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Úvod 
 

Jak je patrné z názvu práce, zaměřila jsem se na problematiku smlouvy o nájmu 

podniku. Vzhledem k tomu, ţe dne 1. 1. 2014 se stal účinným občanský zákoník č. 

89/2012 Sb., přizpŧsobila jsem terminologicky práci nové úpravě. Úprava smlouvy o 

nájmu podniku obsaţená v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb. byla nahrazena 

úpravou pachtu závodu, kterou obsahuje občanský zákoník č. 89/2012 v § 2349 aţ 

2357. V praxi se jedná o málo vyuţívaný smluvní typ a to zejména z dŧvodu 

nedostatečné právní úpravy týkající se prŧběhu pachtu. Vymezení práv a povinností 

stran je často řešeno odkazem na neurčité právní pojmy jako např. péče řádného 

hospodáře, změny závodu a podobně. Protoţe je nejednoznačný obsah těchto pojmŧ, 

výkladové problémy vedou  k preferování koupě závodu před jeho propachtováním, 

proto se v práci zaměřuji zejména na ustanovení, která upravují samotný prŧběh pachtu.  

Vzhledem k tomu, ţe sekundárním předmětem smlouvy je závod, zaměřuji se 

v práci nejprve na jeho definici jako právního pojmu. Dále se budu zabývat i 

samostatnou organizační sloţkou, tento pojem v úpravě občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb. označuje buď pobočku či odštěpný závod. Při vymezení pojmŧ zohledňuji 

zejména judikaturu, ale i některé významné články. Poté přikročím k pojednání o 

samotné smlouvě o pachtu závodu. Zde se v první řadě zaměřím na podstatné náleţitosti 

dané smlouvy, nelze však zcela vynechat ani pojednání o kogentnosti a dispozitivnosti 

norem a formě právního jednání, proto se zabývám i touto problematikou. Dále se 

zabývám předáním závodu a klíčovou rolí zápisu, který by měl být dle mého názoru 

nezbytnou součástí smlouvy. Vyjadřuji se i k otázce vad závodu. Dále se zaměřuji na 

úpravu přechodu dluhŧ a pohledávek, kde zohledňuji i vliv veřejného práva. Dŧleţité 

jsou při propachtování závodu také nehmotné statky, proto je i tato kapitola zařazena do 

mé práce. Vzhledem k tomu, ţe ustanovení, týkající se pachtu závodu jsou poměrně 

strohá, pokusím se o detailnější objasnění některých aspektŧ tohoto smluvního typu 

formou argumentace a interpretace příslušných ustanovení a to zejména těch, která jsou 

specifická pro tento smluvní typ. Zaměřuji se zejména na prŧběh pachtu závodu. V 

kaţdé kapitole prezentuji a obhájuji svŧj vlastní názor na danou problematiku. Cílem 

mé práce je objasnění současné právní úpravy. Budu se vyjadřovat k argumentaci 
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jednotlivých autorŧ, čerpat zejména z odborných periodik, učebnic, komentářŧ k 

zákonŧm a soudní judikatury. Nakonec se zabývám otázkou skončení pachtu a 

vypořádání stran. V textu práce se vzhledem k omezenému rozsahu nemohu podrobně 

zabývat veškerými otázkami, které se smluvním typem souvisí. Co se týče výzkumných 

metod pouţitých v této práci, vzhledem ke zvolenému tématu celé práce jsem uplatnila 

zejména metodu analýzy jednotlivých ustanovení s tím, ţe tam, kde toho bylo třeba, 

jsem poukázala i na rŧzné názory. Vzhledem k charakteru a smyslu několika ustanovení 

jsem se musela v této práci omezit na pouhé shrnutí jejich povahy, tam, kde toho bylo 

třeba, jsem se pokusila vyjádřit vlastní názor s  argumentací. Vzhledem k tomu, ţe jsou 

předmětem zájmu v drtivé většině ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., 

nebudu při jejich citování nebo při odkazování na konkrétní paragrafy ObčZ uvádět, ţe 

se jedná o ustanovení či paragraf Občanského zákoníku (čili za daným ustanovením 

nebude uvedena zkratka „ObčZ“, nebo „OZ“). Objeví-li se v této práci odkaz na určitý 

paragraf či citace určitého ustanovení, jeţ nejsou součástí ObčZ, bude bezprostředně za 

nimi uveden zákon (či pouze jeho zkratka), jehoţ jsou součástí.  
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1. Historie  
 

Pacht podniku (závodu) se objevuje poprvé v Obecném zákoníku občanském č. 

946/1811 Sb. z. s., v dnešním smyslu byl tehdy posuzován podle předpisŧ občanského 

zákoníku o smlouvě pachtovní a podle všeobecných předpisŧ obchodního zákoníku o 

obchodech. Po roce 1948 je pomem podnik vymezován jako právnická osoba a nikoliv 

jako objekt právních vztahŧ. Pojem podnik jako objekt právních vztahŧ byl opětovně 

zaveden přijetím obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. Přijetím novely obchodního 

zákoníku č. 370/2000 Sb. byl do právního řádu zaveden smluvní typ nájmu podniku, do 

té doby však bylo moţné k dosaţení zamýšleného účelu uzavřít smlouvu 

nepojmenovanou. Úprava smlouvy o nájmu podniku  účinná po přijetí euronovely č. 

370/2000 Sb. byla nahrazena úpravou pachtu závodu občanským zákoníkem č. 89/2012 

Sb., který nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. znovuzavedl 

pojem pacht, rovněţ terminologicky nahradil pojem podnik pojmem závod. Pojem 

podnik pouţívaný v právu evropské unie rozumí podnikem jednotlivý podnik, 

individuálního podnikatele, obchodní korporaci, státní podnik, apod. Pojem podnik je 

v právu evropské unie chápán jako subjekt právních vztahŧ, v některých právních 

předpisech veřejného práva České republiky je rovněţ pojem podnik vymezen jakoţto 

subjekt. Proto došlo k znovuzavedení pojmu obchodní závod, kterým je označován 

pouze objekt právních vztahŧ.  

Pojem pacht byl zakotven naposledy v Obecném zákoníku občanském (ABGB) 

z roku 1811, který byl po vzniku samostatného Československa v roce 1918 převzat 

z dŧvodu zachování kontinuity do československého právního řádu zákonem č. 11/1918 

Sb. O zřízení samostatného státu československého. Všeobecný zákoník občanský č. 

