manželů). Do běžných věcí nespadá ani 

výměna bytu nebo přijetí další osoby do bytu.  

  

7. Zákonné zastoupení právnických osob vznikající na 
základě zákona 

7.1 Statutární orgán 

 Zákonné zastoupení se nevztahuje pouze na fyzické osoby, ale český právní řád 

umožňuje zákonné zastoupení i pro osoby právnické. Pokud se zabýváme zastoupením 

                                                 
26 Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 21.7.1995, sp. zn. 6 Co 1303/1995 
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právnických osob, je třeba především vymezit, co je to právnická osoba a její jednání 

odlišovat od jednání jejího statutárního orgánu, který není zástupcem právnické osoby. 

Právnická osoba je umělou právní konstrukcí, která činí projevy vůle vůči třetím 

osobám prostřednictvím statutárních orgánů, jak vyplývá z ustanovení § 20 odst. 1 

občanského zákoníku. Právní úkony právnické ve všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou 

oprávněni smlouvou o zřízení právnické osoby, zakládací listinou nebo zákonem 

(statutární orgány. Kdo je statutárním orgánem  a způsob jakým jedná je upraven jednak 

v zákonných ustanoveních týkajících se jednotlivých obchodních společností a družstva 

a může být do jisté míry modifikován zakladatelskými dokumenty v mezích zákonné 

úpravy. U některých právnických osob je úprava statutárních orgánům ponechána pouze 

samotným právnickým osobám, jako je tomu například u zájmových sdružení 

právnických osob, občanských sdružení, církví a náboženských společností nebo 

politických stran a hnutí. 

Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti jsou podle obchodního 

zákoníku všichni její společníci27, přičemž je možné, aby byl statutární orgán upraven 

odlišně ve společenské smlouvě. U komanditní společnosti jsou ze zákona statutárním 

orgánem všichni komplementáři, kdy každý z nich může za společnost jednat 

samostatně. Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více 

jednatelů28. Statutárním orgánem akciové společnosti je podle obchodního zákoníku 

představenstvo29 a stejně je tomu v případě družstva30. U družstev existují dvě výjimky, 

jednak u malých družstev může být statutárním orgánem členská schůze a jednak u 

družstev, jejichž členem je právnická osoba a která mají méně než pět členů je 

ponecháno vymezení statutárního orgánu stanovám družstva. 

Právnická osoba tak jedná prostřednictvím svých statutárních orgánů ve všech 

záležitostech právnické osoby. Pokud je rozsah jejího oprávnění omezen 

v zakladatelských dokumentech právnické osoby, má povahu pouze interní a vůči třetím 

osobám navenek nebude mít žádné následky, jedná se tedy o generální jednatelské 

oprávnění navenek neomezitelné31. Generální jednatelské oprávnění má především 

                                                 
27 § 85 obchodního zákoníku 
28 § 133 obchodního zákoníku 
29 § 191 odst. 1 obchodního zákoníku 
30 § 243 odst. 2 obchodního zákoníku 
31 Pelikánová, I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 1. část, § 1 – 55, 3. aktualizované a doplněné vydání 
podle právního stavu k 1.4.2003, Linde Praha, a.s., 2003, s. 160 
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chránit dobrou víru třetích osob a proto interní omezení nebudou vůči třetím osobám 

relevantní. 

 Statutární orgán tak na rozdíl od zastoupení nejedná jménem společnosti, ale za 

společnost. Jednání statutárního orgánu je navenek osobním jednáním právnické 

osoby32. Statutární orgán může být individuální, typické to bylo u státních podniků, kde 

je statutárním orgánem ředitel. U některých právnických osob může být statutární orgán 

pouze kolektivní jako je tomu v případě představenstva akciové společnosti. 

V některých případech například u společností s ručením omezeným je ponecháno na 

vůli právnické osoby, zda její statutární orgán bude individuální nebo kolektivní 

povahy. V případě kolektivního statutárního orgánu není nutné, aby jednal všemi svými 

členy, právní úkon může učinit kterýkoli ze členů statutárního orgánu, pokud zákon 

nebo interní předpisy nestanoví něco jiného33. 

 Při zániku právnické osoby likvidací je možné, aby rozsah oprávnění 

statutárního orgánu přešel částečně nebo úplně na likvidátora, popřípadě na nuceného 

správce, v případě konkurzu jistá oprávnění statutárního orgánu přebírá insolvenční 

správce. Likvidátor není oprávněn jednat jménem právnické osoby ve všech věcech. 

Může činit pouze úkony směřující k likvidaci, tedy k vypořádání majetkových poměrů 

v důsledku zrušení společnosti nebo družstva34. 

7.2 Zákonné zastoupení 

 Právnické osoby mohou být stejně jako osoby fyzické zastoupeny, tedy právní 

jednání za ně činí někdo jiný, jejich jménem a na jejich účet. Některé druhy zastoupení 

právnických osob vznikají ex lege. V občanském zákoníku se zastoupení právnických 

osob týká ustanovení § 20 odst. 2 občanského zákoníku. Zákonnými zástupci 

právnických osob tak mohou být její pracovníci a členové, aniž by museli být 

statutárními orgány. K oprávnění zastupovat právnickou osobu musí být tyto osoby 

zmocněny interními předpisy nebo se musí jednat o činnost, která je obvyklá a tvoří 

zpravidla náplň jejich práce. Jestli je činnost obvyklá se bude posuzovat jen v případě, 
                                                 
32 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M., a kolektiv, Občanský zákoník I, Komentář, 2 vydání 
2009, C.H.Beck, s. 260: „Právní úkon statutárního orgánu učiněný za právnickou osobu není jednáním 
v zastoupení, ale osobním jednáním právnické osoby. Statutární orgán tedy neprojevuje právním úkonem 
svoji vůli, ale vůli právnické osoby. 
33 Fiala, J., Kindl, M. Občasnký zákoník, Komentář, I. díl (§ 1 až 487), Wolters Kluwer, Praha 2009, s. 
120 
34 Plíva, S., Právní jednání podnikatele, Právo a podnikání 1993, č. 8, s. 10 
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že není oprávnění zastupovat právnickou osobu stanoveno v jejích vnitřních předpisech, 

kterými mohou být například stanovy, organizační předpisy nebo provozní řád. 

Subjekty, které budou v tomto případě zastupovat právnickou osobu jsou tedy její 

zaměstnanci.  

 Při zastupování právnické osoby vznikající na základě zákona, pamatuje 

občanský zákoník na možné excesy, které mohou být těmito zaměstnanci nebo členy 

právnické osoby způsobeny v § 20 odst. 2 větě druhé. Zde jsou stanoveny dvě 

podmínky, které musí být současně splněny, aby byla z takového jednání zavázána 

právnická osoba. Je to jednak tehdy, pokud se právní úkon týká předmětu činnosti 

právnické osoby a jednak pokud o tomto překročení druhý účastník nemohl vědět. 

V takovém případě se sice jedná o překročení oprávnění, ale pokud toto překročení 

nepřesahuje rozsah činnosti právnické osoby a další účastník o něm nemohl vědět, bude 

takové jednání zavazovat právnickou osobu. Presumuje se oprávnění jednat za osobu. 

 Problematická se může jevit otázka posouzení, v jakém případě třetí osoby 

mohly vědět o překročení rozsahu oprávnění jednat za právnickou osobu a kdy to 

možné nebylo. V judikatuře se setkáváme s názorem, že je potřeba přistupovat 

k jednotlivým situacím individuálně a založit konečný úsudek na konkrétních zjištěních. 

Nejvyšší soud konstatoval,35 že úsudek, zda se daný právní úkon právnické osoby týká, 

je třeba založit na konkrétních zjištěních o jejím předmětu činnosti, včetně toho, jaký je 

vztah mezi tímto předmětem a právním úkonem, jímž právnická osoba nakládá se svým 

majetkem.  

 Z judikatury rovněž vyplývá, že závazné pro právnickou osobu bude jednání, ke 

kterému zaměstnanec právnické osoby nemá oprávnění, nicméně třetí strana o tomto 

není informována, jako tomu je v případě přijetí zálohy proti potvrzení, ačkoli takové 

jednání bylo výslovně zakázáno vnitropodnikovými směrnicemi. 

 Zákonným zastoupením právnických osob na základě občanského zákoníku je 

tak chráněna dobrá víra třetích osob a zároveň je zabráněno zneužití v případě, že třetí 

osoba o překročení věděla, protože v takovém případě toto jednání právnické osobě 

přičítáno nebude. 

7.3 Zastoupení podnikatele 

                                                 
35 Nejvyšší soud sp.zn. 20 Cdo 1418/2002 
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 Zastoupení, které vzniká na základě zákona a může být použito i pro právnické 

osoby, upravuje i obchodní zákoník, ve své části první obecných ustanoveních, hlavě I, 

díle IV Jednání podnikatele. Jelikož právnické osoby jsou často podnikateli a není vždy 

možné nebo účelné, aby jednaly samy, umožňuje jim obchodní zákoník, aby se nechaly 

zastoupit, aniž by k tomu byla vyžadována plná moc. Zastoupení tedy vyplývá přímo ze 

zákona. Uvedená právní úprava se vztahuje i na fyzické osoby – podnikatele.   

7.3.1 Vedoucí organizační složky 
 

Za podnikatele ze zákona jedná vedoucí organizační složky podniku (§ 7 odst. 1 

a 2), který je zapsán do obchodního rejstříku, je zmocněn za podnikatele činit veškeré 

právní úkony týkající se této složky36. Organizační složkou podniku je odštěpný závod, 

který se zapisuje jako odštěpný závod do obchodního rejstříku i jiná organizační složka 

podniku, jestliže zákon stanoví, že se zapisuje do obchodního rejstříku37.  

Vedoucí organizační složky podniku je zákonem zmocněn zastupovat 

podnikatele, ale pouze v právních úkonech, které se týkají této organizační složky. 

K jiným právním úkonům je nutná plná moc. Zákonným zástupcem podnikatele se 

vedoucí organizační složky podniku stává až zápisem do obchodního rejstříku, který má 

tudíž v tomto případě konstitutivní charakter. Vedoucí organizační složky podniku však 

v žádném případě není statutárním orgánem, neboť je zmocněn pouze k právním 

úkonům týkajících se organizační složky podniku. Navíc organizační složka podniku 

nemá sama právní subjektivitu, ale je pouze součástí podniku, jehož majitelem je 

podnikatel38. 

Překročení jednatelského oprávnění nejsou výslovně upravena obchodním 

zákoníkem. Takový právní úkon bude neplatný pro rozpor se zákonem a podnikatel 

z takového jednání nebude zavázán39. K takovému závěru dospějeme i 

pokud subsidiárně použijeme občanského zákoníku, zvláště § 20 odst. 2, podle kterého 

při překročení oprávnění pracovníky nebo členy právnické osoby, vznikají práva a 

povinnosti právnické osobě, jen pokud se právní úkon týká předmětu činnosti právnické 

                                                 
36 § 13 odst. 3 obchodního zákoníku 
37 § 7 odst. 1, 2 obchodního zákoníku 
38 Pelikánová, I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 1. část, § 1 – 55, 3. aktualizované a doplněné vydání 
podle právního stavu k 1.4.2003, Linde Praha, a.s., 2003, s. 171 
39 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I. § 1 - § 92e, Polygon, Praha 2002, s. 100 
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osoby a jen tehdy, jde-li o překročení, o kterém druhý účastník nemohl vědět40. Jelikož 

rozsah oprávnění vedoucího organizační složky je vymezen zákonem a z toho důvodu 

by mělo být dalším účastníkům známo, zda se o jednání týkající se záležitostí 

organizační složky, zpravidla nebude takové jednání podnikatele zavazovat. 

 

7.3.2 Osoba pověřená při provozování podniku 
 

Dalším zákonným zmocněncem podnikatele může být i osoba, která byla při 

provozování podniku pověřena určitou činností jak vyplývá u ustanovení § 15 odst. 1 

obchodního zákoníku. Na rozdíl od ustanovení § 20 odst. 2 občanského  zákoníku, které 

se vztahuje pouze na jednání právnických osob, použije se tohoto ustanovení na osoby 

fyzické i právnické, jsou-li podnikateli. Ačkoli je tento typ zastoupení tradičně 

považován za zastoupení zákonné, je možné najít společné rysy i se zastoupením 

smluvním. Jedná se o zaměstnance podnikatele, kteří mohou v rámci svých kompetencí 

činit úkony, které jsou s touto funkcí obvykle spojeny. Je to obchodní plná moc 

vyplývající ze zákona. 

 Subjektem této obchodní plné moci nemusí být pouze zaměstnanci podnikatele, 

ale může to být jakákoli osoba, která byla pověřena činností spojenou s provozem 

podniku. Rozsah této činnosti je omezen na úkony, ke kterým obvykle dochází při 

provozu41. Důraz je opět kladen na ochranu dobré víry třetích osob, ale na rozdíl od 

občanskoprávní úpravy nebude mít ve vztahu ke třetím osobám význam ustanovení 

interních předpisů. Naopak důraz je kladen na obvyklost, tedy na činnost, která je běžná 

pro určitou činnost v rámci podniku.  

 Z výše uvedeného vyplývá, že ustanovení § 15 odst. 1 obchodního zákoníku je 

speciálním ustanovením k § 20 odst. 2 občanského zákoníku. Pokud přistoupíme 

k porovnání obou ustanovení zjistíme tři zásadní odlišnosti. Jednak je to okruh osob, na 

které se daná ustanovení vztahují. V případě § 15 odst. 1 obchodního zákoníku jde o 

fyzické i právnické osoby, které jsou  podnikateli, na rozdíl od ustanovení občanského 

zákoníku, které se vztahuje pouze na osoby právnické.  

                                                 
40 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kolektiv, Obchodní zákoník. Komentář. 8.vydání. Praha C.H.Beck, 

2003, s. 41  
41 Kobliha, I., Kalfus, J., Krofta, J., Kovařík, Z., Kozel, R., Pokorná, J., Svobodová, Y., Obchodní zákoník 
úplný text zákona s komentářem, podle stavu k 1.4.2006, Linde Praha, a.s., 2006, s. 39 
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 Dalším rozdílem je, že v případě občanskoprávní úpravy se ustanovení § 20 

odst. 2 občanského zákoníku vztahuje pouze na zaměstnance nebo členy právnické 

osoby, zatímco v případě obchodního zákoníku může jít o jakoukoli osobu, aniž by 

zákon vyžadoval, aby byla součástí právnické osoby.  

 Posledním rozdílem mezi oběma ustanoveními je, že pro rozsah oprávnění 

zástupce podle § 15 odst. 1 nejsou podstatné interní předpisy, zatímco u zákonného 

zastoupení podle § 20 odst. 2 občanského zákoníku se k nim přihlíží42.  

 Odlišně je rovněž upravena odpovědnost v ustanoveních § 15 odst. 2 

obchodního zákoníku a § 20 odst. 2 občanského zákoníku. Úprava v obchodním 

zákoníku vztahující se k překročení zmocnění nezavazuje podnikatele v případě, kdy o 

překročení třetí osoba nevěděla ani vědět nemohla. Na rozdíl od úpravy v občanském 

zákoníku není podstatné, zda se jednalo o úkon, který se týkal předmětu činnosti 

právnické osoby, či nikoli. Úprava závaznosti podnikatele právními úkony při 

překročení zmocnění u zastoupení je v tomto případě v obchodním zákoníku širší než 

v občanském zákoníku.  

Shodně s názorem některých autorů, se přikláníme k názoru, že pokud k dojde 

k překročení rozsahu zmocnění, které podle zákona zastoupeného nezavazuje, není 

nutné, aby byl úkon učiněn znovu. Pokud s takovým úkonem osoba zastoupeného 

souhlasí, může dojít k dodatečnému souhlasu s úkonem a touto konvalidací dojde 

k tomu, že právní úkon, který vznikl při překročení zmocnění bude zavazovat osobu 

zastoupeného43 a právní úkon tak bude platný.   

 Požadavkem na závaznost právních úkonů vzniklých při překročení rozsahu 

zmocnění je v obchodním zákoníku dobrá víra třetích osob. Zákonodárce přinesl 

konkretizaci principu ochrany dobré víry jako základní a minimální požadavek, jehož 

absence byla tíživým nedostatkem právní úpravy44.  

7.3.3 Jednání jiné osoby 
 

K dalšímu typu zákonného zastoupení právnických osob daného obchodním 

zákoníkem patří i jednání jiné osoby v provozovně podnikatele, ke kterému se vztahuje 

                                                 
42 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I. § 1 - § 92e, Polygon, Praha 2002, s.115 
43 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I. § 1 - § 92e, Polygon, Praha 2002, s.116 
44 Pelikánová, I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 1. část, § 1 – 55, 3. aktualizované a doplněné vydání 
podle právního stavu k 1.4.2003, Linde Praha, a.s., 2003, s.212 
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§ 16 obchodního zákoníku, který stanoví, že podnikatele zavazuje i jednání jiné osoby 

v jeho provozovně, nemohla-li třetí osoba vědět, že jednající osoba k tomu není 

oprávněna. 

I v tomto případě se jedná o projev zásady dobré víry a ochrany třetích osob. 

Typickým příkladem je falešný číšník inkasující od hostů peníze, jde tedy především o 

ochranu zákazníků před podvodným jednáním.  

 Toto ustanovení se vztahuje na nezmocněné jednatelství, kdy jiná osoba nemá 

žádné oprávnění za  podnikatele jednat. K aplikaci tohoto ustanovení může dojít pouze 

za splnění dvou podmínek. Jednak k jednání musí dojít v provozovně podnikatele a 

jednak třetí osoba nevěděla ani s přihlédnutím ke všem okolnostem vědět nemohla, že 

jedná s nezmocněným jednatelem.  

 V řadách odborné veřejnosti panují různé názory na to, zda se jedná o zákonné 

zastoupení či nikoli45. V každém případě jde o zvláštní případ nezmocněného 

jednatelství. Na rozdíl od občanského zákoníku zde není možné dodatečné schválení 

takového právního úkonu podnikatelem. Jedním z  názorů, že se jedná o zákonné 

zastoupení, neboť jednání jiné osoby zavazuje podnikatele za splnění zákonem 

stanovených podmínek. Tedy jedná se o zastoupení, ke kterému dochází na základě 

zákona, ačkoli zmocnění jednat za jiného vzniká proti vůli zastoupeného. Opačným 

názorem je, že se nejedná o zákonné zastoupení, ale o zvláštní případ nezmocněného 

jednatelství. Jelikož nezmocněné jednatelství a zastoupení mají některé shodné rysy, 

domníváme se stejně jako někteří autoři, že takové rozlišování není podstatné46.   