946/1811 Sb. z. s. upravoval pojem nájem v širším smyslu (§ 1090), rozumí jím jednak 

nájem a jednak pacht. Pŧvodní právní úprava v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb. 

obsahovala pouze úpravu nájmu podniku, chápala pojem nájem tak, ţe cílem a smyslem 

nájemní smlouvy je uţívání, resp. braní uţitkŧ, popř. tedy, ţe pojetí nájemní smlouvy 
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v sobě zahrnuje i dnešní pachtovní smlouvu
1
. Pŧvodní právní úprava obchodního 

zákoníku č. 513/1991 Sb. nedělala rozdíl mezi nájmem a pachtem. Tento stav byl 

podroben kritice v některých publikacích.
2
 Autoři současného občanského zákoníku se 

při jeho tvorbě inspirovali nejen právní úpravou v kodifikacích jiných evropských státŧ, 

ale téţ právní úpravou Obecného zákoníku občanského z r. 1811. Na příkladech ze 

zahraničních úprav je vidět, ţe pacht je standardní součástí občanského práva většiny 

evropských zemí, proto byl tento institut opětovně zaveden do občanského práva. Nově 

tak musíme odlišovat instituty nájem a pacht věci, zatímco pronajata mŧţe být 

v podstatě jakákoli věc, předmětem pachtu mŧţe být jen věc (část věci, soubor věcí – 

ovšem i právo) přinášející při řádném hospodaření výnos, ať jiţ v podobě plodŧ, anebo 

v podobě uţitkŧ – věc je propŧjčena i k frui .
3
 Hlavním účelem a pojmovým znakem 

pachtu je tak (obdobně jako v úpravě Všeobecného občanského zákoníku) pŧsobení na 

věc vlastní pílí za účelem získání plodŧ či uţitkŧ, předpokládá se aktivní konání – pacht 

slouţí produkci. Inspirací pro řešení nejasností se mŧţe stát prvorepubliková soudní 

judikatura. Institut pachtu je vhodný zejména při propachtování závodu, protoţe jedna 

smlouva v sobě fakticky kombinuje znaky prodeje a nájmu podniku v pŧvodní právní 

úpravě obchodního zákoníku. Jakkoliv závod mŧţe být pouze propachtován, pojem 

závod je v některých situacích obtíţně vymezitelný. Protoţe dle Čecha mŧţe být pojem 

závod tvořen pouze souborem několika věcí, mŧţe být nejisté, zda se v daném případě 

jedná o závod, který má být propachtován a nebo pouze o soubor věcí. Funkční 

provázanost, zachování podstaty a schopnost slouţit účelu podnikání – dosahování 

zisku má být tím, co odlišuje závod od souboru věcí. V případě závodu se jedná vţdy o 

pacht a nikoliv o nájem.  

2. Obchodní závod 

 

2. 1 Závod jako právní pojem  
 

                                                           
1
 SALAČ, Josef. In : ŠVESTKA, Jiří et al. Občanské právo hmotné. Svazek 2. 5. vydání. Praha : Wolters 

Kluwer, 2009. s. 552. ISBN 978-80-7353-473-4. S. 215. 
2
 BALÍK, Stanislav ml. In : ELIÁŠ, Karel. et al. Občanský zákoník. Velký akademický komentář. 2. 

svazek (§ 488–880). Praha : Linde, 2008. s. 2640. ISBN 978-80-7201-687-7. S. 1990. 
3
 ELIÁŠ 2012 op. cit., s. 880. 
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 Vymezení pojmu podnik v pŧvodní právní úpravě obchodního zákoníku č. 

513/1991 Sb. nalezneme v § 5, z ustanovení plyne, ţe se jedná o zákonnou věc 

hromadnou, jejíţ součástí nejsou dluhy vlastníka podniku. Nová právní úprava 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. opouští pojem podnik a vrací se k pojmu obchodní 

závod uţívaný v literatuře do roku 1948. Dŧvodem je rozvoj evropského práva, které 

uţívá pojem podnik k označení osoby - soutěţitele, případně také k označení prostoru.
4
 

Toto vícevýznamové pojetí podniku pronikalo i do veřejného práva a podnik byl chápán 

předpisy rŧzně a nikoliv v poţadovaném slova smyslu jen jako objekt práv a povinností. 

Kromě změny terminologie pojmu podnik na pojem závod změna nastala i v samotném 

obsahu pojmu závod. Ustanovení § 502 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. vymezuje, 

ţe obchodním závodem je: „organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a 

který z jeho vůle slouţí k provozování jeho činnosti.“ Lze dovodit, ţe při tvorbě závodu 

je zdŧrazněna vŧle vlastníka. V úpravě obchodního závodu převládá hledisko 

subjektivní a není nadále podstatná povaha jednotlivých věcí. Definice podniku v § 5 

obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. oproti tomu vylučovala moţnost ovlivnění šíře 

pojmu podnikatelem, protoţe k podniku náleţely i „věci, které vzhledem ke své povaze 

mají slouţit provozování podniku.“ Toto objektivní hledisko bylo ku prospěchu věci 

opuštěno, protoţe podnikatel jako vlastník má mít moţnost předmětem svého vlastnictví 

volně disponovat. Při vymezení šíře závodu je proto nadále rozhodná vŧle vlastníka, 

která určuje, co k závodu náleţí. Domněnka „má se za to, ţe závod tvoří vše, co 

zpravidla slouţí k provozu“ je v případě smluvního jednání vyvrácena jiţ tím, ţe je 

pachtýř se závodem a tím, co jej dle vŧle podnikatele skutečně tvoří, seznámen 

Kromě zdŧraznění vŧle vlastníka je další změnou navázání obsahu závodu na 

organizovaný soubor jmění. Jměním je dle § 495 myšlen „souhrn majetku a dluhů.“ 

Závod tvoří nejen věci, ale i jiný majetek osoby. Výtvory jako zvláštní soukromoprávní 

předměty nejsou věcmi, jsou však majetkem a to duševním vlastnictvím.
5
I jiný majetek 

závodu představuje pozitivní majetkovou hodnotu, jako součást závodu je proto třeba 

vnímat nejen věci, ale i jiný majetek, který není věcí v právním slova smyslu, např. 

                                                           
4
 Dŧvodová zpráva se odvolává na Rozhodnutí ESD ve věci č.19/61 Mannesmann z 13.6.1962 a na čl. 

2555 italského obč.zákoníku. 
5
 TELEC, Ivo a TŦMA, Pavel. Licenční smlouva v pojetí nového občanského zákoníku in Nový občanský 

zákoník a duševní vlastnictví. Praha : METROPOLITAN UNIVERSITY PRAGUE PRESS. 2012. 163 s. 

ISBN 978-80-8685-587-5. S. 83. 
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goodwill, předměty duševního vlastnictví apod. Zaměstnanci jako osoby však nadále 

nejsou součástí závodu. Součástí závodu je pouze majetková hodnota jejich pracovní 

síly v daném okamţiku.
6
 Znalosti a zkušenosti zaměstnancŧ příspívají ke zhodnocení 

závodu v daném okamţiku. Oproti tomu goodwill je výsledkem dlouhodobého pŧsobení 

závodu na trhu,
7
ukazuje dopady vynaloţených nákladŧ a tím i dlouhodobé práce 

zaměstnancŧ. Závod je tvořen nejen majetkovou hodnotou pracovní síly v daném 

okamţiku, ale zahrnuje téţ goodwill povaţovaný za nehmotný majetek, který reflektuje 

dlouhodobé pŧsobení závodu na trhu. Goodwill jako majetková hodnota závodu je 

ocenitelná. Goodwill mŧţeme vnímat právě jako hodnotu, která odlišuje závod od 

pouhého souboru věcí, je vţdy navázán na závod a proto je samostatně nepřevoditelný.  

Dluhy jsou nově také povaţovány za součást závodu. Objevily se však názory, 

ţe závod přestává být hromadnou věcí, protoţe věc hromadnou tvoří dle § 501 soubor 

jednotlivých věcí náleţejících téţe osobě, oproti tomu závod spoluvytvářejí vedle věcí 

i jiný majetek a dluhy.
8
 Z literatury však vyplývá, ţe  závod je nadále věcí hromadnou. 

Spor nastal i v tom, zda je dluh věcí v právním slova smyslu. Závod je organizovaným 

souborem jmění včetně dluhŧ, věc hromadná je vymezena jako soubor věcí. Je tak 

otázkou, zda dluh je věcí spadající do definice věci hromadné či nikoliv. Havel 

povaţuje dluh za věc v právním smyslu.
9
 Osobně se však přikláním k názoru, ţe závod 

je věcí hromadnou a nad rámec vymezení dle § 501 závod spoluvytvářejí také dluhy a 

jiný majetek. Podle mého názoru mŧţe být závod povaţován za věc hromadnou i 

přestoţe jej tvoří kromě věcí další majetek a dluhy. Neznamená to, ţe tento jiný majetek 

a dluhy musejí být povaţovány za věci v právním slova smyslu. Dle mého názoru nad 

rámec vymezení věci hromadné závod navíc spoluvytvářejí dluhy a jiný majetek, přesto 

je závod povaţován nadále za věc hromadnou. Dluhy se ale nově budou nejspíše 

                                                           
6
 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. In : DVOŘÁK, Jan et al. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013. 432 s. ISBN 978-80-7478-325-8. S. 389. 
7
  Dle § 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 500/2002 Sb. : „goodwillem pro účely této vyhlášky kladný nebo 

záporný rozdíl mezi oceněním obchodního závodu nabytého …a souhrnem jeho individuálně přeceněných 

sloţek majetku sníţeným o převzaté dluhy.“  
8
 ELIÁŠ, Karel. Co přináší nový občanský zákoník byznysu?. Obchodněprávní revue. 2012, roč. 4, č. 5, 

s. 148-153. ISSN 1213-5313. :„Krom toho nelze přehlédnout, ţe dluh nestojí sám o sobě, ţe je prvkem 

obligace, která jako celek má také svou majetkovou hodnotu. Jakkoli jistě lze štěpit vlas po délce a řešit, 

zda je podnik skutečně hromadnou věcí čili nic, praktický význam to nemá, jelikoţ podstatný praktický 

a právní význam má fakt, ţe podnik je objektem vlastnického práva.“ 
9
 HAVEL, Bohumil. Závod, věc hromadná a NOZ. Rekodifikace a praxe. 2012, roč. I., č. 0, s. 7-11. ISSN 

1805-6822.: „Součástí závodu tak jsou celé obligace. Při nucených převodech (insolvence) se pouze ex 

lege odpojují dluhy.“ 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bomrwhk2a
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobxwi3tjnm
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobxwi3tjnm
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povaţovat v souladu s názorem Havla za věci v právním smyslu a proto budou za 

součást závodu povaţovány celé obligace.  

2.2  Závod jako věc hromadná 
 

 Zejména kvŧli moţnosti dispozic s podnikem novela obchodního zákoníku 

č.370/2000 Sb. označila v § 5 odst. 2 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. podnik za 

věc hromadnou, na jejíţ právní poměry se mají pouţít ustanovení o věcech v právním 

smyslu. Z dŧvodové zprávy k občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb. plyne, ţe je závod 

nadále, i přes některé sporné otázky, povaţován za věc hromadnou. Věc hromadná je 

fikcí, kdy se na více věcí nahlíţí jako na věc jedinou. Definici věci hromadné nově 

nabízí občanský zákoník v § 501: „soubor jednotlivých věcí náleţejících téţe osobě, 

povaţovaný za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení, pokládá se za 

celek a tvoří věc hromadnou“ Podnikatel sice svou vŧlí závod vytvoří, ale má být 

vnímán všeobecně jako závod
10

 - povaţován za věc jedinou slouţící k dané činnosti. 

Věci, dluhy a jiný majetek tvořící věc hromadnou jsou uţívány nikoliv samostatně a 

nezávisle, ale společně jako funkčně propojený, organizovaný a jednotný celek k témuţ 

účelu.
11

 Závod není pouhým souborem majetku a dluhŧ, jejich spojením vzniká věc jiné 

kvality. „Jednotu závodu nezajišťuje jen individualita vlastníka a celkový účel, ale to, co 

z obou těchto charakteristik nepochybně vyplývá, totiţ podnikatelská myšlenka, idea, 

která právě mnohost nejrůznějších prvků spojuje v jednotu.“
12

 Hodnota závodu je 

ovlivněna právě funkční provázaností věcí za účelem uskutečnění podnikatelské 

myšlenky a sloţkami, které se díky tomu k závodu váţí ( goodwill).  Protoţe právě 

provoz, nebo-li výkon komplexu činností, je účelem závodu, jádrem závodu jako věci 

hromadné a jeho scelujícím prvkem je pravidelné uzavírání obchodŧ, které se děje 

v úmyslu mít z toho zisk. Protoţe závod zaloţil podnikatel, musí směřovat činnost 

                                                           
10

 „Druhou podmínkou jest, ţe »ony věci se za věc jednu povaţují« (§ 302, střed) a to podle názorů 

obchodu (nikoli jednotlivce). Tudíţ nepatří sem, jestliţe jen jednotlivec dá nějakému mnoţství 

jednotlivých věcí společný název, podmínkou jest, ţe popsané spojení souřadných věcí jest tak obvyklé, ţe 

jest pro ně i v řeči zvláštní název.“ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J. a kol.: Komentář k československému 

obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl druhý 

(§§ 285 – 530). Praha: Codex Bohemia, 1998.s. 970.ISBN  80-85963-64-7. S. 54. 
11

 Srov. například Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.7.2007, sp.zn. 32 Odo 1263/2006. In : 

Codexis Academia [právní informační systém]. Nakladatelství Atlas consulting [cit. 10. 1. 2014]. 

Dostupné z: http://www.codexisacademia.cz/. 
12

 ELIÁŠ, Karel. Podnik a dědění podniku. Právní rozhledy. 1997, č. 10, s. 497-502. ISSN 1210-6410. 
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v něm k dosaţení zisku. Jednotka s cílem neziskovým nemŧţe být označena za 

obchodní závod.  

Se závodem jako věcí hromadnou bude nakládáno jako s věcí jedinou. „Při 

přenechání závodu jako věci hromadné není třeba odevzdání jednotlivých věcí.“
13

 

Nakládá se s ním jako s věcí jedinou, musí být převzat závod jako věc hromadná a 

majetkový soubor. I v případě přenechání celého závodu však zŧstávají zvláštní právní 

předpisy pouţitelné na jednotlivé věci souboru, jsou nadřazeny obecné úpravě 

v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Jednotlivé věci v souboru věci hromadné nelze 

komplexně podřadit pod jednotný reţim. Institut věci hromadné neslouţí k tomu, aby se 

veškeré sloţky závodu řídily jednotným právním reţimem, ale lze jej vnímat pouze jako 

fikci, která má usnadnit nakládání se závodem. 

2.3 Obsah závodu 
  

Závod jako věc hromadná nemusí obsahovat současně veškeré sloţky – nemusí 

současně mít budovy, zařízení, zaměstnance, nehmotné statky atd. Dle Čecha v praxi 

dokonce mohou nastat situace, kdy konkrétní závod bude sloţen z jediné sloţky, nebo 

dokonce z omezeného okruhu několika věcí.
14

 Obdobně se vyjádřil Nejvyšší soud. Dle  

rozsudku sp. zn. 29 Odo 1058/2003 ze dne 25. 6. 2005,  se jedná o závod i kdyţ 

hostinec nemá zaměstnance a dokonce ani smlouvy: “Na závěru, zda je předmětem 

smluvního převodu skutečně podnik (jeho část), pak ničeho nemění ani to, ţe 

převádějící nemá zaměstnance, popř. ţe nemá (jedno z jakých důvodů) uzavřeny 

obchodní smlouvy (např. s dodavateli či odběrateli).“ O závod se jedná v tomto 

případě, protoţe byla zachována jeho podstata. „Podstatou (substancí) jest hmotné 

sloţení a forma věci, které se při jejím pravidelném uţívání jeví jako něco trvalého a 

určitými vlastnostmi charakterisováného.
15

“ Zaměstnanci a ani smlouvy nejsou tím, co 

je při pravidelném provozu závodu trvalé. Podstata závodu byla proto v daném případě  

zachována, hostinec je díky zachování podstaty schopen v budoucnu přinášet zisk a 

                                                           
13

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 22. 11. 1939, sp. zn. Rv I 306/39. In : Beck – online [ právní 

informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [ cit. 11. 1. 2014 ]. Dostupné z : http://www.beck-

online.cz/. 
14

 ČECH, Petr. Vymezení části podniku a pŧsobnost valné hromady. Právní rádce. 2006, č. 11, s. 4 – 12. 