8. Zastoupení státu 
 
 Právnickou osobou sui generis v oblasti soukromoprávních vztahů je stát. Jak 

vyplývá z ustanovení § 21 občanského zákoníku pokud je účastníkem 

občanskoprávních vztahů stát, je právnickou osobou. Pojetí státu jako právnické osoby 

v sobě skrývá nemálo úskalí. Prvním z nich je dvojaká role státu v soukromoprávních 

vztazích, neboť stát zde vystupuje jednak jako účastník, ale zároveň vystupuje  jako 

                                                 
45Pelikánová, I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 1. část, § 1 – 55, 3. aktualizované a doplněné vydání 
podle právního stavu k 1.4.2003, Linde Praha, a.s., 2003, s.214: „Jestliže o obsahu § 15 ObchZ vnikají 
pochybnosti, zda se jedná o zákonné či smluvní zmocnění, o § 16 ObchZ bývá prohlašováno, že zde 
máme zastoupení zákonné. S ohledem na současnou zákonnou formulaci však takový závěr není 
správný.“  
46 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl I. § 1 - § 92e, Polygon, Praha 2002, s.117 
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suverén nadaný mocí tvořit právní pravidla a do práv a povinností soukromníků 

vstupuje jako vykonavatel veřejné moci47.  Tato část se bude zabývat státem jako 

právnickou osobou, která je účastníkem soukromoprávních vztahů, nikoli jako 

subjektem, který je nadán určitou mocí. Důvodem je především to, že pouze v této roli 

je možné zastoupení státu. 

 Stát je chápán jako jediný subjekt, který zákonodárce za určitých podmínek 

připodobňuje právnické osobě. Za stát jednají jeho organizační složky. Organizačními 

složkami státu jsou například ministerstva, správní úřady, soudy, státní zastupitelství. 

Organizační složka státu nemá právní subjektivitu, ale  v některých právních vztazích 

jednají za stát. Mohli bychom je přirovnat k statutárním orgánům tradičních 

právnických osob. Jednání organizačních složek státu ovšem na rozdíl od statutárních 

orgánů může být zastoupením. Příkladem takového zastoupení by mohly být 

pracovněprávní vztahy, ve kterých je stát zaměstnavatelem. V těchto případech jedná za 

stát organizační složka státu. Vedoucí těchto organizačních složek činí jménem státu 

právní úkony.48  

 Pokud uvažujeme o zastoupení v souvislosti se státem, je třeba zmínit, že i stát 

může být zastoupen ve formě smluvního zastoupení. Stát si tedy může zvolit advokáta, 

který bude činit právní úkony jeho jménem a na jeho účet. Advokát může být za 

určitých okolností nevhodnou volbou pro zastupování, zvláště pokud se budeme 

zabývat náklady za advokáta, které v určitých případech podle judikatury nebudou 

účelně vynaložené49, neboť stát je vybaven legislativním aparátem, proto nemusí 

využívat služeb advokáta, které zvyšují nákladnost takového zastoupení. Rozhodně je 

však třeba posuzovat případy individuálně, protože pokud přistoupíme na konstrukci, že 

stát jako účastník soukromoprávních vztahů je právnickou osobu, je třeba respektovat, 

že jako takový má rovné postavení a z tohoto důvodu by neměl být diskriminován a 

omezován tím, že by mu nebyla umožněna volba advokáta.  V souvislosti se 

zastupováním státu má zásadní postavení Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. Jeho pravomoci jsou upraveny v zákoně o Úřadu pro zastupování státu ve 

                                                 
47 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. Občanský zákoník I,II,  2.vydání, nakladatelství 
C.H.Beck 2009, s. 279 
48 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. Občanský zákoník I,II,  2.vydání, nakladatelství 
C.H.Beck 2009, s. 281 
49 srov. Nález Ústavního soudu I. ÚS 292/07 a usnesení Ústavního soudu II. ÚS986/09 
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věcech majetkových50. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je 

organizační složkou státu a zastupuje stát v řízení pře soudy, rozhodci nebo stálými 

rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány.51 Úřad pro zastupování státu ve 

věcech majetkových zastupuje stát ve věcech týkajících se majetku státu namísto 

organizačních složek, které jsou příslušné hospodařit s tímto majetkem. 

 Ačkoli je zastupování státu Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových zaměřeno především na procesní zastoupení, považovali jsme za vhodné 

učinit v této práci alespoň stručnou zmínku a existenci této organizační složky státu, 

jejíž činnost úzce souvisí s institutem zastoupení. 

9. Opatrovnictví fyzických osob 
 
 Podle občanského zákoníku je kromě zastoupení vznikajícího přímo na základě 

zákona rovněž zákonným zastoupením zastoupení vznikající na základě rozhodnutí 

státního orgánu, nazývané též jako opatrovnictví, neboť na základě rozhodnutí státního 

orgánu je ustanoven opatrovník. Státní orgán, nejčastěji soud, ustanovuje opatrovníka 

osobám, které z nějakého důvodu nemohou vstupovat do právních vztahů. Jedná se tedy 

i v tomto případě o projev zásady rovnosti subjektů občanskoprávních vztahů, kdy státní 

orgán svým rozhodnutím zhojí znevýhodnění subjektu, tím, že za subjekt jedná jeho 

jménem a na jeho účet někdo jiný, zástupce, který není omezen ve způsobilosti a je tedy 

způsobilý k právnímu úkonu, který vykonává za zastoupeného. 

 Opatrovník může být ustanoven fyzické osobě i právnické osobě. V případě 

fyzických osob může být rozhodnutím státního orgánu ustanoven opatrovník jak 

nezletilým, tento postup upravuje v hmotně právní rovině zákon o rodině, tak i osobám 

zletilým, což upravuje občanský  zákoník. 

Občanský zákoník uvádí v § 27 odst. 2, že zákonným zástupcem fyzické osoby, 

která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jejíž 

způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena, je soudem 

ustanovený opatrovník. Fyzické osoby mohou být zbaveny nebo omezeny ve 

způsobilosti k právním úkonům z důvodů, které rovněž uvádí občanský zákoník v § 10. 

Podle tohoto ustanovení může být fyzická osoba zbavena způsobilosti pro duševní 

                                                 
50 zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
51 § 1 odst. 2 písm. a) zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
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poruchu, která není přechodná. Tato duševní choroba musí být tak závažná, že brání 

fyzické osobě činit právní úkony.52 Dalším důvodem pro zbavení nebo omezení 

způsobilosti k právním úkonům je nadměrné požívání alkoholických nápojů, omamných 

prostředků (jiných návykových látek) či jedů, jestliže mají za následek, že fyzická osoba 

není vůbec schopna činit právní úkony nebo je schopna činit jen některé právní úkony.53 

Pokud soud omezí způsobilost k právním úkonům určité osobě, musí rozsah omezení 

vymezit ve svém rozhodnutí. Zbavení i omezení způsobilosti je zásahem do osobní 

integrity jednotlivce, jde tedy o řešení otázky osobního statusu člověka, proto 

zákonodárce stanoví přesné podmínky a postup pro tento úkon. Je nutné zohlednit 

rovněž garanci ochrany osobnosti na úrovni ústavních zákonů. Zejména o čl. 5 a čl. 10 

odst. 1 a 2 Listiny základních práva a svobod. Pravomoc je svěřena zásadně soudu.   

9.1 Řízení o způsobilosti k právním úkonům 

Řízení o způsobilosti k právním úkonům je upraveno v § 186-191 občanského 

soudního řádu. V řízení o způsobilosti k právním úkonům je primárně sledován zájem 

jednotlivce, ale rovněž je zde sledována ochrana fyzických a právnických osob, stejně 

jako orgánů, které přicházejí do styku s takovou osobou. Rovněž je třeba mít na paměti, 

že se jedná o zásadní zásah do života jednotlivce a proto by mělo být jednoznačně 

upřednostňováno omezení způsobilosti k právním úkonům před jeho zbavením. Zbavení 

způsobilosti má totiž za následek, že osoba zbavená rozhodnutím soudu způsobilosti 

nemůže absolutně vstupovat do jakýchkoli právních  vztahů pod sankcí neplatnosti, jak 

vyplývá z § 38 odst. 1, kde je uvedeno, že neplatný je právní úkon, pokud ten, kdo jej 

učinil, nemá způsobilosti k právním úkonům. Takový úkon bude absolutně neplatný a 

právní úkon za tuto osobu může učinit pouze jeho zákonný zástupce. 

Soud se v řízení o způsobilosti k právním úkonům musí povinně zabývat stavem 

vyšetřovaného. Soud tedy musí zjistit skutečný skutkový stav, aby mohl rozhodnout o 

zbavení nebo omezení způsobilosti vyšetřovaného. Vyšetřovaný musí být v řízení 

zastoupen a soud je povinen vždy vyslechnout znalce. Rovněž je v tomto řízení povinné 

dokazování znaleckým posudkem, ovšem omezení dokazování pouze na znalecký 

posudek by bylo nedostatečné, nevedlo by k dostatečnému zjištění skutkového stavu a 

                                                 
52 § 10 odst. 1 občanského zákoníku 
53 § 10 odst. 2 občanského zákoníku 
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proto je nutné provést i další důkazní prostředky, kterými jsou objasněny zejména 

osobní poměry vyšetřovaného, jak se chová v každodenním životě, jak se stará o 

potřeby své a své rodiny, jak hospodaří s finančními prostředky, jak se projevuje na 

svém pracovišti nebo jak se chová v různých životních situacích.54 

Ve věci soud rozhoduje rozsudkem, který musí být vyhlášen veřejně. Omezení a 

zbavení způsobilosti se týká zásadně jen hmotněprávních úkonů. V rozsudku v případě 

omezení způsobilosti je třeba vymezit v jakých oblastech a v jakém rozsahu dané 

omezení spočívá. Otázkou je, zda takový zásah nemusí být periodicky soudem ex 

officio přezkoumáván a případě, že se stav změní, omezení změněno či naopak vydáno 

rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům. 

9.2 Opatrovnické řízení 

Řízení opatrovnické je upraveno v občanském soudní řádu v §192. Osobě, která 

byla omezena nebo zbavena způsobilosti musí být ustanoven opatrovník, jak vyplývá 

z ustanovení § 10 občanského zákoníku, dále je nutné ustanovit opatrovníka nezletilému 

dítěti v případech, které upravuje zákon o rodině. Dalšími případy, kdy je nutné 

ustanovit opatrovníka osobě zletilé, jsou obsaženy v § 29 občanského zákoníku. Jedná 

se o osoby, jejichž pobyt není znám, jestliže je to třeba k ochraně jejích zájmů nebo 

vyžaduje-li to veřejný zájem  nebo z jiného vážného důvodu. Ustanovení § 192 

občanského soudního řádu se aplikuje i na případy ustanovení kolizního opatrovníka 

podle § 30 občanského zákoníku. 

Opatrovnické řízení je řízením nesporným, v meritu věci soud rozhoduje 

usnesením a ve výroku tohoto usnesení specifikuje rozsah práv a povinností 

opatrovníka.55 Soud má povinnost postarat se o to, aby byl ustanoven opatrovník 

osobám, které ho podle zákona mít musí. Především se jedná o osoby, které byly 

zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti k právním úkonům. Jaký je rozsah 

opatrovnických práv a povinností je uvedeno v usnesení o ustanovení opatrovníka. 

9.3 Osoba opatrovníka 

                                                 
54 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z. a kolektiv: Občanský soudní řád, komentář, 7.vyd. díl I. (§1 až 200za), 
C.H.Beck, Praha 2006, s. 931 
55 §192 občanského soudního řádu 
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Podmínky pro výběr a ustanovení osoby opatrovníka vyplývají z ustanovení § 27 

odst. 3 občanského zákoníku. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že nejprve se soud 

snaží nalézt fyzickou osobu vhodnou pro funkci opatrovníka. Nejprve se snaží ustanovit 

opatrovníkem příbuzného fyzické osoby nebo jinou vhodnou osobu. Až v případě, že 

není žádná fyzická osoba vhodná nebo možná pro funkci individuálního opatrovníka 

ustanoví opatrovníka veřejného. Veřejným opatrovníkem je orgán místní samosprávy, 

popřípadě jeho zařízení, jestliže je oprávněno vystupovat svým jménem. Individuální 

opatrovník i v případě, že splňuje podmínky pro funkci opatrovníka, musí 

s ustanovením do funkce souhlasit.56 Mezi fyzickými osobami budou mít přednost 

osoby, které jsou v příbuzenském poměru k osobě opatrovance, pokud taková osoba 

není nebo nesouhlasí s ustanovením, zvolí soud jinou fyzickou nebo právnickou osobu, 

která je způsobilá a souhlasí s ustanovením do funkce opatrovníka. Takovou osobou 

může být i notář nebo advokát. K této problematice se vyjadřuje i Ústavní soud ve svém 

nálezu57, ve kterém uvádí, že pokud jsou dány důvody pro ustanovení opatrovníka, je 

třeba vhodnou osobu hledat v okruhu osob blízkých zastoupeného, případně těch, jež 

jsou schopny skutečně reprezentovat zájmy nepřítomné osoby. Fyzická osoba, která má 

plnit funkci opatrovníka, musí s ustanovením souhlasit, mít způsobilost k právním 

úkonům a její zájmy nesmí být v rozporu se zájmy zastoupené osoby. Dalšími 

požadavky na osobu opatrovníka jsou přiměřený věk, dobrý zdravotní stav, dobrý vztah 

k opatrovanci a jeho rodině nebo například odpovídající způsob života.  

Osoba opatrovníka má být tedy vybírána s ohledem na zájmy zastoupeného tak, 

aby opatrovník měl předpoklady, že bude co nejlépe vykonávat záležitosti vyplývající 

z funkce opatrovníka. Mezi takové povinnosti opatrovníka patří především hájit práva a 

oprávněné zájmy zastoupeného v rozsahu stanoveném rozhodnutím soudu. Pokud je 

zastupovaná osoba zbavena způsobilosti k právním úkonům, bude mezi povinnosti 

opatrovníka patřit především hájení zájmů opatrovance, spravování jeho majetku a jeho 

zastupování. Za osobu zbavenou způsobilosti činí opatrovník všechny právní úkony, za 

osobu omezenou ve způsobilosti činí opatrovník úkony, ke kterým není způsobilá. 

Rozsah omezení způsobilosti k právním úkonům je stanoven v rozhodnutí soudu o 

                                                 
56 NS R 14/67: předpokladem pro ustanovení navržené osoby opatrovníkem je souhlas této osoby 
s převzetím funkce opatrovníka; v řízení o ustanovení opatrovníka je osoba navržená do funkce 
opatrovníka účastníkem řízení. 
57 Nález Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 171/06 
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omezení způsobilosti k právním úkonům. V některých případech může být opatrovník 

zproštěn své funkce.58  

 Existují případy, které ústavní soud však považuje za protiústavní a to v případě, 

že byla opatrovníkem ustanovena osoba, která je zaměstnancem soudu. Ústavní soud se 

domnívá, že tímto dochází ke střetu zájmů, neboť soudní úředník nebo soudní čekatel 

nemusí nutně hájit zájmy opatrovance, neboť má nepopiratelný zájem na zjednodušení 

soudního postupu a rychlém vyřízení věci, což může být v rozporu se zájmy 

opatrovance. Touto problematikou se Ústavní soud zabýval například ve svém 

rozhodnutí59, které se týká především práva na soudní a jinou právní ochranu. V tomto 

případě byl ustanoven osobě neznámého pobytu opatrovník, jímž byla pracovnice téhož 

soudu. Tato osoba opatrovníka se ukázala jako zcela nevhodná, neboť ani nenahlédla do 

spisu, nezúčastnila se ústního jednání a především nepodala odvolání proti rozsudku, 

což mělo značný finanční dopad na opatrovance. Z tohoto důvodu a v tomto případě 

Ústavní soud jednoznačně stanovil, že osoba opatrovníka byla zvolena zcela nevhodně. 

Pracovnice soudu ve funkci opatrovníka vykonávala svou funkci zcela formálně. Tento 

přístup sice může zrychlit průběh řízení, ale zároveň je tomu tak na úkor práv a zájmů 

osoby, která je zastoupena. Jelikož je ustanovení opatrovníka rozhodnutím soudu 

velkým zásahem do integrity člověka, měl by být tento zájem upřednostněn před jinými 

důvody například ulehčování činnosti soudů. 

 Se závěry ústavního soudu souhlasíme s výjimkou jediného případu, kterým je 

ustanovení opatrovníka neznámého dědice. Opatrovník neznámého dědice nebo dědice 

neznámého pobytu je ustanovován dle ustanovení § 29 odst. 3 občanského soudního 

řádu. Neznámý dědic nebo dědic neznámého pobytu je vyrozuměn o svém dědickém 

právu vyhláškou, která musí být vyvěšena na úřední desce soudu v listinné i 

elektronické podobě. Patnáctým dnem od vyvěšení se vyhláška považuje za doručenou.  

Zároveň je této osobě jako účastníku řízení ustanoven opatrovník, který má 

neznámého dědice nebo dědice neznámého pobytu zastupovat, zejména jednat za něj, 

pokud je třeba učinit například neodkladné úkony.  

 V případě, že o sobě neznámý dědic nebo dědic neznámého pobytu nedá vědět 

v určené lhůtě, při projednání dědictví se k jeho osobě již nepřilíží, jak vyplývá 

                                                 
58 R 77/1968 Opatrovník osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo omezené ve způsobilosti 
k právním úkonům může být soudem zproštěn své funkce z důležitých důvodů. 
59 Rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 171/06 
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z ustanovení § 468 občanského zákoníku a jeho opatrovník nemůže  učinit po uplynutí 

této lhůty prohlášení o odmítnutí či neodmítnutí dědictví. Z toho vyplývá, že opatrovník 

již nemůže učinit žádné kroky pro osobu opatrovance. V tomto případě se domníváme, 

že ustanoveným opatrovníkem může být úřednice soudu a to zejména z důvodu 

hospodárnosti, kdy ustanovení opatrovníka v takovém případě nemusí být hrazeno 

dědici, jako by to mu zřejmě bylo v případě, že by takovým opatrovníkem byl advokát. 

 Dalším důvodem může být skutečnost, že opatrovník neznámého dědice a dědice 

neznámého původu nemá příliš rozsáhlé pravomoci a může činit neodkladné právní 

úkony pouze omezenou dobu, nejdéle do uplynutí lhůty, kdy o sobě takový dědic má 

dát vědět, aby se k němu i nadále přihlíželo v dědickém řízení. 

 Bylo by jistě podnětné zvážit, zda neexistují efektivnější způsoby vyrozumívání 

dědiců neznámých a dědiců neznámého původu, z ohledem na to, že objevení takových 

dědiců pouze na základě vyvěšení na úřední desce soudu není příliš častým jevem. 