ISSN 1210-4817. 
15

 KRČMÁŘ, Jan. Právo občanské II.: Práva věcná. Praha: nákladem Knihovny Sborníku věd právních a 

státních, 1946. 403 s. S.275. 
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slouţit svému účelu i kdyţ je jeho provoz zastaven a chybí mu zaměstnanci a smlouvy. 

Podstatná pro fungování a dosahování zisku je v posuzovaném případě právě 

nemovitost hostince společně se zařízením. Pelikánová obdobně zastává názor, ţe závod 

má být „funkční celek, jeţ má být schopen fungování,“
16

 v daném případě je moţno 

provoz hostince obnovit, je zachována podstata závodu, díky čemuţ je závod schopen 

v budoucnu zisk přinášet a být funkční. Z uvedeného vyplývá, ţe závod mŧţe sestávat 

dokonce jen z omezeného okruhu věcí, podstatné však je, ţe věci jsou schopny slouţit 

podnikatelské myšlence a všeobecně jsou povaţovány za závod. Dokonce ani zastavený 

provoz závodu proto nebrání označit jednotku za závod, pokud si celek zachoval svou 

podstatu a v budoucnu tak mŧţe slouţit danému účelu.
17

 

Pro odlišení jednoho závodu podnikatele od druhého jeho závodu je nutno vázat 

pojem závod na pojem ţivnost (oprávnění), protoţe není připuštěno více obchodních 

firem jednoho podnikatele. Ne kaţdá ţivnost však znamená další závod. Závody však 

nelze povaţovat za jediný jen, protoţe mají stejného vlastníka. Kaţdý závod musí mít 

organizační a ekonomickou ucelenost vázanou na ucelený a jednotný předmět 

podnikání a musí být odlišitelný od dalšího závodu. Závod je hospodářsky nezávislý na 

druhém závodu podnikatele a to do daleko větší míry neţ pobočka závodu. V praxi však 

nejspíše odlišení jednotlivých závodŧ téhoţ podnikatele nebude činit větší potíţe.  

3. Samostatná organizační složka závodu     
  

 Propachtována mŧţe být dle § 2357 část závodu, která tvoří samostatnou 

organizační sloţku. Zákonodárce v § 503 definuje pojem pobočka jako specifickou 

„část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost.“ Ustanovení 

týkající se pachtu závodu však překvapivě neodkazuje na dispozice s pobočkou, ale na 

dispozice s částí závodu tvořící samostatnou organizační sloţku. Formulace samostatná 

organizační sloţka znamená, ţe mohou existovat i jiné blíţe nespecifikované 

organizační sloţky neţ je pouze pobočka a odštěpný závod. Jak uvedl rozsudek 

                                                           
16

 PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku, 4.díl, § 409 – 565. Praha : Linde, 1997. s. 

600. ISBN 80-7201-095-6. S. 294. 
17

 ELIÁŠ, Karel et al. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěţní právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2007. 610 s. ISBN 978-80-7179-583-4. S. 130. 
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Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Odo 870/2005 ze dne 9.5.2006: „mohou být i jiné 

organizační sloţky podniku, které se nezapisují do obchodního rejstříku a které mohou 

být různě nazvány, např. závod, provoz atd…“ Mohou samozřejmě existovat 

podnikatelem rŧzně označené organizační sloţky závodu, pokud ale organizační sloţka 

splní podmínku hospodářské a funkční samostatnosti, jedná se vţdy o 

pobočku/odštěpný závod. I v případě, ţe podnikatel označí část závodu za „provoz,“ 

bude daná část závodu z právního hlediska vţdy pobočkou, pokud splní podmínku 

hospodářské a funkční samostatnosti a podnikatel o ní rozhodne, aby vystupovala 

samostatně v obchodních stycích. Právní jednání se posuzuje dle svého obsahu a 

vyvolává právní následky plynoucí ze zákona. Samostatnou organizační sloţkou je 

proto třeba rozumět pouze pobočku nebo odštěpný závod, organizační sloţka nazvaná 

jinak je z právního hlediska také pobočkou, pokud je hospodářsky a funkčně 

samostatná, nezáleţí na jejím označení.  

 Z judikatury vyplývá, ţe pobočka musí být autonomně organizovanou 

hospodářskou jednotku, prostorově i majetkově (typicky také účetně) oddělenou od 

zbývající části závodu. Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 21 Cdo 2124/1999 ze 

dne 7. 6. 2000 : „částí podniku se rozumí jeho ucelená samostatně hospodařící část, 

která vyvíjí v rámci podniku relativně samostatnou činnost, jíţ se podílí na činnosti 

podniku samotného.“Aby se jednalo u části závodu o pobočku, která je schopná být 

předmětem smlouvy o pachtu, musí být splněny tyto podmínky: 

1. Hospodářská a funkční samostatnost části závodu. 

 

Závod jako předmět smlouvy musí být funkční organizovaný celek. Část závodu 

musí také splnit podmínku celistvosti a funkčnosti, aby mohla být samostatným 

předmětem smlouvy. Část závodu musí být proto relativně nezávislá na závodu jako 

celku. Prakticky musí být natolik samostatná, ţe je dána moţnost jejího relativního 

oddělení od závodu bez dopadu na její funkčnost, provoz je v takové sloţce fyzicky 

oddělený. Aby došlo ke vzniku pobočky (odštěpného závodu), nelze ji vytvořit pouhým 

formálním oddělením od zbývající části závodu, vzniká pouze, pokud je moţné její 
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faktické – materiální oddělení od zbývající části závodu.
18

 Tento předpoklad vyslovil 

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4773/2008 : právě 

„moţnost oddělení od závodu v souladu s rozsudkem a tedy schopnost samostatné 

organizační sloţky relativně samostatně provozovat činnost nezávisle na zbylé části 

závodu(je zde relativně samostatný a ucelený předmět činnosti sloţky) je jejím 

základním znakem.“Dále však rozsudek uvedl, ţe samostatnost a moţnost oddělení se 

projevuje v relativně samostatném a uceleném předmětu činnosti, o kterém je 

samostatně (odděleně) účtováno. Takový závěr je třeba odmítnout, vedení samostatného 

účetnictví, týkajícího se části závodu, nelze povaţovat za východisko určení 

samostatnosti. Nelze zcela vyloučit případ, kdy část závodu bez samostatného účetnictví 

bude mít samostatné postavení dle vnitřních předpisŧ.
19

 Lze tak uzavřít, ţe pobočka je 

taková část závodu, která je provozována jako relativně samostatná, organizačně 

ucelená a samostatně hospodařící část závodu.  

 

2. Dostatečná identifikace části závodu jako předmětu smlouvy. 

Je moţná situace, kdy určité věci
20

 vyuţívá společně jak závod, tak pobočka, 

hospodářskou a funkční samostatnost pobočky je třeba chápat jako samostatnost 

relativní, pobočka vţdy vyvíjí činnost, jíţ se podílí na činnosti závodu samotného. 

V případě přenechání části závodu musí být proto nepochybné, které věci a dluhy náleţí 

k dané pobočce, protoţe: "Je-li takto převáděna pouze část podniku, dojde k převodu 

jen práv a povinností z těchto závazkových vztahů, které se části podniku týkaly a 

souvisely s její hospodářskou činností.“
21

Dle rozsudku Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Odo 

870/2005 ze dne 9.5.2006 vyplývá především ze samostatného účetnictví, které věci a 

dluhy slouţí k provozu dané části závodu a tímto účetnictvím se vymezuje předmět 

smlouvy. Pro dostatečné vymezení věcí a dluhŧ, náleţejících k části závodu, by ovšem 

mělo postačovat například, ţe je rozsah části závodu popsán ve znaleckém posudku. Ve 

                                                           
18

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 6. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4773/2008. In : Codexis Academia 

[právní informační systém]. Nakladatelství Atlas consulting [cit. 14. 1. 2014]. Dostupné z: 

http://www.codexisacademia.cz/. 
19

 PLÍVA, Stanislav. K některým problémŧm smlouvy o nájmu podniku. In : DVOŘÁK, Jan. Pocta 

Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám. Praha : Aspi, 2005. 388 s. ISBN 80-7357-057-2. S. 234. 
20

 Musí ale jít o poloţky méně významné, takové, které nemají při oddělení od  pobočky vliv na její 

samostatné fungování, tedy takové, jejichţ případným smluvním oddělením nebude narušen charakter 

pobočky.  
21

 Stanovisko uveřejněné (v souvislosti s privatizací) v časopisu Právní praxe v podnikání. 1997, č. 4, s. 

21. ISSN 1210-4043. 
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smlouvě o pachtu závodu není nutné sepisovat veškeré hodnoty, které k závodu náleţí – 

je moţno vyjít z účetních záznamŧ, pokud není stanoveno jinak. V případě části závodu 

je sepsání veškerých hodnot nutné, jestliţe z účetnictví nevyplývá jednoznačně, které 

dluhy a věci náleţí k dané části závodu a které náleţí k závodu samotnému. V takovém 

případě je nutný znalecký posudek, soupis hodnot náleţejících ke sloţce, či jiná 

dostatečná identifikace a určení předmětu smlouvy. V opačném případě bude smlouva 

neplatná, protoţe ani za pomoci výkladu není moţné určit její předmět. Pouze část 

závodu, která je funkční a relativně nezávislá na závodu bude samostatnou organizační 

sloţkou, současně aby mohla být předmětem smlouvy o pachtu, musí být jako předmět 

smlouvy dostatečně vymezena a odlišena od závodu. Podle občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb. totiţ není nutné, aby byla samostatná organizační sloţka nepochybně 

odlišena od závodu jiţ před vznikem smlouvy – postačuje, pokud je sloţka funkční ve 

smyslu předchozího odstavce a pokud nejpozději při uzavření smlouvy bude 

nepochybně odlišena od závodu a dostatečně identifikována.  Na základě analogie dle § 

2175 mŧţe být poloţka, kterou vyuţívá jak závod, tak pobočka, vyloučena ze smlouvy 

o pachtu pobočky. Pobočka takto odlišená jako předmět smlouvy má zpravidla alespoň 

moţnost vést do budoucna samostatné účetnictví, nevedla –li jej dosud. 
22

 

 

 Je proto moţné povaţovat za samostatnou organizační sloţku pouze pobočku či 

odštěpný závod.
23

Hospodářská a funkční samostatnost je ve vztahu k závodu vţdy 

relativní, proto taková samostatnost pobočky nemusí znamenat, ţe některé méně 

významné poloţky nevyuţívá společně jak závod, tak pobočka. Aţ právě vymezením 

předmětu smlouvy bude jednoznačně stanoveno, zda taková poloţka přechází společně 

s pobočkou, nebo náleţí k závodu jako celku.  

4. Pacht závodu 
 

4.1 Pojem pacht závodu 
 

                                                           
22

 ČECH, Petr. Epilog k výkladu pojmu “část podniku” v § 67a obchodního zákoníku. Právní rádce. 

2009, č. 3, s. 22-26. ISSN 1210-4817. 
23

 HAVEL, Bohumil. Závod, věc hromadná a NOZ. Rekodifikace a praxe. 2012, roč. I., č. 0, s. 7 -11. 

ISSN 1805-6822. 
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 Je zřejmé, ţe některé věci se hodí jen k nájmu, jiné jen k pachtu. Typicky závod 

(pŧvodně podnik) či jeho část. Pŧvodní terminologie hovořila o nájmu podniku.“ Sotva 

bychom však našli zájemce, který by chtěl pronajatý závod či jeho část jen uţívat, aniţ 

by poţíval plodů, které závod produkuje.“
24

 Proto v případě závodu jako věci hromadné 

není pochyb o tom, ţe mŧţe být pouze propachtován.
25

 Z hlediska určení, zda se jedná o 

pacht závodu je proto podstatné samotné vymezení závodu jako souhrnu hodnot, který 

při řádném uţívání vytváří zisk. Závod má podstatu, která obděláváním přináší plody 

(zisky), zpravidla se jedná o stroje, nebo zařízení spolu s budovami. Dle rozhodnutí 

Nejvyššího soudu Gl. U. 13.882
26

: „Smlouva o přenechání  továrních místností i s parní 

silou jest pachtovní smlouvou.“ Oproti tomu při pronajmutí prostor slouţících k 

podnikání je zisk tvořen zařízením a vybavením vneseným nájemcem. V literatuře 

k Všeobecnému občanskému zákoníku č. 946/1811 Sb. bylo nutno rozlišovat mezi 

nájmem a pachtem podniku (závodu). Za nájem byla povaţována situace, kdy nebyla 

současně propachtována koncese. Současná právní úprava neumoţňuje propachtovat 

vlastní ţivnostenské oprávnění, nebo ho jakkoliv přenechat jinému, proto nelze toto 

kriterium dále pouţít. Rakouský Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. Ob I 567/22 uvedl : 

„Jde –li o to, aby při najmutí místnosti byl dále provozován podnik v těchto místech 

provozovaný, jest tu pacht.“ Po přenechání závodu pachtýř bude  provozovat tentýţ 

závod (bude zachována podstata), to ale neznamená, ţe jej musí poţívat k téţe 

podnikatelské myšlence.  

4.2 Kogentnost a dispozitivnost ustanovení 
 

 Pacht závodu je upraven v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v ustanoveních § 

2349- § 2357, na otázky neupravené je pouţitelná obecná úprava pachtu v ustanoveních 

§ 2332 - § 2357, přiměřeně jsou dále pouţitelná ustanovení o nájmu. Dále je třeba 

analogicky pouţít i ustanovení o koupi závodu a sluţebnosti poţívacího práva. Právní 

                                                           
24

 ČECH, Petr. Nájem a spol., aneb k čemu výprosa a pacht?. Právní rádce. 2012, roč. 20, č. 9, s. 16-17. 