9.4 Veřejný opatrovník 

Pokud nemůže být soudem ustanoven opatrovníkem fyzická nebo právnická 

osoba, protože nesplňují předpoklady nebo nesouhlasí, soud ustanoví opatrovníkem 

orgán místní správy nebo jeho zařízení, je-li oprávněno vystupovat svým jménem, tzv. 

veřejného opatrovníka. Ustanovení tzv. veřejného opatrovníka má tak subsidiární 

povahu. Na rozdíl od individuálního opatrovníka, který nemůže být donucen k tomu, 

aby danou funkci přijal, je orgán místní samosprávy, je-li právnickou osobou, povinen 

vykonávat funkci opatrovníka, neboť se v tomto případě jeho souhlas nevyžaduje. 

Tímto způsobem je zajištěna ochrana osob, které byly omezeny nebo zbaveny ve 

způsobilosti k právním úkonům, aby v žádném případě nemohly zůstat bez opatrovníka. 

Orgán místní samosprávy, který je právnickou osobou může rovněž vykonávat 

funkci opatrovníka, jak vyplývá z § 27 odst. 3 občanského zákoníku. Z judikatury 

vyplývá, že orgánem místní samosprávy není obecní (městský) úřad, ale obec (město) 

jako právnická osoba. Z povahy funkce opatrovníka i právnické osoby vyplývá, že 

fakticky bude funkci opatrovníka vykonávat fyzická osoba, nejčastěji zaměstnanec této 

právnické osoby, resp. orgánu státní správy, který k takovému úkolu bude pověřen. 

Podobně jako v případě individuálního opatrovníka je i v případě veřejného 

opatrovníka jeho povinností především pečovat o osobu opatrovance, spravovat jeho 
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majetek a zastupovat ho v rozsahu, který určí soud. Funkce opatrovníka i v tomto 

případě vzniká pravomocným rozhodnutím soudu, ve kterém jsou vymezena i práva a 

povinnosti opatrovníka. Předpokladem pro realizaci funkce veřejného opatrovníka je i 

pověření vydané soudem, aby mohl opatrovník svou funkci plnohodnotně vykonávat.60 

9.5 Práva a povinnosti opatrovníka 

 Práva a povinnosti opatrovníka můžeme dovozovat z ustanovení § 193 

občanského soudního řádu. Jedná se zejména o správu majetku vykonávanou 

opatrovníkem včetně opatření, která směřují k zajištění tohoto majetku. Výkon funkce 

opatrovníka podléhá dohledu soudu a opatrovník má povinnost předložit soudu po 

skončení zastupování závěrečný účet ze správy majetku. Soud si může uložit 

opatrovníkovi předkládání pravidelných zpráv o své činnosti. Osoba s omezenou 

způsobilostí k právním úkonům a osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům může 

mít majetek nebo může nabývat majetek. V takovém případě patří mezi povinnosti 

opatrovníka pečovat o majetek opatrovance odpovídajícím způsobem a v jeho zájmu. 

Aby nedocházelo k excesům při výkonu funkce opatrovníka, je zákonem stanoven 

dohled soudu nad správou majetku vykonávanou opatrovníkem.    

Pokud je opatrovník zmocněn soudem rovněž k nakládání s majetkem 

opatrovance, je povinen v případě, že se nejedná o běžnou záležitost, obdržet schválení 

soudu.61 Co je běžnou záležitostí zákon neřeší. Analogicky by mohlo být postupováno 

jako u případů zastupování manžela v jeho výlučných záležitostech. 

Nutná a vhodná opatření ke zjištění a zajištění majetku opatrovance můžeme 

dovodit z ustanovení § 37b odst. 3 až odst. 5 zákona o rodině. Jedná se zejména o 

vymezení rozsahu jmění, které má opatrovník spravovat s péčí řádného hospodáře 

spravovat a vymezení povinností jak má být s jednotlivými částmi nakládáno. 

Opatrovník nesmí činit úkony, které jsou spojeny s nepřiměřeným rizikem. Rovněž je 

platnost některých úkonů podmíněna souhlasem soudu a opatrovníkovi může být 

uloženo předkládat pravidelné zprávy o správě mění dítěte. Tyto povinnosti budou 

vyplývat z usnesení soudu o ustanovení opatrovníka, ve kterém soud stanoví základní 

hranice pro spravování majetku opatrovance. Je zcela nepochybně nezbytné mít vždy na 

                                                 
60 Haderka, J., K problematice výkonu funkce veřejného opatrovníka dle § 27 odst. 3 obč. zák., Správní 
právo, 1983, s. 37 
61 § 28 občanského zákoníku 
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paměti zájmy opatrovance, nicméně jelikož je každý případ odlišný, je třeba ho 

posuzovat vždy z individuálního hlediska s přihlédnutím k poměrům opatrovance tak, 

aby byl splněn z ohledem na osobu zastoupeného řádný výkon funkce opatrovníka. Za 

tímto účelem může soud udílet opatrovníkovi pokyny, činit vhodná opatření 

prostřednictvím opatrovníka k zajištění péče o osobu a majetek opatrovance.  

Podmínkou pro výkon funkce opatrovníka je složení slibu do rukou předsedy 

senátu. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 193 odst. 3 občanského soudního řádu, 

které mimo jiné odkazuje na ustanovení § 180 odst. 1 občanského soudního řádu, který 

stanoví, že soudem ustanovený poručník nezletilého složí do rukou předsedy senátu 

slib, že bude řádně vykonávat své povinnosti a že bude přitom dbát pokynů soudu. Po 

složení slibu mu je vydána listina obsahující pověření k výchově a zastupování dítěte a 

vymezení rozsahu práv a povinností vyplývající z tohoto pověření.  

 Po skončení zastupování předkládá opatrovník soudu obligatorně závěrečný účet 

ze správy majetku. Pokud soud uzná za vhodné, může uložit opatrovníkovi v průběhu 

výkonu funkce opatrovníka povinnost předkládat soudu pravidelné zprávy o své 

činnosti. Tato povinnost je tedy fakultativní a závisí na úvaze soudu, zda takové 

opatření bude v dané situaci považovat za účelné. 

9.6 Opatrovnictví dle § 29 občanského zákoníku 

 Opatrovník může být ustanoven rozhodnutím soudu rovněž osobě neznámé nebo 

osobě, jejíž pobyt není znám, za splnění dalších podmínek. Těmito podmínkami jsou 

ochrana zájmů této osoby nebo ochrana veřejného zájmu. Tyto podmínky musí být 

splněny alternativně a nikoli kumulativně, ale vždy musí být jeden z uvedených důvodů 

dán. Opatrovník může být soudem ustanoven rovněž z jiných závažných důvodů, ale 

opět musí být splněna alespoň jedna z výše uvedených podmínek. 

 Opatrovník tedy za vymezených podmínek může být ustanoven osobě, která 

nemůže sama učinit právní úkon, který je potřebný k ochraně jejího zájmu nebo 

k ochraně veřejného zájmu. Zákon dává možnost řešení takových případů formou 

ustanovení opatrovníka, který tento úkon učiní za opatrovance. Není tedy nezbytné, aby 

osoba byla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo v ní byla omezena 

rozhodnutím státního orgánu. 
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 Podle judikatury je ustanovení opatrovníka dle § 29 občanského zákoníku 

poslední možností, tedy za splnění zákonem stanovených podmínek k ní soud přistoupí 

teprve v případě, že není možné ochrany zájmů dané osoby nebo ochrany veřejného 

zájmu dosáhnout jiným, výhodnějším způsobem. Tento postup soudu potvrzuje i judikát 

Rc 21/71 ve kterém je uvedeno, že ustanovení opatrovníka účastníkovi řízení musí 

předcházet řízení o tom, zda jsou dány předpoklady pro tento postup a zda není na místě 

jiné opatření. I nepřítomnému účastníku řízení musí být zajištěna potřebná ochrana 

zájmů.   

 Poněkud problematická a zavádějící se v tomto případě může jevit formulace 

zákonodárce v daném ustanovení, který použitím slovesa „může“, dává soudu, ovšem 

pouze za použití jazykového výkladu, možnost a nikoli povinnost ustanovit 

opatrovníka, ačkoli byly splněny podmínky pro jeho ustanovení. V interpretační a 

legislativně technické studii J. Hrdličky s názvem Může či musí? 62 je uvedena řada 

příkladů, na nichž autor dokládá, že zákonodárce užívá slovesa musí někdy ve smyslu 

možnosti a jindy ve významu povinnosti. Interpretačním vodítkem je posouzení, zda se 

jedná o ustanovení zákona, které sleduje jiné cíle než je něčí právo nebo ustanovení 

zákona zakládá pro účastníka nějaké právo. Pokud je ustanovením zákona přímo 

dotčeno právo subjektu, půjde o povinnost soudu toto právo přiznat za splnění zákonem 

stanovených podmínek.  

 V případě zákonného ustanovení § 29 občanského zákoníku se jedná o povinnost 

soudu ustanovit opatrovníka, za splnění dalších podmínek. Sloveso „může“ je zde tedy 

použito ve významu musí, ovšem jak jsme uvedli výše, musí soud zvažovat zda není 

možné ochrany zájmů dané osoby nebo veřejného zájmu dosáhnout jiným, účelnějším 

způsobem. Ke stejnému názoru dospělo i občanskoprávní a obchodní kolegium 

Nejvyššího soudu ve svém stanovisku, ve kterém mimo jiné dovozuje, že formulace v § 

29 občanského zákoníku „soud může“ znamená povinnost ustanovit opatrovníka, pokud 

jsou k tomu splněny zákonné podmínky, ochrana veřejného zájmu nebo ochrana zájmu 

opatrovance63. 

                                                 
62 Hrdlička, J., Může či musí? (Studie interpretační a legislativnětechnická), Právník 1966, č. 5, s. 449: 
„Jako v jiných případech, kdy nám selhává logicko-sémantický výklad, musíme se i zde uchýlit k výkladu 
dialektickému, při němž budeme předpis vykládat jako složku jednotného celku, který nám představuje 
právní řád.“  
63 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu č. 51, sp.zn. Cpjn 202/2008 ze 
dne 14.4.2010 k zastupování nájemců bytů, jejichž pobyt není znám: „Bude-li zjištěno, že vyžaduje 
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 „Soud může“ tedy znamená, že soud aplikuje nejprve vlastní úvahu a podle 

výsledků této vlastní úvahy přistoupí nebo nepřistoupí k aplikaci daného ustanovení. 

Tato úvaha soudu ovšem nikdy nesmí být volná, bez odůvodnění.64 Usoudí-li soud, že 

se jedná o vážný důvod (neznámý pobyt osoby nebo jiný vážný důvod) a zároveň, že je 

ohrožen zájem zastupované osoby nebo veřejný zájem a že tento zájem nelze ochránit 

jiným účelnějším způsobem, ustanoví osobě opatrovníka. Opatrovník je i v tomto 

případě ustanovován v opatrovnickém řízení podle § 192 a 193 občanského soudního 

řádu. V rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka, které má formu usnesení, bude 

rovněž vymezen rozsah práv a povinností opatrovníka. V případě, že odpadnou důvody, 

pro které byl opatrovník ustanoven, zastoupení zanikne. 

 Jedním z vážných důvodů, pro který je možné, aby soud ustanovil opatrovníka a 

který zákon výslovně uvádí je neznámý pobyt osoby. Podle judikatury je nutné, aby se 

jednalo o neznámý pobyt, který je dlouhodobějšího charakteru. Důvodem pro 

ustanovení opatrovníka tedy rozhodně nebudou případy dovolené nebo studijní cesty, 

tedy krátkodobé či předem časově určené nepřítomnosti, ačkoli přesné místo pobytu 

není známo.65 Rovněž je třeba zohlednit, zda je ještě aktuální důvod, pro který má být 

opatrovník ustanoven, v tomto případě neznámý pobyt. K této problematice Ústavní 

soud konstatoval66, že šetření, jež má předcházet ustanovení opatrovníka účastníku, 

jehož pobyt není znám, musí být dostatečně aktuální, aby mohlo být oporou pro závěr, 

že důvody pro ustanovení opatrovníka jsou dány ke dni vydání usnesení o tomto 

opatření. Usnesení o ustanovení opatrovníka musí vycházet ze stavu ke dni vydání 

rozhodnutí. Soud má vyčerpat všechny možnosti zjištění pobytu osoby, které má být 

ustanoven opatrovník z důvodu neznámého pobytu.  

 Co může být jiným vážným důvodem, kromě neznámého pobytu, který zřejmě 

bude nejčastější příčinou ustanovení opatrovníka, zákon blíže nespecifikuje. Bude se 

jednat například o duševní poruchu, pro kterou sice určitá osoba nemůže učinit daný 

                                                                                                                                               
ochrana jejích zájmů nebo veřejný zájem, soud ustanoví osobě neznámého pobytu opatrovníka vždy, 
neboť by bylo v rozporu s účelem (smyslem) této právní úpravy, kdyby soud neustanovil opatrovníka 
osobě neznámého pobytu, ačkoliv to je třeba k ochraně jejích zájmů, nebo přestože to vyžaduje veřejný 
zájem; slova „Soud může ustanovit“ použitá v ustanovení § 29, větě první, obč. zák. je třeba vykládat 
jako povinnost („Soud ustanoví“), jsou-li splněny pro přijetí takového opatření zákonem stanovené 
předpoklady.“ 
64 Rok, M. Možné či nutné? Právník, 1967, č. 1 s. 90 
65 Fiala, J., Kindl, M. a kolektiv, Občanský zákoník, Komentář, I. díl (§ 1 až 487), Wolters Kluwer, Praha 
2009, s. 159 
66 Nález Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 2704/07 
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právní úkon, ovšem zatím nebyla zbavena ani omezena ve způsobilosti k právním 

úkonům. Může jít i o duševní poruchu, která není tak závažná, aby vyžadovala zbavení 

popř. omezení způsobilosti k právním úkonům, ale je natolik omezující, že znemožňuje 

osobě učinit právní úkon.67 Jiným vážným důvodem může být například tělesné 

postižení osoby, pro které se není schopna srozumitelně vyjadřovat. Vážným důvodem 

je rovněž případ, kdy se nepodaří soudu doručit předvolání na známou adresu v cizině a 

soud nepovažuje za vhodný postup podle § 29 odst. 2 občanského soudního řádu za 

vhodný.68 

 Ustanovení § 29 občanského zákoníku klade nároky na uvážení soudu, vzhledem 

k tomu, že obsahuje neurčité právní pojmy. Těmito pojmy jsou ochrana zájmů a veřejný 

zájem. Soud tedy v jednotlivých případech musí provádět subsumpci a posuzovat, zda 

konkrétní situace odpovídá těmto pojmům a lze tedy ustanovit opatrovníka. V případě 

ochrany zájmů osoby, která má být zastupována opatrovníkem patrně nevzniknou větší 

pochybnosti, zda půjde o situaci, kdy je ohrožen zájem osoby či nikoli. Jeho význam 

můžeme upřesnit například nálezem Ústavního soudu, který ho vykládá jako totožnou 

s funkcí smluvního opatrovníka69. Ústavní soud v tomto nálezu zastává názor, že funkce 

opatrovníka neslouží k usnadňování činnosti soudu tím, že má kam odesílat písemnosti, 

ale byla vytvořena proto, aby opatrovník do důsledku hájil zájmy nepřítomného, což 

představuje mj. studium spisu, podávání vyjádření a vedení celého sporu za 

nepřítomného tak, jak by takovou povinnost byl nucen plnit smluvní zástupce. 

Nepřítomné osobě má být zajištěna ochrana jejích zájmů a základních práv. Ačkoli se 

tento nález Ústavního soudu vztahuje k osobě opatrovníka ustanovené dle občanského 

soudního řádu nepřítomné osobě, domníváme se, že pro upřesnění pojmu ochrana zájmu 

osob je velmi výstižný. Problematičtějším se může jevit veřejný zájem, který je 

typickým příkladem neurčitého právního pojmu. Pro veřejný zájem není právním řádem 

vymezena definice, proto při pokusech o jeho vymezení půjde nejčastěji o vymezení 

negativní, často v opozici k zájmu soukromému, resp. individuálnímu. Tento přístup se 

však jeví být mylným. Přikláníme se proto k definici K. Eliáše, který tvrdí, že se jedná o 

                                                 
67 Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. 10. vydání, 
C.H.Beck, Praha 2006, s. 216 
68 Barát, A. Nad aplikáciou § 29 občianského zákonníka a § 29 občianského súdného poriadku. 
Socialistické súdnictvo, 1970, č. 3, s. 29 
69 Nález Ústavního soudu č. 111 ze dne 25.9.2002, sp. zn. I. ÚS 559/2000 
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veřejný zájem, sleduje-li se naplněním určitého účelu vyhovění životním potřebám 

nějakého širšího celku (státního,l územního, sociálního apod.)70 

9.7 Kolizní opatrovník 

 Ustanovení § 30 občanského zákoníku řeší případy, kdy dojde ke střetu zájmu 

zákonného zástupce se zájmy zastoupeného nebo ke střetu zájmů těch, kteří jsou 

zastoupeni týmž zákonným zástupcem. V případě, že dojde ke střetnutí zájmů 

zákonného zástupce se zájmy zastoupeného nebo ke střetnutí zájmů těch, kteří jsou 

zastoupeni týmž zákonným zástupcem, ustanoví soud zvláštního zástupce. Toto 

ustanovení míří zejména na případy, kdy zákonný zástupce i zastoupený mají oba na 

určité věci zájem. V takovém případě nemůže zákonný zástupce dostatečně hájit zájmy 

zastoupeného, proto soud ustanovuje tzv. kolizního opatrovníka a to i proti vůli 

zastoupeného.  

 Kolizní opatrovník je zpravidla ustanoven k určitému právnímu úkonu nebo pro 

určité řízení a jeho funkce je dočasná. Poté co pomine střet zájmů, zaniká i funkce 

kolizního opatrovníka a zastoupeného nadále zastupuje jeho zákonný zástupce. 

Kolizním opatrovníkem může být v tomto případě ustanoven kromě fyzické osoby i 

orgán místní samosprávy nebo jeho zařízení za předpokladu, že je právnickou osobou71.  

 Rozpor se tedy může týkat jakéhokoli zájmu zástupce a zastoupeného bez 

ohledu na to, k jakému právnímu úkonu je zástupce zmocněn. Jediným požadavkem, 

který vyplývá z judikatury je, že střet zájmů musí být reálný, tedy musí skutečně 

existovat, nepostačí pouze teoretická možnost takového střetu zájmů. K takovému 

závěru dospěl například Krajský soud v Ústí nad Labem, ve svém rozsudku ze dne 

31.1.2001, sp. zn. 15 Ca 522/2000, který tvrdí že pouhá možnost kolize zájmů, 

například pokud se týká dědiců a nejedná se o osoby nezletilé není dostatečným 

důvodem pro ustanovení kolizního opatrovníka. 

Odlišná je situace v případě zastupování nezletilého dítěte rodičem podle zákona 

o rodině, neboť z § 37 ZOR vyplývá, že v tomto případě stačí pouhá možnost kolize 

zájmů rodičů a zastupovaného dítěte. V takovém případě soud nezletilci ustanoví 

opatrovníka.   