ISSN 1210-4817. 
25

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 19.10.1931, sp. zn. Rv I 812/30 [Váţný 11102]. In: Beck-

online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/ „Nejde o nájem divadelních místností, nýbrţ o pacht divadelního podniku, 

pokud byl přenechán zařízený divadelní sál k pořádání představení. (není však takové přímé spojitosti při 

místnostech jako pouhých prostorách k umístění obchodního podniku).“ 
26

 Citováno ze sbírky Glaser a Unger (GLASER, Julius a Joseph UNGER. Sammlung von civilrechtlichen 

Entscheidungen des k. k. obersten Gerichtshofes. Wien: Tendler & Comp., 1859, 637 s.), podrobněji 

v ROUČEK 1998, op. cit. 
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úprava obecného pachtu spolu s některými odchylkami, upravenými v rámci zvláštních 

ustanovení o pachtu závodu, nahrazuje předchozí právní úpravu smlouvy o nájmu 

podniku v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb. Kogentnost a dispozitivnost norem je 

v občanském zákoníku poněkud nejasná.  § 1 (2) je východiskem pro určení ustanovení, 

na nichţ je třeba trvat, není však  taxativním výčtem všech zakázaných ujednání. Dále 

je úprava doplněna ustanovením § 580 : „právní jednání nesmí odporovat zákonu, 

pokud to účel a smysl vyţaduje.“ Jako účely norem, které jsou zpravidla povaţovány za 

dŧvod nemoţnosti odchýlení od nich, se uvádí např. obecný zájem, bezpečnost právního 

styku, blaho rodiny, ochrana hospodářsky slabší strany, ochrana nezkušených 

osob atd.
27

 Havel uvádí, ţe se  ovšem z hlediska terminologie nejedná o kogentní 

ustanovení, ale o ustanovení, která představují rozpor s veřejným pořádkem, s dobrými 

mravy a právem týkajícím se postavení osob.
28

 Ustanovení vymezená v § 1 (2) ve větě 

za středníkem proto nejsou „kogentní“, ale jejich nedodrţením mŧţe být zpŧsobena 

neplatnost. Souhlasím s tím, ţe § 1 (2) ve větě za středníkem nevymezuje kogentní 

ustanovení v pravém slova smyslu, § 1(2) a § 580 OZ jsou pouze návodem k určení 

ustanovení, jejichţ nedodrţení mŧţe zpŧsobit relativní či absolutní neplatnost. Kogentní 

ustanovení v pravém slova smyslu od něhoţ je zakázáno se odchýlit je ustanovení § 

2351 o zákazu převodu některých práv duševního vlastnictví a ustanovení § 2349 (2), 

který odkazuje na kogentní ustanovení zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Úprava pachtu 

závodu ale obsahuje převáţně ustanovení, jejichţ nedodrţení mŧţe zpŧsobit neplatnost:  

Z dŧvodu zajištění jistoty právního styku bude zpravidla zřejmě narušovat 

veřejný pořádek nedodrţení § 2350 o zápisu pachtu do veřejných rejstříkŧ a seznamŧ. 

Ustanovení § 2352, § 2354 a § 2355, § 2356 sledují ochranu třetích osob a jejich 

nedodrţení zpravidla zpŧsobí neplatnost. Protoţe má vlastník právo přenechat jinému 

závod i ke zničení, není třeba jej poţívat pouze ve smyslu § 2349 (1) a od tohoto 

ustanovení je moţno se odchýlit kromě věty druhé. Z uvedeného vyplývá, ţe úprava 

                                                           
27

 MELZER, Filip. Dispozitivní a kogentní normy v novém občanském zákoníku. Právní rozhledy. 2013, 

č. 7, s. 253. ISSN 1210-6410.  
28

HAVEL, Bohumil. O kogentnosti, vypořádání újmy a ručení vlivné osoby ve světle nového soukromého 

práva. Obchodněprávní revue, 2013, č. 1, s. 13. „ § 1 odst. 2 NObčZ s kogentností ne zcela souvisí. 

Normuje sice, ţe se nelze odchýlit od zákona, ledaţe ten to výslovně zakáţe, ale ve skutečnosti dává pouze 

moţné předpoklady pro posouzení, zda určitá dohoda je či můţe být neplatná. Pravidla o výslovném 

zákazu nacházíme např. v § 978 NObčZ, kde se zavádí jednostranná kogentnost věcných práv.“ 
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pachtu závodu zahrnuje především ustanovení, jejichţ nedodrţení zpravidla zpŧsobuje 

relativní či absolutní neplatnost.  

4.3 Forma smlouvy a právních jednání 
 

  K uzavření smlouvy o pachtu závodu není vyţadována písemná forma, 

nestanoví –li zvláštní právní předpis jinak. Vzhledem ke skutečnosti, ţe právě smlouva 

je nejlepším podkladem jak pro zápis do veřejných seznamŧ, tak jako dŧkaz o uzavření 

smlouvy, je vhodné smlouvu uzavřít písemně. Jestliţe si strany dohodnou písemnou 

formu smlouvy, pak na základě § 1758 „dohodnou –li strany, ţe pro uzavření smlouvy 

uţijí určitou formu, má se za to, ţe nechtějí být vázány, nebude –li tato forma 

dodrţena.“Jedná se ovšem o vyvratitelnou právní domněnku, aplikovatelnou výlučně na 

uzavření smlouvy, nikoliv na jiná právní jednání. Pro další prŧběh pachtu a následná 

právní jednání platí § 564, který stanoví, ţe „obsah právního jednání, které nevyţaduje 

písemnou formu ze zákona, lze změnit i v jiné formě, pokud to ujednání stran 

nevylučuje.“ Písemnou formu ze zákona vyţaduje § 1906. Ujednání o novaci či 

narovnání vyţaduje písemnou formu, byl –li pŧvodní závazek zřízen v písemné formě.
29

 

Jsou rŧzné druhy změny obsahu závazkŧ a pouze pro novaci a narovnání je poţadavek 

písemné formy. Změna smlouvy není totéţ co její novace, ta tvoří nový závazek(vztah), 

který buď ruší pŧvodní, nebo stojí vedle.
30

 Obdobně narovnání pŧvodní závazek ruší 

a nahrazuje novým. Změny závazku se však často dějí zcela jinak, pouze v reţimu dílčí 

modifikace obsahu závazku, bez snahy změnit nebo zrušit celek novým celkem. Jedná 

se tedy o tři stupně moţné změny závazku, byť se mohou překrývat. 
31

 Je tak potřeba 

rozlišovat změny závazkŧ, které nebudou vŧbec novací či narovnáním a které proto 

budou podřízeny § 1901. Takové marginální změny nebudou mít za následek nahrazení 

pŧvodního závazku novým a ten tak zŧstane v jeho ostatních částech nezměněn.
32

 

                                                           
29

 ČECH, Petr. Nad několika rekodifikačními nejasnostmi. Obchodněprávní revue. 2012, roč. 4, č.11-12, 

s. 324. ISSN 1803-6554. 
30

 Vztah mezi novací a narovnáním je sloţitější, vţdy nutno zkoumat podle okolností – srov. např. 