                                                 
70 Eliáš, K., Veřejný zájem (Malá glosa k velkému tématu), AD Notam 1998, č. 5, s. 105 
71 Fiala, J., Kindl, M. a kolektiv, Občanský zákoník Komentář I. díl (§ 1 až 487), Wolters Kluwer ČR, 
Praha 2009, s. 161 
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9.8 Zánik opatrovnictví 

 Opatrovnictví může zaniknout absolutně nebo relativně. O  absolutní zánik 

institutu opatrovnictví půjde v případech, kdy odpadnou důvody pro opatrovnictví na 

straně zastoupeného. Půjde jednak o smrt opatrovance nebo o případy, kdy již na straně 

opatrovance neexistují důvody pro opatrovnictví, kdy se jeho poměry změní. K tomu 

může dojít například vrácením způsobilosti k právním úkonům rozhodnutím soudu dle § 

186 občanského soudního řádu. V takovém případě již neexistuje důvod pro 

zastupování osoby opatrovníkem, neboť tato osoba je již plně způsobilá k právním 

úkonům a není tedy třeba její ochrany prostřednictvím opatrovníka.  

Ačkoli osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům není způsobilá k žádným 

právním úkonům, nemá ani procesní způsobilost dle § 20 odst. 1 občanského soudního 

řádu, může podat návrh na vrácení způsobilosti k právním úkonům soudu. Toto právo 

může být této osobě dočasně odejmuto, jak vyplývá z § 186 odst. 3 občanského 

soudního řádu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Ustanovení § 186 odst. 3 občanského 

soudního řádu je vůči obecným ustanovením o procesní způsobilosti ustanovením 

speciální a má tak aplikační přednost. Samozřejmě se vztahuje pouze na řízení o vrácení 

způsobilosti k právním úkonům a nikoli na jakékoli jiné řízení. Znovu nastolujeme 

otázku, zda by soud i bez návrhu neměl periodicky zbavení způsobilosti k právním 

úkonům přezkoumávat. 

O relativní zánik půjde v případech, že opatrovník z nějakého důvodu již 

nemůže vykonávat svou funkci, nicméně trvají důvody pro opatrovnictví. Takovým 

důvodem je například smrt opatrovníka nebo zbavení funkce opatrovníka ze závažných 

důvodů, jakým může být nemoc opatrovníka, pro kterou nemůže řádně vykonávat svou 

funkci nebo jednání v rozporu se zájmy opatrovance.  

 

10. Opatrovnictví právnické osoby 
 
 Občanský zákoník nevylučuje, aby byl ustanoven opatrovník právnické osobě. 

V praxi se můžeme setkat s několika rozhodnutími soudů, kterými byl ustanoven 

hmotněprávní opatrovník obchodní společnosti. V takovém případě se jedná o 

zastoupení právnické osoby na základě rozhodnutí státního orgánu. Zákonný základ pro 
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ustanovení hmotněprávního opatrovníka právnické osobě nalezneme v § 29 občanského 

zákoníku. 

 Nicméně ustanovení opatrovníka právnické osobě se může jevit jako sporné. 

Rozpory nenalézáme v případě ustanovení podle § 27 odst. 2 občanského zákoníku, ze 

kterého vyplývá, že za podmínek zde stanovených, což je zbavení nebo omezení 

způsobilosti k právním úkonům, musí být takové osobě ustanoven opatrovník. Z  tohoto 

zákonného ustanovení jasně vyplývá, že tyto případy se vztahují pouze na osoby 

fyzické. 

 Odlišná je situace v případě ustanovení § 29 občanského zákoníku, který zde 

nerozlišuje mezi osobami fyzickými nebo právnickými. Výkladem můžeme dospět 

k závěru, že za splnění podmínek v zákoně uvedených, má být ustanoven opatrovník jak 

osobě fyzické tak i právnické. K takovému závěru dospějeme i pokud se zamyslíme nad 

smyslem institutu opatrovníka, který má sloužit zejména k ochraně práv a právem 

chráněných zájmů osob v právním smyslu, které to potřebují a zároveň k ochraně třetích 

osob před konáním nebo nekonáním těchto osob.72 Institut opatrovnictví tedy mimo jiné 

slouží i k ochraně dobré víry a právní jistoty třetích osob. Z těchto úvah, které můžeme 

podpořit právní praxí vyplývá, že ustanovit hmotněprávního opatrovníka osobě 

právnické v zásadě možné je. Domníváme se, že není možné vylučovat možnost 

ustanovení opatrovníka právnické osobě pouze z toho důvodu, že neexistuje výslovné 

zákonné ustanovení, které by tuto tezi podporovalo. Současně je nutné si uvědomit, že 

pokud zvláštní zákon stanoví něco jiného, tedy vyloučí možnost ustanovení opatrovníka 

právnické osobě, je potřeba se tímto ustanovením řídit. 

 Přesto nepanuje shoda na tuto problematiku mezi odbornou veřejností. U 

právnických osob nebude příliš častý neznámý pobyt jako důvod pro ustanovení 

opatrovníka, což logicky vyplývá z povahy právnických osob, přesto mohou nastat i u 

právnických osob takové situace, zejména zahraničních. V souvislosti s ustanovením 

opatrovníka právnické osobě je rozhodně možné uvažovat o jiných vážných důvodech, 

které zákon blíže nespecifikuje, za splnění další podmínky, kterou může být buď 

ochrana veřejného zájmu nebo ochrana zájmů zastupované osoby. Některá z výše 

uvedených podmínek musí být splněna i v případě ustanovení opatrovníka osobě 

neznámého pobytu. 
                                                 
72 Králíčková, Z., Večerková, E., Lze interpretací navrátit institutu opatrovnictví jeho skutečný 
soukromoprávní účel? Časopis pro právní vědu a praxi, 2007, č. 3, s. 213 
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 Postup při ustanovování se v mnohém bude logicky shodovat s ustanovováním 

opatrovníka osobě fyzické. Odlišnosti můžeme spatřovat zejména v tom, že opatrovník 

právnické osoby bude ustanoven zpravidla na návrh stran, nepůjde tedy o iniciativu 

soudu. Zda se jedná o ochranu veřejného zájmu nebo ochranu zájmů opatrovance bude 

záležet na úvaze soudu. Pokud soud dospěje k závěru, že konkrétní situace právnické 

osoby si vyžaduje ustanovení opatrovníka, soud takového  opatrovníka ustanoví a 

současně vymezí rozsah jeho činnosti. Po dobu ustanovení opatrovníka tento nahrazuje 

statutární orgán a skutečný statutární orgán v tomto období, které zpravidla bývá 

přechodného charakteru, fakticky nefunguje. Odpovědnost za řízení společnosti nese 

opatrovník, který podléhá dohledu soudu. 

 Ochrana veřejného zájmu může nastat například u dodavatelů energií, jejichž 

nečinnost z důvodů objektivních nebo subjektivních rozporů uvnitř společnosti může 

mít velmi negativní důsledky pro obyvatelstvo. Za takovou situaci můžeme považovat 

případ společnosti Moravské naftové doly a.s. a její mateřské společnosti EUROPGAS 

a.s.73 V tomto případě se jednalo o spory uvnitř akciové společnosti mezi jejími 

akcionáři. Kromě ochrany veřejného zájmu vedla k ustanovení opatrovníka i ochrana 

samotné akciové společnosti, zejména jejího několikamiliardového majetku.74 Jiným 

příkladem ochrany veřejného zájmu může být i dokončení veřejně prospěšné stavby 

nebo zájmy zaměstnanců. 

 Co může být jiným vážným důvodem vyplývá ze soudní praxe. Příkladem může 

být situace, kdy společnost má právní subjektivitu, ale není nikdo, kdo by za společnost 

mohl jednat. Například společnost je účastníkem řízení, avšak jediný jednatel a zároveň 

jediný společník zemřel a není zřejmé, kdo je oprávněným dědicem. Společnost tedy 

v řízení nemůže jednat a hrozí újma na právech ostatních účastníků řízení. V takovém 

případě soud ustanoví společnosti opatrovníka.75 

 Jiným příkladem je situace, kdy malá veřejná obchodní společnost bez 

zaměstnanců a stanovených zástupců, kde společníci naplní předpoklady ustanovení 

opatrovníka například tím, že oba budou nezvěstní a společnost tedy nemůže jednat, 

                                                 
73 Vališ, A., Šerá, M., Opatrovníkem z patové situace? www.epravo.cz 
74 Když opatrovník řídí naftaře, Ekonom, 11.8. 2010, http://ekonom.ihned.cz/c1-45574920-kdyz-
opatrovnik-ridi-naftare 
75 Dvořák, T., Veřejná obchodní společnost, Praha: ASPI Publishing, 2003, s. 44 
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jelikož není nikdo, kdo by za ni projevoval její vůli. Může se jednat o přechodnou 

situaci, kterou lze účelně překlenout ustanovením opatrovníka76.  

 Nejčastějšími důvody pro ustanovení opatrovníka právnické osobě tak budou 

tzv. patové situace uvnitř obchodních společností, kdy pro rozpory členů společnosti 

nejsou fungující její orgány, které jsou klíčové pro rozhodování a společnost tak 

v podstatě nemůže projevovat svou vůli navenek. Ustanovení opatrovníka se v takové 

situaci může jevit jako účelné a může napomoci překlenutí krize uvnitř společnosti, 

která často bývá přechodného charakteru.   

 Někteří autoři institut opatrovníka ve spojení s právnickou osobou v zásadě 

odmítají nebo ho připouštějí, ale pouze v teoretické rovině, která je dle jejich názoru 

v podstatě neuskutečnitelná. Mezi argumenty, proč nelze ustanovit právnické osobě 

opatrovníka patří zejména hrozba zneužití pravomocí opatrovníka pro své osobní zájmy 

a obohacení bez ohledu na zájmy obchodní společnosti.77 Rovněž je  namítána přílišná 

ingerence státu do vnitřních záležitostí společnosti a jiné možné způsoby řešení těchto 

situací. Autoři odkazují  zejména na ustanovení § 194 odst. 2 obchodního zákoníku pro 

akciové společnosti a § 135 odst. 2 obchodního zákoníku pro společnosti s ručením 

omezeným.78 Shodně s jinými autory, kteří připouštějí ustanovení opatrovníka 

právnické osobě ve výjimečných případech a za splnění zákonných podmínek se 

domníváme, že mohou nastat krajní situace, kdy nebude možné použít ustanovení 

obchodního zákoníku a ustanovení opatrovníka bude nejlepším řešením pro řešení 

momentálního a dočasného stavu společnosti.79 

 Konfliktním se jeví i ústavní hledisko, kdy odpůrci ustanovení hmotněprávního 

opatrovníka argumentují ochranou vlastnického práva, zaručeného v čl. 11 Listiny 

                                                 
76 Králíčková, Z., Večerková, E., Lze interpretací navrátit institutu opatrovnictví jeho skutečný 
soukromoprávní účel?, Časopis pro právní vědu a praxi, 2007, č. 3, s. 215 
77 Pelikánová, I., Pelikán, R., Lze ustanovit hmotněprávního opatrovníka akciové společnosti?, Právní 
rozhledy, 2007, č. 16, s. 601: „Namísto komplikovaně formované vůle akciové společnosti nastupuje 
zvnějšku vnucovaná vůle opatrovníka stojícího zcela mimo odpovědnostní a kontrolní mechanismy 
akciové společnosti.“ 
78 Pelikánová, I., Pelikán, R., Lze ustanovit hmotněprávního opatrovníka akciové společnosti?, Právní 
rozhledy, 2007, č. 16, s. 602 
Doležil, T., Havel, B., Hmotněprávní opatrovník obchodní společnosti letem světem, Právní rozhledy 
2007, č. 22, s. 822 
79 Eliáš, K., Opatrovnictví právnické osoby podle hmotného práva, Právní rozhledy 2007, č. 20, s. 732: 
„U kapitálových společností zužuje  speciální úprava v § 135 odst. 2 a § 194 odst. 2 ObchZ aplikaci § 29 
ObčZ na situace zcela mimořádné – kde je naplněna hypotéza zvláštních ustanovení obchodního zákoníku 
musí být dána přednost soudnímu jmenování členů statutárních orgánů. Leč nejsou vyloučeny případy, 
kdy podmínky pro takový postup nebudou dány a ani nucená likvidace společnosti nebude na místě.“ 
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stejně jako vymezení, za jakých podmínek může být toto vlastnické právo omezeno.80 

Naopak zastánci ustanovení opatrovníka právnické osobě v mimořádných situacích 

argumentují tím, že toto omezování je možně ve veřejném zájmu, který je stanoven jako 

podmínka i v § 29 občanského zákoníku pro ustanovení opatrovníka81.  

 Ustanovení opatrovníka právnické osobě je dle našeho názoru možné, ovšem 

pouze ve specifických případech, za splnění zákonem stanovených podmínek. Jedná se 

o menší zásah do fungování společnosti než je její případné zrušení. Samozřejmě by 

měl být kladen velký důraz na posouzení konkrétní situace soudy, zohlednění možných 

řešení a po důkladném zvážení případné zvolení institutu opatrovníka i pro právnickou 

osobu, který musí mít od soudu vymezen rozsah své působnosti a pod skončení 

opatrovnictví předložit soudu závěrečný účet.  

 S možností ustanovení opatrovníka právnické osobě již výslovně počítá i návrh 

nového občanského zákoníku v § 460 až 46282, což dokazuje, že ustanovení opatrovníka 

právnické osobě možné je a v některých případech se jeví jako vhodné řešení. Osnova 

v některých svých ustanoveních dokonce výslovně počítá s ustavením opatrovníka 

právnické osobě83. V návrhu je tedy výslovně vymezen institut opatrovníka pro 

právnickou osobu, čímž by byly vyřešeny spory, zda lze ustanovit opatrovníka 

právnické osobě a zároveň blíže specifikuje případy, kdy k takovému postupu má dojít.  

11. Zastoupení na základě plné moci  
 
 Kromě zastoupení zákonného je dalším druhem zastoupení, které umožňuje náš 

právní řád, zastoupení na základě plné moci. Na rozdíl od zákonného zastoupení, které 

vzniká přímo ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu, aby byly dostatečně 

chráněny zájmy osob, které z nějakého důvodu nemohou daný právní úkon vykonat, je 

                                                 
80 Doležil, T., Havel, B., Hmotněprávní opatrovník obchodní společnosti letem světem, Právní rozhledy 
2007, č. 22, s. 820 
Pelikánová, I., Pelikán, R., Lze ustanovit hmotněprávního opatrovníka akciové společnosti?, Právní 
rozhledy, 2007, č. 16, s. 602 
81 Eliáš, K., Opatrovnictví právnické osoby podle hmotného práva, Právní rozhledy 2007, č. 20, s. 732 
82 http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/Navrh%20obcanskeho%20zakoniku_ver_2010.pdf, s. 86 
83 Návrh občanského zákoníku, verze 2010, § 161 (1) Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů 
potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu 
než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání; jinak soud 
jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví. (2) Soud 
jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu 
se zájmy právnické osoby a nemá-li právnická osoba člena orgánu schopného ji zastupovat.  
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v případě zastoupení na základě dohody o plné moci situace odlišná. Zastoupení na 

základě plné moci je zastoupením dobrovolným, které vznikne díky tomu, že se fyzická 

nebo právnická osoba rozhodne, že chce být zastoupena někým jiným. Důvody 

k takovému rozhodnutí mohou být nejrůznější, od nedostatku odborných znalostí, přes 

nedostatek času, nepřítomnost až po nemoc, pro kterou nemohou daný právní úkon 

učinit osobně. Vůle fyzické nebo právnické osoby nechat se zastupovat je projevena 

navenek tím, že s osobou, která ji má zastupovat uzavře dohodu o plné  moci, někdy též 

nazývanou jako smlouva o zmocnění84. Důvody, které k takovému rozhodnutí vedou 

nejsou podstatné a ani se nezmiňují. 

11.1 Vznik smluvního zastoupení 

Smluvní zastoupení tak vzniká uzavřením dohody o plné moci mezi zmocněncem a 

zmocnitelem, která je dvoustranným právním úkonem. Touto dohodou se zmocněnec 

zavazuje zmocniteli, že ho bude zastupovat v určitém rozsahu, který musí být v dohodě 

obligatorně vymezen. Dohoda o plné moci bude mít formu smlouvy, například smlouvy 

příkazní, kterou upravuje občanský zákoník v § 724 an. Tato smlouva tedy představuje 

závazek zmocněnce vykonat něco pro druhou smluvní stranu, zmocnitele, s právními 

účinky pro zmocnitele. Dohoda o plné moci tedy zakládá práva a povinnosti smluvních 

stran a upravuje jejich vzájemné právní vztahy.  Dohoda o plné moci je tedy nejen 

právním důvodem vzniku smluvního zastoupení, ale rovněž upravuje vzájemné vnitřní 

vztahy mezi smluvními stranami. Dohoda o plné moci je dvoustranný právní úkon, 

který uzavírá zmocnitel se zmocněncem a jeho obsahem je povinnost zmocněnce 

vykonat v zastoupení zmocnitele právní úkony.85 

Jelikož je institut zastoupení založen na faktu jednání za jiného, je potřeba nějakým 

způsobem upravit i vztahy mezi zmocněncem a třetími osobami, se kterými zmocněnec 

z důvodu uzavření dohody o plné moci nutně musí vstupovat do právních interakcí. 

K prokazování zmocněnce, resp. existujícího právního vztahu založeného dohodou o 

plné moci, slouží plná moc, která je jednostranným právním úkonem a slouží především 

k deklarování vztahů mezi zmocněncem a zmocnitelem vůči třetím osobám.  

                                                 
84 Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník. Velký akademický  komentář. Linde, Praha 2008, s. 223 
85 Spáčil, J., Poznámky k problematice zastoupení na základě plné moci, Právo a podnikání, 1996, č. 1, s. 
7 
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 Z výše uvedeného vyplývá jak uvádí autoři ve Velkém akademickém komentáři 

Občanský zákoník86, že v případě tzv. smluvního zastoupení je třeba rozlišovat 

především smlouvu o zmocnění uzavřenou mezi zastoupeným (zmocnitelem) a  

zástupcem (zmocněncem) jako právní důvod vzniku zastoupení. Tato smlouva upravuje 

vnitřní vztahy mezi smluvními stranami. Dále je třeba rozlišit právní vztah vzniklý na 

základě smlouvy o zmocnění, resp. dohody o plné moci, jehož obsahem jsou práva a 

povinnosti, k nimž se smluvní strany zavázaly a konečně rozlišujeme plnou moc, 

jakožto jednostranný projev vůle adresovaný třetím osobám, jímž zmocnitel vůči nim 

osvědčuje (deklaruje) existenci a rozsah zmocněncova oprávnění za ně. 

11.2 Plná moc 

11.2.1 Pojem plné moci  
 

Plná moc je jednostranný právní úkon, který slouží k tomu, aby zmocněnec mohl 

prokazovat vůči třetím osobám své oprávnění jednat za jiného. Plná moc je tedy 

adresována třetím osobám a nikoli zmocněnci. Zároveň je plná moc osvědčením, že 

mezi zmocněncem a zmocnitelem existuje právní vztah, který je založen dohodou o 

zastoupení. Jelikož se jedná o právní úkon, musí plná moc splňovat náležitosti, které 

stanoví občanský zákoník, týkající se právních úkonů.  

Pojem právního úkonu je vymezen v § 34 občanského zákoníku, kde je stanoveno, 

že právní úkon je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch 

práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. V případě plné 

moci se jedná o projev vůle zmocnitele nechat se zastupovat zmocněncem, kterého 

k tomu z pohledu třetích osob opravňuje právě plná moc. Plná moc je právním úkonem 

jednostranným, jedná se tedy o projev vůle jedné strany a to zmocnitele. Jednostranné 

právní úkony můžeme dělit na adresné a neadresné. Jelikož je plná moc adresována 

třetím osobám, jedná se o právní úkon neadresný, tedy k tomu, aby vznikla plná moc 

není nutné, aby byla doručena osobě, jíž je určena.  

Náležitosti právních úkonů stanoví §37 an. občanského zákoníku. Právní úkon musí 

být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je neplatný. Dalšími 

požadavky na právní úkon, tedy i na plnou moc, jsou jednak to, že plnění je možné a ten 

                                                 
86 Eliáš, K. a kol, Občanský zákoník, Velký akademický komentář, Linde, Praha 2008, s. 224 
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kdo jej učinil má dostatečnou způsobilost k právním úkonům. Zmocnitel tedy musí mít 

způsobilost k udělení plné moci a rovněž k úkonu, který má být na základě plné moci 

učiněn, podle zásady, že osoba nemůže přenést více práv a povinností než sama má. 

V tomto případě můžeme pozorovat zásadní rozdíl se zastoupením zákonným, které 

umožňuje a založeno na principu, že je zastoupena osoba, která sama nemá dostatek 

způsobilosti k právním úkonům a z toho důvodu za ni tyto právní úkony činí její 

zástupce. 

Plná moc může být udělena jak fyzické osobě tak osobě právnické. Za právnickou 

osobu, která jedná na základě plné moci, bude jednat její statutární orgán. Na rozdíl od 

fyzické osoby, může statutární orgán zmocněné právnické osoby přenést své oprávnění 

k zastupování na jinou osobu dle §33a odst. 1 písm. b). Fyzická osoba jako zmocněnec 

tak může učinit pouze v případě, kdy je k tomu výslovně zmocněna v plné moci87. U 

právnické osoby se takové výslovné zmocnění nevyžaduje. V případě substituce zákon 

stanoví88, že z právních úkonů substituta je oprávněn a zavázán přímo zmocnitel. 

11.2.2 Rozsah plné moci 
 

V plné moci musí být přesně vymezen rozsah zmocněncova oprávnění, jak stanoví 

§31 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku. Pro vymezení rozsahu plné moci je 

důležitý obsah plné moci, tedy co je v ní výslovně stanoveno. Pokud by existovala 

omezení, která nejsou uvedena v plné moci, nemají vůči třetím osobám žádný význam a 

tedy budou vůči nim neplatná.  Rozsahem plné moci se zabýval i Nejvyšší soud89, který 

mimo jiné uvádí, že je třeba rozlišovat právní vztahy mezi  zmocnitelem a zmocněncem, 

vzniklé na základě dohody o plné moci (§ 23 ObčZ) a právní vztahy mezi zmocnitelem 

a osobami třetími, které vznikají v důsledku právních úkonů zmocněnce, učiněných 

jménem zmocnitele na základě plné moci. Pro vymezení rozsahu oprávnění zmocněnce 

jednat za zmocnitele je rozhodující znění plné moci; omezení, vyplývající ze vztahů 

mezi zmocněncem a zmocnitelem (např. z dohody o plné moci), jsou vůči třetím 

osobám účinná, jen byla-li jim známa. 

                                                 
87 § 33a odst. 1 písm. a) občanského zákoníku 
88 § 33a odst. 2 občanského zákoníku 
89 Právní rozhledy 1996, č. 3 – NS sp.zn. Odon 28/95 
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Stanovení rozsahu plné moci je jedinou podstatnou obsahovou náležitostí plné moci, 

kterou výslovně požaduje občanský zákoník.90 Rozsah právního úkonu, ke kterému 

je zmocněnec zmocněn na základě dohody o plné moci musí být možný a dovolený. 

Plná moc má legitimační charakter vůči třetím osobám, není ovšem nutné, aby byla 

třetím osobám předložena. Pokud existuje platná plná moc, postačí, pokud zmocněnec 

prohlásí, že činí daný právní úkon jménem zmocnitele na základě plné moci. Pokud se 

rozhodne plnou moc třetí osobě předložit nemusí se jednat o originál a postačí fotokopie 

plné moci. 

Rozsah oprávnění v jakém zmocněnec může jednat za zmocnitele musí být přesně 

vymezen v plné moci. Pokud dohoda o plné moci obsahuje oprávnění nad rámec 

rozsahu vymezeném v plné moci, bude mít rozhodující význam, co je uvedeno v plné 

moci. V tomto případě je především chráněna dobrá víra třetích osob, které činí právní 

úkony se zmocněncem. Zúžení plné moci bude možné učinit i ústně a to i v případě, že 

je jinak pro plnou moc vyžadována písemná forma.91 

11.2.3 Druhy plné moci 
 

Pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky, můžeme plnou moc rozdělit 

z hlediska vymezení oprávnění, která plná moc obsahuje na generální a zvláštní. 

Generální plná moc opravňuje zmocněnce ke všem právním úkonům. U zvláštní plné 

moci je zmocněnec pověřen jednat za zmocnitele jen v určitých právních úkonech, popř. 

je udělena pouze k provedení jednoho konkrétního právního úkonu. Pokud se nejedná o 

generální plnou moc, bude nutné co nejpřesněji specifikovat právní úkony, ke kterým je 

zmocněnec oprávněn na základě dohody o plné moci výslovně v plné moci. 

V některých případech je plná moc speciální vyžadována zákonem, například 

v případě §709 odst. 3 věta druhá obchodního zákoníku. Podle tohoto ustanovení může 

jiná osoba než majitel účtu nakládat s účtem jen na základě zvláštní plné moci, která ho 

k tomu výslovně zmocňuje. Jiným příkladem je ustanovení §463 odst. 2 občanského 

zákoníku, kdy zástupce dědice může za něj dědictví odmítnout jen podle plné moci, 

                                                 
90 Nedelka, M., Říha, P., Prohlášení zmocněnce o přijetí plné moci – její povinná náležitost? Právní 
rozhledy, 2005, č. 4, s. 140 
91 Spáčil, J., Poznámky k problematice zastoupení na základě plné moci, Právo a podnikání, 1996, č. 1, s. 
10: „Naopak pro zúžení účinků plné moci tím, že osoby třetí se dovědí o omezujících pokynech 
zmocnitele, zákon zvláštní formu nevyžaduje; stačí tedy i ústní omezení tam, kde plná moc jinak musí být 
písemná.“  



 54 

která ho k tomu výslovně zmocňuje. Pokud neexistuje zákonné omezení, je rozhodnutí 

jakou formu bude mít plná moc z hlediska jejího rozsahu zcela v rukou zmocnitele.  

Podle jiných kritérií můžeme plnou moc rozlišovat na omezenou a neomezenou. 

Neomezená plná moc dává naprostou volnost zmocněnci jeho postupu při činění 

právního úkonu, zatímco omezená plná moc určuje určitá pravidla i pro postup 

zmocněnce. Toto rozdělení použil například Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze 

dne 24.2.2005, sp.zn. 7 Afs 10/2005.92 

11.2.4 Přijetí plné moci 
 

Ačkoli v plné moci musí být označena osoba zmocnitele, není nutné, aby přijetí plné 

moci zmocnitelem bylo zmíněno a potvrzeno v plné moci. Vycházíme z toho, že plná 

moc je právním úkonem jednostranným, tedy není potřeba souhlasu druhé strany a 

zároveň z toho, že přijetí a souhlas s plnou mocí dává zmocněnec najevo svým 

jednáním, tedy tím, že plní úkony za zmocnitele. Navíc souhlas zmocněnce s udělením 

plné moci je vyjádřen v dohodě o plné moci, která udělení plné moci předcházela, a 

jelikož se jedná o právní úkon dvoustranný, byl v tomto případě vyžadován souhlas 

zmocněnce. Udělením plné moci vzniká zmocněnci právo, nikoli povinnost jednat za 

zmocnitele.93 Tato povinnost může být založena dohodou o plné moci, ale nikoli plnou 

mocí jako takovou. 

11.2.5 Plná moc udělená více zmocněncům 
 

Plná moc může být udělena i více zmocněncům současně, v takovém případě bude 

označována jako kolektivní plná moc. Zmocnitel v takovém případě může určit jak tito 

zmocněnci mají jednat, aby jejich zastoupení mělo právní následky vůči třetím osobám, 

například kteří ze zmocněnců mohou jednat samostatně. Pokud zmocnitel udělí plnou 

moc více zmocněncům, ale nespecifikuje blíže jakým způsobem mají jednat, bude se 

postup zmocněnců při zastupování na základě plné moci řídit ustanovením občanského 

zákoníku v §31 odst. 3, který stanoví, že plnou moc lze udělit i několika zmocněncům 

                                                 
92 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24.2.2005, sp.zn. 7 Afs 10/2005 – 86: „Každý druh plné 
moci může být omezený nebo neomezený. Podle neomezené plné moci může zmocněnec provést 
příslušné právní úkony podle svého volného uvážení, zachovávaje povinnosti zmocněnce, v omezené plné 
moci má dány směrnice, jak má postupovat.“ 
93 Spáčil, J., Poznámky k problematice zastoupení na základě plné moci, Právo a podnikání, 1996, č. 1, s. 
9 
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společně. Není-li v plné moci udělené několika zmocněncům určeno jinak, musí jednat 

společně. V praxi to bude znamenat, že právní úkon bude perfektní teprve ve chvíli, kdy 

poslední ze zmocněnců projeví obsahově shodnou vůli.  

 

11.2.6 Forma plné moci 
 

V plné moci musí být uvedeno kdo uděluje plnou moc, komu je plná moc udělena a 

v jakém rozsahu. Osoba zmocnitele často bude na listině podepsána, přičemž podpis by 

měl být ověřen notářem nebo jiným orgánem veřejné moci, který provádět legalizaci. 

Z logiky věci vyplývá, že osoba zmocněnce by měla být dostatečně specifikována, aby 

nemohlo dojít k záměně osob a třetí osoba mohla v případě pochybností snadno 

porovnat totožnost zmocnitele s plnou mocí. Z tohoto důvodu se na plné moci často 

uvádí kromě jména a příjmení zmocněnce i jeho datum narození, popřípadě rodné číslo, 

adresa trvalého bydliště a někdy i číslo občanského průkazu. 

Mezi další formální náležitost, která může způsobovat potíže je, zda má být plná 

moc udělena v podobě písemné nebo ústní. Obligatorně bude muset být plná moc 

udělena v písemné podobě tam, kde to stanoví zákon a v takovém případě, že právní 

úkon, který má být učiněn na základě dohody o plné moci a plné moci musí být rovněž 

v písemné podobě. Tato zásada vyplývá z ustanovení § 31 odst. 4 občanského zákoníku, 

který stejnou podmínku stanoví i pro generální plnou moc nebo plnou moc speciální, 

určenou pro více právních úkonů. Je to nutné zejména proto, že například u generální 

plné moci nemůžeme dopředu odhadnout, které právní úkony učiněné zmocněncem 

budou muset být v písemné a které v ústní formě. 

V ústní formě může být tedy udělena jedině speciální plná moc, udělená pouze pro 

jediný právní úkon za současně splněné podmínky, že pro tento právní úkon není 

vyžadována písemná forma. 

11.3 Překročení rozsahu oprávnění k jednání 

 Při realizaci zastoupení může dojít k excesům, kdy zmocněnec překročí rozsah 

oprávnění, které je mu vymezeno zmocnitelem. V takových případech vzniká 

samozřejmě otázka, kdo je takovým jednáním vázán, tedy jaké následky bude mít 
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taková situace nejen ve vztahu mezi zmocnitelem a zmocněncem, ale rovněž vůči třetím 

osobám. 

11.3.1 Rozsah oprávnění zastupovat a interní pokyny 
 
 Rozsah zmocněncova oprávnění má být vymezen v plné moci. Pokud zmocnitel 

jedná v mezích tohoto rozsahu, přičítají se následky jeho jednání přímo zmocniteli, tedy 

jako by toto jednání učinil zmocnitel sám. § 32 odst. 2 občanského zákoníku upravuje i 

případy, kdy zmocněnec překročí oprávnění, které je určeno rozsahem plné moci. 

V tomto ustanovení je stanoveno, že jedná-li zmocněnec jménem zmocnitele v mezích 

oprávnění zastupovat, vzniknou tím práva a povinnosti přímo zmocniteli. Pokyny dané 

zmocněnci, které nevyplývají z plné moci, nemají vliv na právní účinky jednání, ledaže 

by byly známé osobám, vůči kterým zmocněnec jednal. Zmocněnec v tomto případě 

jedná podle přání zmocnitele, který svou vůli projevil interními pokyny nebo nějakou 

formou příkazu. V takové situaci vzniká nesoulad mezi vztahem zmocněnce a 

zmocnitele a zmocněnce a třetí osoby. Zákonodárce tímto ustanovením chrání 

především dobrou víru třetích osob. Z uvedeného tedy plyne, že pokud jsou interní 

pokyny, tedy pokyny zmocnitele, které nejsou uvedeny výslovně v plné moci, 

zmocněncem překročeny, nebude to mít žádný vliv na právní účinky jednání vůči třetím 

osobám. Současně musí být splněna zákonná podmínka, že o těchto interních pokynech 

a jejich překročení třetí osoba nevěděla. V opačném případě má taková znalost stejné 

následky, jako by byly tyto pokyny nebo tato omezení uvedena přímo v plné moci. 

Ačkoli překročení interních pokynů, které nejsou uvedeny v plné moci nemají vliv na 

následky právního jednání vůči třetím osobám, pokud jsou v dobré víře, neznamená to, 

že totéž platí i pro zmocněnce a zmocnitele. V tomto případě není vyloučena 

odpovědnost zmocněnce vůči zmocniteli za škodu, která je způsobena překročením 

interních pokynů.94 

11.4 Dobrá víra zmocnitele při udělení zmocnění 

                                                 
94 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář. 2. 
vydání. Praha : C.H. Beck, 2009, s. 306: „To znamená, že zmocnitel je s ohledem na zajištění ochrany 
dobré víry třetích osob, se kterými je jednáno, právními úkony zmocněnce vázán (takové pokyny však 
mohou mít právní význam ve vzájemném vztahu zmocněnce a zmocnitele; proto nelze vyloučit ani 
případnou odpovědnost zmocněnce za škodu – § 420n. – kterou překročením interních pokynů zmocniteli 
způsobil).“ 
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 K dobré víře zmocnitele a k tomu zda o určité okolnosti věděl nebo vědět musel 

se přihlíží i u zmocněnce. Toto pravidlo se však neuplatní, pokud se jedná o okolnosti, o 

kterých se zmocnitel dozvěděl ještě před tím, než došlo k udělení plné moci. Pokud 

však není v dobré víře zmocnitel, nepřihlíží se k tomu, zda je v dobré víře zmocněnec či 

nikoli95.  

11.5 Překročení oprávnění vyplývající z plné moci a jednání bez plné 
moci 

 Zmocněnec je oprávněn k jednání v rozsahu plné moci. Překročením tohoto 

oprávnění a jeho následky se zabývá § 33 občanského zákoníku. Tato situace je odlišná 

od překročení interních pokynů, které v plné moci uvedeny nejsou. Pokud zmocněnec 

překročí své oprávnění vymezené přímo v plné moci, umožňuje zákon zmocniteli, aby 

byl takovým jednáním vázán. Jestliže je překročení zmocnitelem schváleno nebo pokud 

nevysloví svůj nesouhlas s takovým jednáním bez zbytečného odkladu poté, co se o 

překročení dozvěděl, je tímto překročením vázán96. Schválení jednání vyplývajícího 

z překročení oprávnění má být adresováno osobě, se kterou zmocněnec jednal. 

V případě nevyslovení nesouhlasu bez zbytečného odkladu se jedná o nevyvratitelnou 

domněnku schválení překročení oprávnění. Dodatečné schválení překročení oprávnění 

se nazývá ratihabicí, kterou je překročení schváleno a následky nastávají stejné, jako by 

byl zmocněnec k tomuto jednání oprávněn z plné moci. Rozsah oprávnění vymezeném 

v plné moci je tak rozšířen na tento konkrétní případ. Na rozdíl od jednání, které není 

excesem a děje se na základě plné moci, je u excesu situace opačná. Nejdříve dojde 

k jednání a následně je ratihabicí toto jednání závazné pro zmocnitele. U jednání 

nepřekračující oprávnění je prvotní plná moc, na jejímž základě dochází k jednání. 

Souhlas s tímto jednáním je tedy zmocnitelem udělen dříve než k jednání dojde. 

 Zákonodárce vyžaduje od zmocnitele aktivní přístup, představovaný vyslovením 

nesouhlasu s jednáním, které původně nezamýšlel a kterým nechce být vázán. 

Požadavek vyslovení nesouhlasu bez zbytečného odkladu je namířen na ochranu práv 

třetích osob a právní jistotu účastníků právního vztahu.  

 § 33 odst. 2 občanského zákoníku řeší dva případy a to jednak situaci, kdy 

nedošlo ke schválení překročení oprávnění dle § 33 odst. 1 občanského zákoníku a 
                                                 
95 § 32 odst. 3 občanského zákoníku 
96 § 33 odst. 1 občanského zákoníku 
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jednak případy jednání za jiného, aniž by existovalo zmocnění k takovému jednání, tzv. 

nezmocněné jednatelství. Pokud zmocněnec překročí své oprávnění vyplývající z plné 

moci, bude takovým jednáním sám vázán v případě, že jeho jednání nebylo bez 

zbytečného odkladu schváleno nebo pokud nebyl vysloven nesouhlas s tímto jednáním 

podle § 33 odst. 1 občanského zákoníku. V takovém případě se exces bude řídit § 33 

odst. 2 občanského zákoníku.  

 Druhým případem je jednání, ke kterému neexistuje žádné zmocnění, tzv. 

nezmocněné jednatelství. Mezi případy nezmocněného jednatelství patří i takové 

situace, kdy zmocněnec jedná v době, kdy jeho plná moc již zanikla. Osoba, za kterou 

bylo jednáno, aniž by k tomu jednající osoba měla zmocnění, nemusí vyvíjet žádnou 

aktivitu, pokud nechce být tímto jednáním vázána, ale toto jednání bude zavazovat 

přímo osobu, která jednala. Z důvodu ochrany práv třetích osob a zachování právní 

jistoty nezpůsobuje takové jednání bez oprávnění neplatnost právního úkonu, pouze je 

odlišná osoba, která je tímto jednáním vázána.  