úvahy J. Sedláčka In : ROUČEK, František et al. Komentář k československému obecnému zákoníku 

občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 6. Praha: Codex Bohemia, 

1998. 600 s. ISBN 80-85963-99-X, S. 89 an.  
31

 HAVEL, Bohumil. O kogentnosti, vypořádání újmy a ručení vlivné osoby ve světle nového 

soukromého práva. Obchodněprávní revue. 2013, roč. 5, č. 1, s. 13-16. ISSN 1803-6554. 
32

 ČECH, František. K novaci dle noz a jednomu zdánlivému rozporu. obcan.cz [online]. 2013. Dostupné 

z https://www.obczan.cz/clanky/k-novaci-dle-noz-a-jednomu-zdanlivemu-rozporu?do=detail-export 
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Pouhá dílčí modifikace obsahu závazku (marginální změna) proto nevyţaduje ze zákona 

písemnou formu ani v případě zřízení závazku ve formě písemné.
33

 

4.3.1 Absolutní neplatnost 

 

 Při nedodrţení písemné formy ale není novace či narovnání neplatná absolutně. 

Dle § 588 by bylo ujednání stran absolutně neplatné, pokud by zjevně narušovalo 

veřejný pořádek. Nedodrţení písemné formy zjevně nenarušuje veřejný pořádek. Nelze 

říci, ţe by mělo nedodrţení formy v případě novace či narovnání samo o sobě za 

následek zjevné narušení veřejného pořádku, nebo se zjevně příčilo dobrým mravŧm.  

4.3.2 Relativní neplatnost 

 

  Novace a narovnání jsou v případě nedodrţení písemné formy neplatné 

relativně. Dle nálezu ústavního soudu mŧţe oferent namítat neplatnost akceptace a 

akceptant neplatnost oferty, oba v promlčecí lhŧtě tří let.
34

Neplatnost mohou namítat na 

základě § 582 dokonce i v tom případě, ţe jiţ bylo plněno. Z toho dŧvodu je třeba vţdy 

dodrţovat písemnou formu pro narovnání a novaci stanovenou § 1906, v opačném 

případě se kaţdá ze stran mŧţe dovolat relativní neplatnosti buď oferty v neplatné 

formě či neplatného přijetí oferty v promlčecí lhŧtě tří let. Jestliţe je poţadavek formy 

jednání stanovený stranami a vylučuje jednání v jiné formě dle § 564 a nebo jestliţe je 

poţadavek písemné formy vymezen v ustanoveních části čtvrté, je moţné namítat 

neplatnost z dŧvodu nedodrţení formy jen za předpokladu, ţe dosud nebylo plněno. 

V zásadě to znamená, ţe pokud  strany na základě  těchto ujednání ve formě 

neodpovídající formě jimi stanovené, či neodpovídající ustanovením části čtvrté jiţ 

plnily, je jednání platné a neplatnosti se jiţ nelze dovolat. 

 Je proto moţné uzavřít, ţe v prŧběhu pachtu závodu je moţné v případě zřízení 

závazku v písemné formě právně jednat v jakékoliv formě pouze v případě 

                                                           
33

 ŠKÁROVÁ, In: ŠVESTKA, Jiří. a kol. Občanský zákoník II. § 460–880. Komentář. 1. Vydání. Praha : 

C.H.Beck, 2008, s.1223-2293. ISBN 978-80-7400-004-1.S. 1512. 
34

 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 12. 7. 2011 sp. zn. I. ÚS 1264/11-1: „Obecně můţe adresát namítat 

relativní neplatnost oferty, neni-li dodrţena sjednaná forma. Akceptant můţe projevit svoji vůli přijmout 

návrh a ofertu akceptovat taktéţ ve formě s dohodou rozporné. Oferent pak můţe namítat relativní 

neplatnost této akceptace. Je tedy zřejmé, ţe zákonodárce preferoval faktickou (shodnou) vůli účastníků 

smlouvy s tím, ţe kterákoli ze smluvních stran můţe včas svým právním úkonem způsobit neplatnost úkonů 

protistrany a tím dosíci stavu vymíněného dříve: aby takové právní úkony byly činěny v písemné formě.“ 
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marginálních změn ( pokud marginální změny v jiné formě ujednání stran nevylučuje – 

za této situace je ale moţné se dovolat relativní neplatnosti jen, nebylo –li jiţ plněno).  

5. Náležitosti smlouvy 
 

Základní koncepční změnu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. představuje 

sjednocení úpravy smluvních typŧ do jediného právního předpisu. Došlo k odstranění 

dvojkolejnosti obchodního a občanského práva,
35

 která v praxi zpŧsobovala problémy. 

To se týká i ustanovení obecného závazkového práva. Smlouva o pachtu závodu se řídí 

vţdy občanským zákoníkem bez ohledu na povahu subjektŧ. To ovšem neznamená, ţe 

pro nepodnikatele jako stranu smlouvy platí stejný právní reţim.
36

 Smlouva o pachtu 

závodu je dle § 1746 typovou smlouvou, ustanovení pachtu závodu se pouţijí na 

smlouvu, která bude obsahovat podstatné náleţitosti, které jsou v případě pachtu závodu 

obsaţené v základním ustanovení § 2332. Podstatné náleţitosti smlouvy o pachtu 

závodu, od kterých se strany nesmí odchýlit, jsou: 

- dostatečně určitá identifikace závodu (samostatné organizační sloţky), který je 

předmětem smlouvy  

- určení smluvních stran        

 Z obsahu smlouvy musí dále vyplývat, ţe se jedná o smlouvu o pachtu závodu a 

to z hlediska jejího obsahu a nikoliv názvu smlouvy, ze smlouvy musí vyplývat:  

- závazek propachtovatele k dočasnému přenechání závodu osobě druhé 

(pachtýři) za úplatu k uţívání a poţívání 

- závazek pachtýře platit pachtovné 

 Nově jiţ občanský zákoník nevyţaduje přesné určení pachtovného; při absenci 

tohoto údaje se platí pachtovné obvyklé. Jakkoli smlouvy o pachtu závodu budou takřka 

vţdy uzavírány písemně, písemná forma také není nezbytnou náleţitostí platnosti 

smlouvy. Jen smlouva, jejíţ obsah zahrne podstatné náleţitosti vymezené výše - 

rozhoduje ovšem věcná stránka, vlastní účel a obsah, nikoli volba zákonných termínŧ - 

se vzhledem k § 1746 odst. 1 posoudí jako smlouva o pachtu závodu. Dle rozsudku 

                                                           
35

 Pŧvodní úprava nájmu podniku byla tzv. absolutním obchodem dle § 261 odst. 3, písm. d) obchodního 

zákoníku č. 513/1991 Sb. 
36

 Nejedná se o zvláštní smluvní typ, ale o spotřebitelskou smlouvu (o závazky ze smluv uzavíraných se 

spotřebitelem) v ust. § 1810 a § 419 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
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Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1323/2000 ze dne 25. května 2001 :„není ani 

vyloučeno, aby smlouva sestávala z několika dílčích smluv tvořících ve svém souhrnu 

vzájemně provázaný celek; musí však v ní být vymezen podnik (jeho část), který je 

předmětem smlouvy.“  

 

  Při stanovení dalších ujednání smlouvy musí strany vycházet ze zásad 

občanského práva a dodrţet kogentní ustanovení. Stranami smlouvy budou zpravidla 

podnikatelé. Významným je pro jednání podnikatelŧ jako stran smlouvy i § 433, který 

stanovuje, ţe „zřejmá a nedůvodná nerovnováha v právech a povinnostech je zakázána i 

mezi podnikateli jako smluvními stranami.“ Dle § 433 slabší stranou nemusí být ve 

vztahu k podnikateli pouze spotřebitel, ale mŧţe jí být i podnikatel.
37

 Nerovnováha 

v právech a povinnostech mezi podnikateli jako stranami smlouvy o pachtu, která nemá 

právní a ekonomické opodstatnění, je nedŧvodná. Nedŧvodná nerovnováha vyššího 

stupně a na první pohled zřejmá je zakázaná. I kdyţ je zjištěno porušení § 433 a  

závadnost smlouvy, nebude výsledkem vţdy neplatnost (relativní), protoţe soud mŧţe 

obsah závazku upravit na základě § 577. 