 Dále jsou v ustanovení § 32 odst. 2 občanského zákoníku upraveny práva osoby, 

se kterou jednal zmocněnec, který překročil oprávnění vyplývající z plné moci, 

popřípadě osoba bez takového oprávnění, nezmocněný jednatel, za podmínky, že toto 

jednání nebylo dodatečně schváleno. V takovém případě má osoba, se kterou bylo 

jednáno dvě možnosti, buď požadovat splnění závazku nebo náhradu škody, která byla 

způsobena tímto jednáním. Pokud však zvolí jednu z možností, nelze tuto volbu již 

změnit97. 

 Právním projevem nemusí být vždy vázán ten kdo překročil meze oprávnění či 

nezmocněný jednatel a to i v případech, kdy nedošlo ke schválení takového úkonu 

zmocnitelem. Toto pravidlo se neuplatní v případě, že předmětem právního úkonu byl 

převod nemovitosti jak judikoval Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí98, kde uvedl, že 

ustanovení o odpovědnosti zmocněnce za překročení plné moci, popřípadě za 

nedostatek plné moci, tedy nemůže být titulem nabytí vlastnictví k nemovitosti, který by 
                                                 
97 Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol., Občanský zákoník. Komentář., 10. vydání, 
Praha 2006, C.H.Beck, s. 223: „Jestliže však zmocnitel či osoba, za kterou bylo jednáno, překročení plné 
moci či jednání bez plné moci dodatečně neschválili, osoba, se kterou bylo jednáno, tj. třetí osoba, může 
s ohledem na svou právní ochranu požadovat na tom, kdo jednal jako zmocněnec či jednatel za jiného 
alternativně buď splnění závazku, který vyplývá z učiněného právního úkonu – smlouvy, tj. může 
požadovat plnění obligační povahy (za předpokladu, že chce na právním úkonu setrvat vzdor tomu, že 
z něho není zavázán ten, v jehož jméně či za něhož se jednalo), anebo náhradu škody (§ 420). Provedenou 
volbu však již nelze dodatečně jednostranně měnit.“ 
98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17.3.2004, sp.zn. 22 Cdo 46/2004 
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bylo možno podřadit pod ustanovení § 132 odst.1 ObčZ (§ 133 ObčZ ve znění před 

novelou provedenou zákonem č. 509/1991 Sb.), která upravují (upravovala) způsoby 

nabývání vlastnictví věcí. Obdobně jako je tomu u převodu nemovitostí nebude možné 

na základě překročení oprávnění převést věc movitou na někoho jiného, podle zásady, 

že nikdo nemůže převést více práv, než sám má. Převod movité nebo nemovité věci na 

základě překročení rozsahu plné moci pouze v případě, že dojde k ratihabici takového 

úkonu. V takovém případě ovšem bude tímto úkonem vázán zmocnitel a nikoli osoba, 

která jednala za něj. Pokud dojde k právnímu úkonu, který vznikl při překročení 

jednatelského oprávnění nebo při nezmocněném jednatelství a který měl být důvodem 

nabytí vlastnického práva bude mít třetí osoba se kterou bylo jednáno pouze jednu 

alternativu a to domáhat se na tom, kdo s ním jednal náhrady škody, tímto jednáním 

způsobené. 

 Pokud osoba, se kterou bylo jednáno v rámci překročení rozsahu oprávnění 

vyplývajícího z plné moci nebo bez takového oprávnění nemůže uplatnit § 32 odst. 2 

občanského zákoníku v případě, že o tomto nedostatku věděla. 

 Z ustanovení občanského zákoníku, které se týkají excesů při smluvním 

zastoupení vyplývá, že takový úkon může být za splnění dalších podmínek platný a 

pokud nedojde k ratihabici zmocnitelem je tímto úkonem vázána osoba, která jednala 

v rámci překročení oprávnění z plné moci, popřípadě bez plné moci.  

 V případě právnických osob řešil otázku překročení zmocnění a otázku platnosti 

nebo neplatnost právního úkonu z takového jednání vzniklého Nejvyšší soud České 

republiky, který došel k závěru, že takové jednání bude platné, ale nebude jím vázána 

právnická osoba. V rozsudku Nejvyšší soud99 uvádí, že důsledkem překročení 

zákonného zmocnění tedy podle ustanovení § 20 odst. 2 obč. zák. není neplatnost 

právního úkonu, při kterém zákonný zmocněnec překročil rozsah zmocnění, ale jen to, 

že jím právnická osoba, při splnění zákonem stanovených podmínek, není vázána. 

Jinými slovy, právnická osoba může u právního úkonu, který učinil zákonný zmocněnec 

nad rozsah zákonného zmocnění, namítat, že jí z něj nevznikla žádná práva a 

povinnosti; tato námitka jí však přísluší jen není-li splněna některá z podmínek § 20 

odst. 2 obč. zák.  

                                                 
99 Rozsudek Nejvyššího soudu, sp.  zn. 29 Odo 914/2004  
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 Rovněž exces při smluvním zastoupení nebude důvodem neplatnosti právního 

úkonu při zastoupení fyzických osob. Aby byl takový právní úkon platný musí však 

splňovat i podmínky nutné k tomu, aby byl právní úkon platný. Je otázkou, zda jednání, 

které učinila osoba, která neměla dostatek oprávnění k takovému jednání, popřípadě 

jednala bez takového zmocnění a toto jednání není dodatečně schváleno osobou, za 

kterou bylo jednáno netrpí vadami, pro které by měl být takový úkon neplatný. 

Konkrétně máme na mysli nedostatek vážnosti vůle, neboť ten, kdo jedná za jiného, 

ačkoli k tomu nemá dostatečné oprávnění, pravděpodobně nejedná s cílem, aby 

subjektivní práva a povinnosti zavazovala přímo jeho100. 

V takových případech bude třeba zvažovat, zda je právní úkon platný a zda není třeba i 

v těchto případech klást důraz na ochranu dobré víry třetích osob. Osobně se 

domníváme, že pokud právní úkon trpí vadami, pro které je neplatný, mohou se třetí 

osoby domáhat náhrady škody, tímto jednáním způsobené a to na osobě, která jednala. 

 V souvislosti s excesy je třeba ještě podotknout, zda není úprava v občanském 

zákoníku nedostatečná, pokud neobsahuje úpravu excesů, ke kterým může dojít při 

zastoupení zákonném. Neexistuje zde žádná úprava, která by se vztahovala na excesy 

zákonných zástupců nezletilých, opatrovníků. V návrhu nového občanského zákoníku je 

tento nedostatek zohledněn a je zde obsažena všeobecná  úprava excesu při 

zastoupení101.  

 

11.6 Zánik plné moci  

Občanský zákoník v §33b uvádí případy, kdy zaniká zastoupení, založené dohodou 

o plné moci. Výčet v prvním odstavci je pouze demonstrativní, neboť v dalších 

odstavcích jsou uváděny další případy, kdy zaniká zastoupení na základě dohody o plné 

moci a některé případy uvedeny nejsou, patrně z důvodu, že jasně vyplývají z dané 

situace a takové ustanovení v zákoně by bylo tudíž nadbytečné. 

                                                 
100 Fekete, I., Občansky zákonník. Komentár., Bratislava 2007, Ing. Miroslav Mračko, s. 90 
101 http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-
storage/files/Navrh%20obcanskeho%20zakoniku_ver_2010.pdf, s.77, § 415 vládního návrhu občanského 
zákoníku: (1) Překročí-li zástupce zástupčí oprávnění, zavazuje právní jednání zastoupeného, pokud 
překročení schválí bez zbytečného odkladu. To platí i v případě, kdy za jiného právně jedná osoba, která 
k tomu není oprávněna. (2) Není-li právní jednání bez zbytečného odkladu schváleno, je osoba, která 
právně jednala za jiného, zavázána sama. Osoba, se kterou bylo jednáno a která byla v dobré víře, může 
ne jednajícím požadovat, aby splnil, co bylo ujednáno, anebo aby nahradil škodu. 
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V prvním odstavci se setkáváme s obecnými důvody zániku plné moci, které bývají 

nejčastější. Zákonodárce zde uvádí čtyři důvody zániku plné moci, mezi které patří 

provedení úkonu, na který byla plná moc omezena, je-li plná moc odvolána 

zmocnitelem, je-li vypovězena zmocněncem a zemře-li zmocněnec. Kromě smrti 

zmocněnce zanikne plná moc i v případě, že z mocněnec ztratí způsobilost k právním 

úkonům. 

Mezi další důvody, které v zákoně uvedeny nejsou patří například dohoda 

zmocněnce a zmocnitele o ukončení zastupování na základě dohody o plné moci nebo 

případy, kdy je plná moc udělena na časově omezenou dobu a zaniká uplynutím tohoto 

času. Obdobně jako v případě jiných právních úkonů lze existenci plné moci vázat na 

splnění rozvazovací podmínky102. 

Plná moc zaniká rovněž smrtí zmocnitele, ale v takovém případě musí být splněny 

další podmínky, kterými jsou jednak výslovné stanovení opaku v plné moci nebo pokud 

něco jiného, nestanoví zvláštní zákon.103 Příkladem, kdy něco jiného stanoví zvláštní 

zákon jsou jednak ustanovení §14 odst. 7 obchodního zákoníku, kde se uvádí, že 

prokura nezaniká smrtí podnikatele, pokud podnikatel nestanovil, že má trvat pouze za 

jeho života. Po smrti podnikatele může prokurista činit jen úkony v rámci obvyklého 

hospodaření. Pokud by chtěl prokurista činit úkony, které přesahují obvyklé 

hospodaření, může tak činit jedině se souhlasem dědiců nebo se svolením soudu. 

Význam odkazu na zvláštní zákon v § 33b odst. 2, který byl do občanského zákoníku 

vložen novelou v roce 2004104, spočívá zejména v zachování plynulosti a funkčnosti 

podnikatelské činnosti i po smrti podnikatele105.  

Dalším případem, kdy nezaniká plná moc smrtí zmocnitele na základě ustanovení 

zvláštního zákona a na které odkazuje občanský zákoník jsou § 15 odst. 3 obchodního 

zákoníku, který se týká zákonného zastoupení podnikatele, konkrétně pověření určitou 

činností při provozování podniku. Platí zde v podstatě totéž, co je uvedeno v § 14 odst. 

7 obchodního zákoníku o prokuře. 
                                                 
102 Tichý, L., Základní otázky smluvního zastoupení, ASPI – Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci 
občanského práva, ASPI, 2008, s. 63 
103 § 33b odst. 2 občanského zákoníku 
104 zákon č. 554/2004 Sb. změna občanského zákoníku, občanského soudního řádu a dalších z., část první, 
čl. I, 1.„V § 33b odst. 2 se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova "pokud zvláštní 
zákon 2d) nestanoví jinak". Poznámka pod čarou č. 2d) zní: "2d) Například § 14 odst. 7, § 15 odst. 3, § 
715a odst. 3 obchodního zákoníku.". 
105 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář. 2. 
vydání. Praha : C.H. Beck, 2009, s. 311  
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Posledním příkladem, na který odkazuje přímo občanský zákoník je § 715a odst. 3 

obchodního zákoníku. Z uvedeného vyplývá, že plná moc udělená majitelem účtu 

k nakládání s peněžními prostředky na účtu jeho smrtí nezaniká, pokud z jejího obsahu 

nevyplývá, že má trvat pouze za života majitele účtu. 

Zmocnitel se nemůže platně vzdát práva plnou moc kdykoli odvolat106. Pokud by 

tak učinil, bylo by jeho jednání v rozporu se zákonem a jako takové by bylo neplatné. 

V takovém případě by se k vzdání se práva na odvolání plné moci nepřihlíželo a plná 

moc by mohla být i přesto zmocnitelem odvolána. K ochraně zastoupeného i k ochraně 

třetích osob stanoví občanský zákoník výjimky, kdy za určitých okolností mají jednání 

zmocněnce právní účinky i po zániku plné moci. Tyto výjimky stanoví občanský 

zákoník v § 33b odst. 4, 5, 6. Pokud by jednal zmocněnec i po zániku plné moci a 

nejednalo by se o výjimky uvedené v těchto ustanoveních, nebude takové jednání 

zmocnitele zavazovat107. 

Podmínkou účinnosti odvolání je, že musí být zmocněnci známo, pokud tomu tak 

není, tak právní úkony zmocněnce mají stejné právní účinky, jako kdyby plná moc ještě 

trvala.108 Pokud však třetí osoby o odvolání plné moci věděli nebo vědět museli, nebude 

se na takové jednání vztahovat toto ustanovení a účinky právního jednání se pro 

zmocnitele nedostaví. 

Ve vztahu ke třetím osobám je zánik plné moci odvolání účinný teprve tehdy, když 

se o něm dozví, jak vyplývá z ustanovení § 33b odst. 5 občanského zákoníku109. 

V případě smrti zmocnitele nebo výpovědi plné moci zmocněncem ukládá občanský 

zákoník povinnost zmocněnci, aby i po zániku plné moci učinil všechny úkony, které by 

nesnesly odkladu. Jsou tak chráněny zájmy zmocnitele, popřípadě jeho nástupců 

(dědiců), kteří by z důvodu neučinění těchto neodkladných záležitostí mohli utrpět 

újmu. Tyto úkony budou mít stejné následky jako kdyby zastoupení trvalo. Jedinou 

podmínkou, kterou ukládá zákonodárce zmocněnci, kdy neodkladné úkony být učiněny 

nemají je, pokud odporují tomu, co zařídil zmocnitel nebo jeho právní nástupci110.  

                                                 
106 § 33b odst. 3 občanského zákoníku 
107 Fiala, J., Kindl, M. a kolektiv, Občanský zákoník. Komentář. Díl I., Wolters Kluwer, 2009, s. 170 
108 § 33b odst. 4 občanského zákoníku 
109 § 33b odst. 5 občanského zákoníku 
110 § 33b odst. 6 občanského zákoníku 
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12. Prokura 
 
 V případě, že podnikatel nechce nebo nemůže z nějakého důvodu jednat sám 

umožňuje právní řád, aby se nechal zastoupit. Pro takové případy existuje institut 

zastoupení. Možnosti právního jednání podnikatele jsou vymezeny v § 13 odst. 1 

obchodního zákoníku111. Jednou z možností zastoupení podnikatele v jeho jednání je 

institut prokury, který je upraven v § 14 obchodního zákoníku112. 

 Prokura je označována jako obchodní nebo podniková plná moc, někdy též jako 

zmocnění při provozu podniku113. Prokura je speciálním institutem v oblasti zastoupení, 

která je možná pouze pro jednání podnikatele, tedy pro obchodně právní vztahy. 

Občanský zákoník  podobnou úpravu neobsahuje, přesto se s ohledem na ustanovení § 1 

odst. 2 obchodního zákoníku i na právní vztahy vznikající na základě prokury použije 

subsidiárně občanského zákoníku, zejména jeho ustanovení o zastoupení. Ačkoli se 

jedná o institut zvláštní, kterého lze použít pouze na obchodní vztahy, jedná se o 

institut, který je typickým a v praxi využíván poměrně často. Prokura je typem 

smluvního zastoupení a rovněž plnou mocí, která se oproti plné moci upravené 

v občanském zákoníku vyznačuje jistými specifiky. 

 Prokura je upravena především v § 14 obchodního zákoníku a vymezení pojmu 

nalezneme v odst. 1 tohoto ustanovení, jedná se o zmocnění prokuristy udělené 

podnikatelem, k výkonu všech právních úkonů, ke kterým dochází při provozu podniku, 

i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc a lze ji udělit jen fyzické osobě. 

12.1 Subjekty  prokury 

Subjekty právního vztahu založeného prokurou jsou podnikatel a prokurista. 

Kdo je podnikatelem vymezuje § 2 odst. 2 obchodního zákoníku, ze kterého plyne, že 

podnikatelem je jednak osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo osoba, která podniká 

na základě živnostenského oprávnění nebo osoba, která podniká na základě jiného než 

živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů a konečně osoba, která provozuje 

zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.  

                                                 
111 § 13 odst. 1 obchodního zákoníku: Je-li podnikatelem fyzická osoba, jedná osobně nebo za ni jedná 
zástupce. Právnická osoba jedná statutárním orgánem nebo za ni jedná zástupce. 
112 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
113 Eliáš, K., Etuda o prokuře, Právník, 1993, č. 5, s. 425 
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Prokuru ovšem nemůže udělit kterýkoli z výše uvedených podnikatelů, ale pouze 

podnikatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, neboť prokura musí být rovněž 

zapsána do obchodního rejstříku podle § 14 odst. 6 věty první obchodního zákoníku, 

kde je stanoveno, že udělení prokury je účinné od zápisu do obchodního rejstříku. 

Odporovalo by tedy smyslu prokury a podmínkám, za kterých je prokura účinná, aby 

prokura, která musí být zapsána do obchodního rejstříku, byla udělena podnikatelem, 

který sám v obchodním rejstříku zapsán není114. 

Další otázkou, kterou je třeba zodpovědět v souvislosti s udělováním prokury 

podnikatelem je, kdo konkrétně prokuru prokuristovi uděluje. V případě podnikající 

fyzické osoby nevznikají pochybnosti a prokura je v tomto případě udělena přímo 

osobou podnikatele. Zda je možné udělit prokuru i zástupcem nebo zmocněncem není 

zcela jasné. Přikláníme se k názoru, že to možné je, pokud k tomu osoba odlišná od 

podnikatele má výslovné zmocnění.115  

Složitější situace nastává v případě právnické osoby jako podnikatele. Jak jsme 

uvedli výše, za právnickou osobu jedná její statutární orgán, z čehož plyne, že i prokuru 

za právnickou osobu podnikatele bude udělovat její statutární orgán, který projevuje 

vůli právnické osoby, resp. jedná jejím jménem. Výjimku tvoří společnost s ručením 

omezeným, jelikož z ustanovení § 125 odst. 2 obchodního zákoníku plyne, že v tomto 

případě udělí prokuru valná hromada společnosti s ručením omezeným, pokud neurčí 

společenská smlouva něco jiného116. S přihlédnutím k tomu jak často je svolávána valná 

hromada společnosti s ručením omezeným a významu prokury bude jistě účelnější, aby 

udělování a odvolávání prokury bylo i v tomto případě svěřeno statutárnímu orgánu, 

který může jednat mnohem operativněji. Obchodním zákoníkem je umožněno svěřit 

udělování a odvolávání prokury statutárnímu orgánu i v případě společnosti s ručením 

omezeným, neboť § 125 odst. 2 je dispozitivní.  

Druhým subjektem ujednání o udělení prokury je prokurista. Jediným omezením, 

který stanoví obchodní zákoník ohledně osoby prokuristy je, že to může být jedině 

fyzická osoba. Žádné další požadavky na osobu prokuristy obchodní zákoník neuvádí. 

S přihlédnutím ke kogentnímu ustanovení § 22 odst. 2 občanského zákoníku jasně 

                                                 
114 Eliáš, K., Prokura, Bulletin advokacie, 1993, č. 3, s. 20 
115 Eliáš, K., Prokura, Bulletin advokacie, 1993, č. 3, s. 21 
116 Pelikánová, I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 1. část, § 1 až 55, Linde Praha, a.s., Praha 2003, s. 
193 



 65 

vyplývá další požadavek na osobu prokuristy, který musí být splněn a to  způsobilost 

k právnímu úkonu, který má být vykonán a rovněž neexistence rozporu zájmů 

prokuristy se zájmy zastoupeného. Fyzická osoba, která má být prokuristou nemusí být 

v zaměstnaneckém poměru k podnikateli, ani nemusí být společníkem společnosti, 

může jít i o rodinného příslušníka nebo přítele podnikatele. Rovněž bezúhonnost není 

podmínkou výkonu funkce prokuristy. Prokuristou tedy může být jakákoli fyzická 

osoba, která je způsobilá k právnímu úkonu, o který se jedná. K. Eliáš v Etudě o 

prokuře ještě uvádí, že prokurista musí být gramotný a musí mít bydliště, které ovšem 

nemusí být na území České republiky117. 

12.2 Vznik prokury 

 Prokura vzniká udělením v písemné formě. Prokuru je možné udělit až po 

vzniku společnosti. Tomuto udělení musí logicky předcházet dohoda podnikatele a 

budoucího prokuristy o udělení prokury, protože k udělení je nutný souhlas prokuristy, 

jak vyplývá z § 23 občanského zákoníku, tedy při zastoupení na základě plné moci tu 

musí být nejprve dohoda118. U této dohody není písemná forma vyžadována. Povinná je 

písemná forma pro udělení prokury, což můžeme dovodit z ustanovení § 31 odst. 4 

občanského zákoníku, který stanoví, že pokud má být právní úkon učiněn v písemné 

formě, musí být plná moc udělena písemně. Písemně musí být udělena i tehdy, netýká-li 

se jen určitého právního úkonu. Jelikož je prokura generální plnou mocí, kdy není 

dopředu možné odhadnout, zda úkony prokuristy budou činěny v písemné či ústní 

podobě, musí být prokura udělena písemně. Pokud by tedy prokura nebyla udělena 

písemně, bude absolutně neplatná.119  

 Jestliže se podnikatel rozhodne udělit rozšířenou prokuru, která umožňuje 

prokuristovi i zcizování a zatěžování nemovitostí, musí to být v prokuře výslovně 

uvedeno. Dalšími náležitostmi udělení prokury bude označení osoby podnikatele a 

prokuristy, musí být datována a nesmí chybět ani podpisy stran.  

 V praxi bude mít prokura formu nějakého smluvního typu, který ovšem není 

předepsán a bude proto záviset na volbě podnikatele a prokuristy. Pokud subjekty 

nezvolí žádný z pojmenovaných smluvních typů, je třeba vycházet z toho, že prokura se 

                                                 
117 Eliáš, K., Etuda o prokuře, Právník, 1993, č. 5, s. 429 
118 Eliáš, K., Prokura, Bulletin advokacie, 1993, č. 3, s. 24 
119 Eliáš, K., Etuda o prokuře, Právník, 1993, č. 5, s. 430 
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bude řídit ustanoveními obchodního zákoníku o mandátní smlouvě upravené v § 566 

obchodního zákoníku. K tomuto závěru dospěl Nejvyšší soud ČR ve svém rozsudku ze 

dne 25.11.2009, sp. zn. 23 Cdo 2713/2009, když konstatoval, že se přiklání k podpůrné 

aplikaci mandátní smlouvy, podle níž se mandatář zavazuje k zařízení určité obchodní 

záležitosti mandanta uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo 

uskutečněním jiné činnosti. 

Právní účinky prokury nastávají až zápisem do obchodního rejstříku. Zápis 

prokury má tedy konstitutivní povahu.120 Zápis prokury do obchodního rejstříku 

upravuje občanský soudní řád, který se ve svých ustanoveních §200a – 200de věnuje 

řízení ve věcech obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí 

mimo jiné splňovat obecné náležitosti, které občanský soudní řád vymezuje v § 79 a v 

§42 odst. 4. V souvislosti s prokurou se do obchodního rejstříku zapisuje jméno a 

bydliště prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná.121 Řízení ve věcech obchodního 

rejstříku se zahajuje na návrh, který se podává u obecně příslušného soudu osoby, který 

se zápis týká. Věcně příslušným v prvním stupni je vždy krajský soud. Návrh může být 

rovněž podán v elektronické podobě podle §33 odst. 2 obchodního zákoníku. 

Jelikož se prokura zapisuje do obchodního rejstříku, prokurista nepotřebuje 

k zastupování společnosti zvláštní plnou moc. Své oprávnění k zastupování podnikatele 

tak prokazuje výpisem z obchodního rejstříku.  

12.3 Druhy prokury 

 Pokud prokura zahrnuje i oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti, což musí 

být v prokuře výslovně uvedeno jak vyplývá z ustanovení § 14 odst. 2 obchodního 

zákoníku, jedná se o prokuru rozšířenou. V opačném případě bude prokura označována 

jako prokura základní. 

 Jiným kritériem pro vymezení druhů prokury je počet prokuristů. Prokura může 

být udělena jedné osobě a půjde o prokuru individuální. O individuální prokuru půjde 

rovněž v případě, že bude udělena více osobám, přičemž každá z nich může jednat 

samostatně. Opakem individuální prokury je prokura hromadná (kolektivní), která je 

udělena více osobám za současného splnění podmínky, že k platnosti právního úkonu 

                                                 
120 § 14 odst. 6 obchodního zákoníku 
121 §35 písm. g) obchodního zákoníku 
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učiněného na základě hromadné prokury je nezbytný podpis všech prokuristů nebo 

alespoň dvou nebo více z nich, což musí být zapsáno v obchodním rejstříku. Možné je 

udělit i prokuru smíšenou, kdy je prokura udělena více prokuristům a k platnosti 

právního úkonu je třeba podpisu jednoho z nich, který je výslovně určen a kteréhokoli 

dalšího. 

 Prokura v českém obchodním právu je institutem fakultativním, kdy podnikatel, 

který splňuje podmínky pro udělení prokury ji udělit může, ale nemusí.  

12.4 Rozsah prokury 

 Na rozdíl od zastoupení na základě plné moci, které upravuje občanský zákoník 

je rozsah prokury, která je obchodním zastoupením a zároveň zvláštním druhem plné 

moci, vymezen v obchodním zákoníku v §14 odst. 1 a 2. Z obchodního zákoníku tedy 

plyne, že prokura opravňuje prokuristu ke všem právním úkonům, ke kterým dochází 

při provozu podniku.122 Co zákonodárce mínil provozováním podniku je třeba vyvodit 

z praxe, judikatury a odborné literatury. Jisté zpřesnění vymezení provozu podniku 

můžeme spatřovat i v § 14 odst. 2 obchodního zákoníku, z něhož vyplývá, že mezi 

obvyklá oprávnění spojená s provozem podniku nepatří zcizování a zatěžování 

nemovitostí. Zcizování a zatěžování nemovitostí prokuristou je možně jedině v případě, 

že je to výslovně vymezeno v prokuře.  

 Provozem podniku se rozumí řízení a hospodaření podnikem a odborná péče. 

Jelikož je prokurista zmocněn ke všem úkonům, ke kterým dochází při provozu 

podniku, jedná se i o úkonu, které přesahují běžné hospodaření s podnikem. Jedná se 

tedy o všechny úkony, které mají nějakou spojitost s provozováním podniku s výjimkou 

zcizování a zatěžování nemovitostí, které musí být uvedeno výslovně. Jestliže je 

prokurista výslovně zmocněn v prokuře i k zatěžování a zcizování nemovitostí, nemůže 

ani v takovém případě zcizit celý podnik.123 K právním úkonům, které měl zákonodárce 

na mysli při formulování §14 odst. 1 obchodního zákoníku, tedy nebudou patřit takové 

mimořádné právní úkony, které by mohly mít závažné důsledky pro provoz podniku, 

                                                 
122 §14 odst. 1 obchodního zákoníku 
123 Eliáš, K., Etuda o prokuře, Právník 1993, s. 433: „…je pak možné dovodit, že ani prokurista 
oprávněný ke zcizování nemovitostí nemůže v zastoupení podnikatele zcizit celý podnik, jehož je 
prokuristou.“ 
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v krajním případě by podnikání mohly zcela znemožnit, mimořádným právním úkonem 

je například prodej nebo nájem podniku.124  

 Ke stejnému názoru dospěl i Krajský soud v Hradci Králové ve svém rozhodnutí 

ze dne 27.3.2003, sp. zn. 19 Co 495/2002, ve kterém uvádí, že k provozu podniku 

nebudou patřit mimořádné dispozice, které se sice týkají podniku, ale buď další provoz 

podnikatele znemožní, např. prodej nebo pronájem podniku, nebo ho alespoň negativně 

ovlivní – např. zřízení zástavního práva na podnik, popř. s provozem podniku nijak 

nesouvisejí. 

L. Lisse definuje provoz podniku jako „zejména činnost všech faktických 

dispozic s majetkem tvořícím podnik (§5 obchodního zákoníku) a právních úkonů s tím 

spojených, které mají za cíl zajišťovat hospodářskou prosperitu podnikatele a směřovat 

k účelu předmětu podnikání vytyčenému ve společenské smlouvě nebo stanovenému 

zákonem, tj. u obchodních společností zejména k dosažení zisku.“125 

 K. Eliáš uvádí že, právními úkony, k nimž dochází při provozu podniku jsou 

všechny obchodní věci týkající se podniku, dále působnost prokuristy 

v pracovněprávních vztazích nebo ve věcech daňových.126 

 Jednání prokuristy může být omezeno vnitřními pokyny, ovšem na rozdíl od 

ustanovení občanského zákoníku o plné moci, tyto vnitřní pokyny nemají žádnou 

relevanci vůči třetím osobám a to ani v případě, že o nich tyto třetí osoby vědí.127  

12.5 Podepisování prokuristy 

 Způsob jednání prokuristy je vymezen v §14 odst. 5 obchodního zákoníku, ze 

kterého vyplývá, že prokurista musí při daném právním úkonu specifikovat osobu 

podnikatele, označit svou funkci prokuristy a podepsat se podle podpisového vzoru, 

který je předložen společně s návrhem na zápis prokuristy do obchodního rejstříku. 

V praxi se prokurista má podepisovat tak, že za svůj podpis připojí dodatek, který 

označuje jeho funkci, nejčastěji v podobě prokurista, in procura, per procurum nebo 

zkratky Pp, p.p.. Odborná veřejnost se rozchází v názorech na to, zda je připojení 

doložky prokuristy obligatorní. Podle rozsudku Vrchního soudu, je nutné připojit 

                                                 
124 Dědič, J. a kolektiv, Obchodní zákoník. Komentář. Polygon, Praha 2002, s. 110 
125 Lisse, L., K prokuře, Právní rádce 2008, č. 3, s. 24 
126 Eliáš, K. Prokura, Bulletin advokacie 1993, č. 3, s. 26-27 
127 § 14 odst. 3 obchodního zákoníku 
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k podpisu prokuristy doložku prokuristy, pokud tomu tak není, nejde o podpis 

prokuristy, ačkoli je tato osoba zapsaná do obchodního rejstříku jako prokurista. Přesto 

může tento podpis podnikatele zavazovat, byl-li podepsaný oprávněn jednat za něj i z 

jiného důvodu.128 

 Naopak v komentáři k obchodnímu zákoníku se můžeme setkat s názorem, že 

doložka prokuristy není obligatorní náležitostí jednání prokuristy. Autoři komentáře se 

mimo jiné odvolávají na ustanovení § 66 odst. 7 obchodního zákoníku, kde je uvedeno, 

že osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k firmě 

společnosti připojí svůj podpis. Neuvedení firmy u podpisu jednající osoby však 

nezpůsobuje neplatnost právního úkonu. Polemizují tak s rozhodnutím Vrchního soudu 

v Praze, sp. zn. 5 Cmo 308/94 a tvrdí, že oprávnění prokuristy jednat na základě udělené 

prokury vzniká zápisem do obchodního rejstříku a není vázáno na uvedení dodatku 

označujícího prokuru.129  

 Jelikož je prokura zvláštní formou plné moci a k prokazování existence funkce 

prokuristy slouží zápis v obchodním rejstříku, přikláníme se k názoru, že doložka 

prokuristy není nezbytná k tomu, aby jednání prokuristy bylo platné. K jistotě třetích 

osob však bude jistě lepší, pokud doložka bude připojena. Prokura se vztahuje jak jsme 

uvedli výše ke všem právním úkonům, ke kterým dochází při provozu podniku. Nemusí 

se tedy jednat vždy o právní úkony učiněné v písemné formě, z tohoto důvodu se 

domníváme, že nepřipojení doložky prokuristy, ačkoli je požadováno výslovně 

zákonem130, nebude způsobovat neplatnost právního úkonu prokuristy. 

12.6 Zánik prokury 

 V obchodním zákoníku se zániku prokury věnuje pouze ustanovení § 14 odst. 7 

a § 125 odst. 2. Pro zánik prokury tak nejčastěji budeme aplikovat ustanovení 

občanského zákoníku, které se týkají zániku plné moci, tedy ustanovení § 33b 

občanského zákoníku.  

                                                 
128 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 4.4.1995, sp. zn. (Rc) 5 Cmo 308/94, publikovaný 
v Soudních rozhledech 1996, č. 4, s. 88 
129 Štenglová, I., Plíva S. Obchodní zákoník. Komentář. C.H. Beck, Praha 2004, 9. vydání, s. 48 
130 § 14 odst. 5 obchodního zákoníku 
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 Nejčastějším důvodem zániku prokury tak bude jednostranný právní úkon, který 

může učinit buď prokurista a v takovém případě půjde o výpověď prokury nebo 

podnikatel a v takovém případě půjde o odvolání prokury. 

 V § 14 odst. 7 obchodního zákoníku se setkáváme s úpravou trvání prokury po 

smrti podnikatele. Pokud podnikatel výslovně nestanoví, že má prokura trvat jedině 

za jeho života, tedy že jeho smrtí zaniká, trvá prokura i po smrti podnikatele, ale je 

možné ji vykonávat pouze v omezeném rozsahu. Rozsah omezení stanoví rovněž zákon 

a to na úkony v rámci obvyklého hospodaření, přičemž prokurista má podat návrh na 

zapsání soudu. Úkony, které překračují obvyklé hospodaření, smí prokurista činit  jen se 

souhlasem dědiců a se svolením soudu131. 

13. Jednatelství bez příkazu 

13.1 Obecně 

Jednatelství bez příkazu můžeme rozdělit na jednatelství bez příkazu nutné a 

užitečné, které upravuje občanský zákoník v ustanoveních § 742 – 746 a na jednatelství 

bez příkazu zakázané, které je protiprávním činem. 

Souvislost jednatelství bez příkazu s institutem zastoupení můžeme spatřovat 

v obstarávání cizí záležitosti. Jednatelství bez příkazu je závazkovým vztahem, který se 

vyznačuje jistými specifiky.  

Typické pro jednatelství bez příkazu je obstarávání cizí záležitosti bez 

jakéhokoli právního titulu s úmyslem hájit zájmy druhého. Možnosti upravené 

občanským zákoníkem je třeba vnímat jako jisté výjimky, které za splnění zákonných 

podmínek umožňují, aby jednatelství bez příkazu nebylo protiprávním činem. 

Hraničním se jeví institut nepřikázaného jednatelství zejména z důvodu právní ochrany 

svobody (zásada privátní autonomie). Soukromé právo je založeno mimo jiné na zásadě, 

že nikdo není oprávněn zasahovat bez právního titulu do záležitostí druhých. Proto 

zákon umožňuje takový zásah pouze za splnění dalších podmínek. V případě 

jednatelství bez příkazu nutného se musí jednat o zásah do cizích záležitostí z důvodu 

odvracení hrozící škody a v případě nepřikázaného jednatelství užitečného je nutný 

souhlas pána věci, tzv. ratihabice, ke kterému dochází až dodatečně. V ostatních 

                                                 
131 § 14 odst. 7 obchodního zákoníku 
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případech, kdy jednatel obstarává cizí záležitost bez právního titulu, se jedná rovněž o 

jednatelství bez příkazu, ale pokud nejsou splněny další podmínky stanovené zákonem, 

půjde o protiprávní čin. 

Subjekty institutu jednatelství bez příkazu jsou jednatel bez příkazu (negotiorum 

gestor, nepřikázaný jednatel) a pán věci (dominus negotii, ten, jehož záležitost je 

obstarávána).  Jednatel bez příkazu musí obstarávat věc cizí a nikoli vlastní. Pokud 

obstarává pouze vlastní záležitost a zasahuje při tom do záležitosti cizí, nejedná se o 

jednatelství bez příkazu. Stejně je tomu i v případě, že se jednatel mylně domnívá, že 

obstarává věc vlastní, ale ve skutečnosti obstarává věc cizí. U jednatelství bez příkazu je 

tedy nutný úmysl obstarat cizí záležitost. Naopak o jednatelství bez příkazu se bude 

jednat, pokud jednatel obstarává záležitost cizí i vlastní, ale pouze v případě, že zájem 

cizí převažuje nad záležitostí vlastní. 

Pokud jsou splněny zákonné podmínky, zakládá jednatelství bez příkazu 

vzájemná práva a povinnosti mezi subjekty, jako by byla uzavřena smlouva, ačkoli 

nedošlo ke shodnému projevu vůle stran. Jedná se tedy o kvazikontrakt.132 Občanský 

zákoník se zabývá především vztahem nepřikázaného jednatele  a pána věci. Ve vztahu 

k třetím osobám je třeba použít ustanovení § 33 občanského zákoníku o překročení 

jednatelství vyplývající z plné moci. V tomto případě se rovněž jedná o nepřikázané 

jednatelství. Ve vztahu ke třetím osobám je důležité posoudit, zda se jedná o překročení 

jednatelství vyplývající z plné moci nebo zda taková dohoda o plné moci chybí. 

V případě, že se jedná o překročení zmocnění vyplývající z plné  moci, je zavázán 

z takového jednání nepřikázaný jednatel vůči třetím osobám pouze v případě, že 

zmocnitel takové jednání výslovně neschválil. Pokud zmocnitel takové jednání 

dodatečně schválí nebo se k němu vůbec nevyjádří, považuje se jeho jednání za souhlas 

a je z něj vůči třetím osobám zavázaný sám zmocnitel. V případě, že neexistovala 

dohoda o plné moci mezi nepřikázaným jednatelem a tím, jehož záležitost byla 

obstarávána je nutný souhlas pána věci. Pokud k takovému schválení nedojde, je 

zavázán z jednání nepřikázaný jednatel.133 

                                                 
132 Židlická, M. Jednatelství bez příkazu jako specifický důvod vzniku závazku, Časopis pro právní vědu 
a praxi 2000, č. 3, s. 326: „… kvazikontraktuální základ nepřikázaného jednatelství určuje, že práva a 
povinnosti jednatele jsou vymezeny ex ante, stejně jako by vznikla smlouva.“ 
133 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. Občanský zákoník I,II,  2.vydání, nakladatelství 
C.H.Beck 2009, s. 2240-2241  
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13.2 Jednatelství bez příkazu nutné 

 Jednatelství bez příkazu nutné upravuje § 742 občanského zákoníku a kromě 

výše popsaných znaků typických pro nepřikázané jednatelství, je zde důležitý faktor 

odvracení hrozící škody. Z praxe vyplývá, že je nutné v konkrétních případech 

posuzovat, zda se skutečně jednalo o hrozící škodu. Pokud dojde k obstarání cizí 

záležitosti, aniž by se jednalo o odvracení hrozící škody, nelze použít ustanovení § 742 

občanského zákoníku a nepůjde tedy o jednatelství bez příkazu nutné. Případ, kdy je 

odtaženo motorové vozidlo, které je poškozeno, po nehodě má rozbité zadní osvětlení a 

karoserii, ale okna rozbitá nejsou a vozidlo je uzamčeno, celkový rozsah poškození není 

takový, že by vozidlu hrozila škoda, odtažení není jednatelstvím bez příkazu.134 

Pokud hrozí škoda nevyžaduje se k jednání nepřikázaného jednatele souhlas 

pána věci, neboť se předpokládá, že škoda hrozí bezprostředně a souhlas se tedy 

presumuje. Problematická je otázka následků nutného jednatelství. Ustanovení § 742 

občanského zákoníku stanoví, že nepřikázaný jednatel má nárok na náhradu nutných 

nákladů. Toto ustanovení ovšem koliduje s ustanovením § 419 občanského zákoníku, 

které upravuje náhradu účelně vynaložených nákladů a náhradu škody při odvracení 

hrozící škody. Nabízí se dvě možnosti přístupů k těmto ustanovením. Jedním 

z možných způsobů interpretace je, že § 742 občanského zákoníku je lex specialis 

k ustanovení § 419.135 Druhým přístupem, je výklad kumulativní. Za správný lze 

považovat názor, že obě ustanovení, ačkoli nejsou nijak výslovně propojena spolu 

souvisí. Jednatel má nárok na náhradu nutných nákladů od pána věci dle ustanovení § 

742 a rovněž na náhradu účelně vynaložených nákladů a náhradu škody, jejíž horní 

hranici stanoví § 419 jako výši odvrácené škody. Nepřikázaný jednatel tak může 

uplatnit nároky vyplývající z obou těchto ustanovení současně.136 

13.3 Jednatelství bez příkazu užitečné 

 Jednatelství bez příkazu užitečné, někdy rovněž označované jako jednatelství 

účelné je vymezeno v § 743 an. občanského zákoníku. Jedná se rovněž o právem 

                                                 
134 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 č.j. 25 C 189/2007 
135 Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník, Velký akademický komentář. Sv. 2. nakladatelství Linde Praha, 
Praha 2008, s. 2189 
136 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. Občanský zákoník I,II,  2.vydání, nakladatelství 
C.H.Beck 2009, s. 2241 
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dovolené jednatelství bez příkazu, kde na rozdíl od předchozího případu chybí hrozící 

škoda. Pokud tedy někdo obstarává cizí záležitost při absenci hrozící škody, vyžaduje 

k tomu ustanovení § 743 souhlas toho, jehož záležitost má být obstarána. Tento souhlas 

má předcházet jakémukoli jednání. Pokud ten, jenž má v úmyslu jednat ve prospěch 

druhého obdrží souhlas pána věci, nepůjde o nepřikázané jednatelství, neboť dojde ke 

konsensu mezi oběma stranami a vznikne tak mezi nimi závazkový vztah. Opačný 

případ nastane, pokud dojde k výslovnému zákazu takového jednání. Pokud pán věci 

výslovně zakáže jednání druhého v jeho prospěch a tento jeho zákazu neuposlechne, 

nejedná se o nepřikázané jednatelství, ale o jednání deliktní, protiprávní.137 

 Pokud tedy jedná nepřikázaný jednatel, aniž by k tomu měl souhlas pána věci, 

v takovém případě  půjde o nepřikázané jednatelství účelné. Jednání nepřikázaného 

jednatele musí vést ku prospěchu pána věci. Prospěch musí být posuzován z hlediska 

pána věci, tedy  jak by mělo být s danou záležitostí nakládáno dle pána věci. Prospěchu 

dokonce nemusí být dosaženo, postačí, pokud úmysl nepřikázaného jednatele 

k takovému prospěchu směřoval. Naopak o nepřikázané jednatelství účelné se nejedná, 

pokud je obstarávána cizí záležitost i přes výslovný zákaz pána věci. Rovněž nepůjde o 

jednatelství bez příkazu, pokud k jednání dochází na základě jakékoli formy zmocnění.  

 Nejvyšší soud v jednom ve svých rozsudků
138 konstatoval, že je nutné rozlišovat 

mezi obstaráváním cizí záležitosti a plněním za jiného. V případě plnění za jiného nelze 

postupovat podle ustanovení o užitečném jednatelství bez příkazu. Bohužel v rozsudku 

není uvedena argumentace, jak se liší obstarávání cizí záležitosti od plnění za jiného. 

Rozlišení má význam z důvodu rozsahu náhrady nákladů, tedy zda se má postupovat dle 

ustanovení § 454 nebo dle § 743 odst. 2 občanského zákoníku. Zatímco v prvním 

případě má být dle § 458 občanského zákoníku vydáno vše, co bylo nabyto 

bezdůvodným obohacením, v případě nepřikázaného jednatelství užitečného vzniká 

nepřikázanému jednateli nárok na vydání všeho, čím byl pán věci obohacen.  

13.4 Odpovědnost za škodu 

Ustanovení § 744 odst. 1 občanského zákoníku zpřísňuje podmínky 

odpovědnosti za škodu v případě jednatelství bez příkazu účelného oproti nutnému. 

                                                 
137 Eliáš, K. a kol. Občanský zákoník, Velký akademický komentář. Sv. 2. nakladatelství Linde Praha, 
Praha 2008, s. 2190 
138 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.5.2008, sp. zn. 32 Odo 907/2006 
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Toto ustanovení můžeme dokonce vztáhnout i na případy jednatelství bez příkazu 

zakázané.  Pokud se jedná o jednatelství bez příkazu, tedy jednání bez právního titulu 

v cizí záležitosti a zároveň nejde o odvracení hrozící škody, vznikají tak jednajícímu 

potencionálně určité právní následky a to odpovědnost za vzniklou škodu a dokonce i za 

náhodu, ledaže by vznikla i bez jeho zásahu. Odpovědnost v tomto případě je širší než 

obecná odpovědnost za škodu. Odpovědnost za škodu má jednak objektivní povahu, 

kdy není důležité zavinění a nepřikázaný jednatel musí nést následky svého jednání.139 

Nepřikázaný jednatel, pokud neodvrací hrozící škodu, odpovídá i za náhodu, tedy za 

každou škodu. Je zde uveden liberační důvod, kterým je vznik škody i bez zásahu 

nepřikázaného jednatele. 

Ustanovení § 744 odst. 2 občanského zákoníku řeší odpovědnost za škodu 

v případě, že nepřikázaný jednatel se vměšuje do záležitostí pána věci i přes jeho 

výslovný zákaz. V takovém případě platí stejná odpovědnost za škodu, kterou uvádí 

odstavec první. Z tohoto ustanovení však můžeme dovozovat, že se vztahuje na jakékoli 

nepřikázané jednatelství, pokud je splněna podmínka, že je jednáno proti vůli pána věci. 

V takovém případě není rozhodné, zda se jedná o odvracení hrozící škody či nikoli a 

jednání je sankcionováno odpovědností za škodu.  

 

13.5 Ius tollendi 

 Ius tollendi v souvislosti s jednatelstvím bez příkazu upravuje § 745 občanského 

zákoníku. V tomto ustanovení se řeší případy, kdy nepřikázaný jednatel nemá nárok na 

náhradu nákladů. Náhradu nákladů zákon přiznává jak nepřikázanému jednateli 

nutnému tak i nepřikázanému jednateli užitečnému. Ustanovení § 746 se tedy vztahuje 

na nepřikázané jednatelství zakázané. Pokud jednatel bez příkazu zhodnotil nebo 

investoval nějaké vlastní prostředky, což vedlo k prospěchu pána věci, je oprávněn vzít 

si, co pořídil vlastním nákladem. Jediným omezením v tomto případě je, že zákon 

stanoví podmínku pokud je to možné. Nelze tedy odnímat něco, co odejmout nelze, aniž 

by došlo k poškození či znehodnocení věci. 

                                                 
139 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. Občanský zákoník I,II,  2.vydání, nakladatelství 
C.H.Beck 2009, s. 2246 
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 Na rozdíl od ustanovení o bezdůvodném obohacení obsaženém v § 458 odst. 1 

občanského zákoníku, nepřísluší nepřikázanému jednateli v tomto případě peněžitá 

náhrada, jako je tomu v případě bezdůvodného obohacení. Nepřikázaný jednatel 

v případě jednatelství bez příkazu zakázaného na sebe bere riziko, že obstarání cizí 

záležitosti pro něj může být nevýhodné nebo ztrátové. 

13.6 Povinnosti nepřikázaného jednatele 

 Povinnostmi nepřikázaného jednatele jsou uvedena v § 746 občanského 

zákoníku. Mezi povinnosti nepřikázaného jednatele patří povinnost dokončit jednání, 

povinnost podat vyúčtování a povinnost převést získaný užitek. Povinnost dokončit 

jednání se týká pouze jednatelství bez příkazu dovoleného. U zakázaného jednatelství 

bez příkazu, které je jak je uvedeno výše protiprávním činem tato povinnost nenastává a 

stejně tak nepřikázaný jednatel není povinen dokončit své jednání, pokud s ním 

v průběhu obstarávání záležitosti vyslovil pán věci nesouhlas. 

 Povinnost podat vyúčtování pánu věci, slouží ku prospěchu nepřikázaného 

jednatele, kterému může být poskytnuta náhrada nákladů pouze na základě vyúčtování. 

Ukončením činnosti vzniká pánu věci (obohacenému) úhradový závazek vůči 

nepřikázanému jednateli, který má být splněn na základě vyúčtování, které předkládá 

nepřikázaný jednatel. 

 Posledním závazkem nepřikázaného jednatele vůči pánu věci je převést vše 

získané na toho, jehož záležitost obstaral bez příkazu. V tomto případě má nepřikázaný 

jednatel roli nepřímého zástupce, neboť jedná jménem svým, ale na účet pána věci, na 

kterého je povinen převést získaný prospěch.140 

Závěr 
 
 Diplomová práce ze zabývala institutem zastoupení v českém právním řádu 

s důrazem na hmotněprávní úpravu. Cílem práce bylo podat ucelený a přehledný popis 

tohoto institutu a současně vystihnout jeho podstatu. Zaměřit se na komplikovanější a 

problematičtější oblasti v rámci tohoto institutu a především zjistit, zda je dosavadní 

                                                 
140 Švestka, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. Občanský zákoník I,II,  2.vydání, nakladatelství 
C.H.Beck 2009, s. 2248 
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úprava dostatečná a zda by nebylo možné nějakým způsobem úpravu zastoupení 

zjednodušit. 

 Při bližším zkoumání zastoupení v občanském právu hmotném jsme dospěli 

k názoru, že úprava je poměrně dostatečná. Samozřejmě existují části nebo oblasti 

v rámci institutu zastoupení, které nejsou bez komplikací a v názorech na ně nepanuje 

jednoznačná shoda ani mezi odborníky. Nejtypičtějším příkladem je ustanovení 

opatrovníka právnické osobě, kdy se vedou dokonce spory, zde je takový institut vůbec 

možné uplatnit na právnické osoby. V tomto případ se přikláníme ke názoru, že institutu 

opatrovníka je možné za slnění zákonem stanovených podmínek použít i u právnických 

osob. 

 Jádrem práce je zastoupení přímé, které je dále rozděleno na zastoupení zákonné 

a smluvní, přičemž zákonné zastoupení se dělí dále na zastoupení vzniklé na základě 

zákona a zastoupení vzniklé na základě rozhodnutí státního orgánu. V závěru práce je 

zařazena kapitola o prokuře, která je rovněž projevem institutu zastoupení, který se 

uplatňuje v obchodněprávních vztazích.  

Po zpracování této problematiky musíme konstatovat, že hmotněprávní 

zastoupení je v českém právním řádu zpracováno poměrně dostatečně. Přestože se 

můžeme setkat s nedostatky, které by měly být změněny, jakými jsou například 

neexistence periodického přezkoumávání zbavení způsobilosti k právním úkonům ex 

lege soudem nebo nejasná úprava opatrovníka ustanovovaného právnickým osobám, 

z celkového pohledu je nynější úprava dostatečná neboť je v případě zákonného 

zastoupení zaručeno zákonem, že nikdo by neměl zůstat bez možnosti činit právní 

úkony, přestože k takovým úkonům z nějakého důvodu není sám způsobilý. Zákonné 

zastoupení je tak projevem principu rovnosti subjektů soukromého práva, což je jedním 

ze základních principů demokratického právního řádu. 

Na rozdíl od zákonného zastoupení je smluvní zastoupení založeno na principu 

autonomie vůle, na jehož základě si každý může zvolit svého zástupce, který bude činit 

právní úkony jeho jménem a na jeho účet, za zákonem stanovených podmínek. 

Důvody vzniku a použití zákonného a smluvního zastoupení jsou tak odlišné 

stejně jako principy, na kterých jsou jednotlivé druhy zastoupení založeny jsou tak 

odlišné, že musíme konstatovat, že spojování nebo zjednodušování uvnitř institutu 

zastoupení je pro jejich rozdílnost vyloučeno. 
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Bohužel z důvodu rozsahu diplomové práce nebylo možné se věnovat hlubšímu 

srovnání stávající úpravy zastoupení s připravovaným novým občanským zákoníkem, 

přestože návrh obsahuje změny i v oblasti zastoupení oproti stávající úpravě. Především 

se jedná o terminologické zpřesnění, zavedením označení smluvního zastoupení 

namísto zastoupení na základě plné moci a důsledné odlišování zákonného zastoupení 

od opatrovnictví. Pravděpodobně největších změn zaznamená oblast opatrovnictví 

zavedením nového institutu, který je označován jako opatrovnická rada.  
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Resumé 

 Práce je zaměřená na institut zastoupení v občanském právu  hmotném. Snaží se 

o  ucelený pohled na tento institut, přičemž pro větší přehlednost provádí na základě 

zákona a odborné literatury systematizaci tohoto institutu. 

 Zastoupení v občanském právu hmotném můžeme rozdělit podle různých 

kritérií. Jedním z možných způsobů dělení je na přímé a nepřímé. Nepřímé zastoupení 

lze definovat jako jednání vlastním jménem na účet zastoupeného. Přímé zastoupení je 

jednáním jménem zastoupeného na jeho účet. Z přímého zastoupení vznikají práva a 

povinnosti přímo zastoupenému. 

 Zastoupení se v občanském právu dělí na zastoupení smluvní a zákonné. 

Zákonné zastoupení vzniká přímo ze zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu státní 

moci. Příkladem zastoupení, které vzniká přímo na základě zákona je zastupování 

nezletilých, neboť ti nemají úplnou způsobilost k právním úkonům. Zákonným 

zastoupením vznikajícím na základě rozhodnutí orgánu státní moci je opatrovnictví, 

které je možné jak v případě nezletilých osob, tak i osob zletilých, které jsou omezeny 

nebo zbaveni způsobilosti k právním úkonům. Zákonné zastoupení je projevem zásady 

rovnosti subjektů. 

 Smluvní zastoupení je projevem autonomie vůle. Nevzniká na základě zákona, 

ale na základě rozhodnutí subjektu občanského práva, dát se zastoupit. Vzniká na 

základě uzavření dohody o plné moci.  

 Zastoupení v občanském právu je možné jak pro osoby fyzické tak i právnické. 

V případě právnických osob je zvláštní úprava obsažena v obchodním zákoníku a to jak 

zastoupení zákonné tak i smluvní. Obchodní zákoník rovněž obsahuje zvláštní druh plné 

moci, která je možná pouze pro jednání podnikatele. 

 V rámci diplomové práce je rovněž zpracována problematika institutu 

jednatelství bez příkazu, neboť se jedná o institut, který úzce souvisí s institutem 

zastoupení, protože i v tomto případě jde o jednání za jiného.  
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Summary 

 The Master´s degrese thesis analyse the institute representation in the civil 

materiál law. It characterises representation globally and tries to digestedly make 

general scheme which is made on the basis of the legal regulations and second 

bibliography. 

 The representation in the civil material law could be resolve into the different 

subsets according to the various conditions. On of the possible ways of the dividing is 

direct and indirect representation. Indirect representation could be defined as acting of 

the representant in his own name on behalf of the represented person. Direct 

representation is acting of the representant in the name of the reperesented person and 

on its behalf. The rights and the duties come up directly for the represented person.  

 The representation in the civil material law is divided into the contracting 

representation and the legal representation. The legal representation originated directly 

in the law or on the basis of the decision of the state power body. The example of the 

representation which results from the law is the representation of the underages because 

they do not have full legal status. The legal representation which is result of the decision 

of the state power body is called also tutelage. The tutelage is possible for he underage 

persons but also for the persons that are of age but they were limited in thein legal status 

or they were disabled of the legal status. The legal representation is the manifestation of 

the principle of the equality of the subjects.    

 The contracting representation is the manifestation of the priciple of the 

autonomy of the will. It does not accrue from directly from the law but it accrues on the 

basis of the decision of the subjest of the civil law, that it wants to be represented. It 

accrues on the basis of the agreement of the power of attorney.   

 The representation in the civil law is possible for the physical entities and also 

for the juridical persons. In case of the juridical persons and its representation is special 

legal form in the Commercial code which drala with the legal representation as well as 

with the contracting representation. The Commercial code also deals with the special 

kind of the power of attorney which is called procuracy and is possible only for the 

enterprisers. 

 One of the final parts of the thesis deals with the institute of the agency without 

autority which has many similarities to the institute of representation. 



 83 

Klí čová slova 

Representation 

Legal representation 

Tutelage 

Power of attorney 

Procuracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