5.1 Vymezení rozsahu závodu 
 

I nadále je třeba chápat závod jako věc hromadnou, která zahrnuje vše, co 

v konkrétním případě a v souladu s vŧlí podnikatele bylo vytvořeno. Závod je 

povaţován za věc hromadnou universitas facti – jedná se o faktické nakupení hodnot 

dle vŧle toho, kdo věc vytvořil.
38

 Při vymezení rozsahu závodu je nadále podstatná 

skutečná vŧle vlastníka a nikoliv evidence. Například automobil, který podnikatel 

pŧvodně zamýšlel vyuţít k provozu, se nakonec vyuţívá pro jeho osobní potřebu – 

faktickým uţíváním podnikatel projevil vŧli jiţ ho za součást závodu nepovaţovat. 

Právě účetnictví je ale odrazem vŧle podnikatele o rozsahu závodu a proto i takový 

automobil musí být vnímán jako součást závodu, je –li zahrnut v účetnictví. Je třeba, 

aby o automobilu nadále nebylo účtováno v  účetnictví závodu, nemá-li být povaţován 

za jeho součást. Faktický a účetní stav musí být v souladu. Při propachtování závodu 

                                                           
37

 ZUKLÍNOVÁ, Michaela. In : DVOŘÁK, Jan et al. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: 

Obecná část. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013. 432 s. ISBN 978-80-7478-325-8. S. 301. 
38

 ELIÁŠ, Karel et al. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěţní právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2007. 610 s. ISBN 978-80-7179-583-4. S. 125. 
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bude v rámci povinné inventarizace účetní stav uveden do souladu s faktickým stavem, 

účetnictví proto bude odráţet vŧli vlastníka.  

 Bude platit, ţe přenecháním závodu jako věci hromadné pachtýř uno actu získá 

uţívací a poţívací právo k závodu jako celku, není nutné samostatně přenechávat do 

uţívání jeho jednotlivé součásti. Ve smlouvě je proto třeba pouze identifikovat 

převáděný závod,“ netřeba označovat kaţdou jeho jednotlivou část.“
39

 K dostatečnému 

vymezení závodu jako předmětu slouţí nejen smlouva, ale analogicky dle § 2176  

k němu slouţí na základě vyvratitelné domněnky i účetní záznamy. Přestoţe je sporné, 

zda se domněnka § 2176 automaticky vztahuje i na určení předmětu smlouvy a vŧbec 

na smluvní typ pachtu závodu vzhledem k ustanovení § 2183, vŧle vlastníka závodu o 

jeho rozsahu je zjistitelná především z účetnictví.
40

 Při propachtování závodu je totiţ 

povinností podnikatele provést inventarizaci majetku. Provádí se inventurní soupis 

majetku a účetní závěrka. Při vymezení rozsahu závodu je podstatná rozvaha, která je 

statickým zachycením závodu. Výkaz ziskŧ a ztrát slouţí naopak k zachycení 

proměnlivé povahy závodu. Díky zachycení proměnlivosti závodu bude moci 

propachtovatel kontrolovat prŧběh pachtu a zda pachtýř jedná s péčí řádného 

hospodáře.
41

 Z výše uvedeného dovozuji, ţe vymezí – li strany jako předmět smlouvy 

závod ABC, bude takové vymezení předmětu smlouvy postačovat a ačkoliv účetnictví 

nebude přílohou, bude se z něj vţdy vycházet při stanovení předmětu smlouvy, fakticky 

bude účetnictví vymezovat závod jako předmět smlouvy. Nejde-li o právní jednání, pro 

které je stanovena pod sankcí neplatnosti písemná forma, nemusí určitost obsahu 

projevu vŧle vyplývat z textu listiny, na níţ je projev vŧle zaznamenán, postačuje, je –li 

vŧli moţno určit výkladem. Postačuje, je-li smluvním stranám jasné, co je předmětem 

smlouvy i není-li předmět smlouvy objektivně seznatelný osobám, které účastníky 

smlouvy nejsou.
42

 Pachtýř proto musí být s účetnictvím prokazatelně seznámen, 

v opačném případě mŧţe být jednání neplatné pro omyl v předmětu smlouvy, rovněţ 

                                                           
39

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 5. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1323/2000. In : Codexis Academia 

[právní informační systém]. Nakladatelství Atlas consulting [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: 

http://www.codexisacademia.cz/ 
40

 Třebaţe to právní předpisy nevyţadují, bude nezbytné začít účetní anabázi provedením dŧkladné 

inventarizace majetku náleţejících k propachtovanému závodu, resp. pobočce. Souvisí to s poţadavkem 
českých účetních standardŧpro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. č. 4.1 na 

jednoznačnou identifikaci účetních poloţek převáděných na pachtýře. Inventurní soupis majetku slouţí 

k stanovení řádné účetní závěrky, která určí účetní poloţky. 
41

 RESCHOVÁ, Kristina. Smlouva o nájmu podniku. Právní rádce. 2005, č.7, s. 1. ISSN 1210-4817. 
42

  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. února 2002, sp. zn. 33 Odo 311/2001. 



20 
 

musí být seznámen s uzavřenými smlouvami. Naopak je ale nutné vţdy ve smlouvě o 

pachtu popsat poloţky, které se společně se závodem nepřenechávají, v opačném 

případě se má za to, ţe se přenechává vše, co k závodu náleţí ke dni účinnosti smlouvy. 

Typicky bude vyloučen finanční majetek i kdyţ je sporné, zda finanční majetek 

k závodu vŧbec náleţí.  

 

Pokud bude předmět smlouvy vymezen jako závod ABC, je povinností 

propachtovatele pachtýře prokazatelně seznámit s přenechávaným závodem z hlediska 

fyzického, účetního a právního stavu. V opačném případě je moţným následkem 

neplatnost smlouvy z dŧvodu omylu. Je třeba poznamenat, ţe rozsah závodu není 

vymezen pouze účetnictvím, pachtýř má být seznámen například i se soudními řízeními, 

v nichţ je podnikatel ţalovaným, uzavřenými smlouvami apod. Z dluhŧ však pachtýř na 

základě § 2352 „přejímá pouze ty o jejichţ existenci věděl či jejich existenci mohl 

rozumně předpokládat.“ Za takové dluhy budou povaţovány především dluhy uvedené 

ve smlouvě, případně účetnictví. Prokazatelným seznámením pachtýře se stavem 

závodu a s tím, co na něj přechází, je proto v první řadě písemná smlouva. Je ale moţné 

uvaţovat i o situaci, kdy bude pachtýř prokazatelně seznámen s tím, co k závodu náleţí 

a následně bude ústně dohodnuto propachtování závodu ABC, o kterém strany vyhotoví 

písemné potvrzení. I v takovém případě by došlo k uzavření platné smlouvy. Je třeba 

dodat, ţe pokud nebude pachtýř seznámen s dluhy, které jsou součástí postupované 

smlouvy, nemŧţe být na pachtýře smlouva postoupena. Smlouva je tvořena vzájemnými 

pohledávkami a dluhy, pachtýř nemŧţe vstoupit do propachtovatelových práv aniţ by 

vstoupil i do jeho povinností.  

5.2 Pachtovné 
 

 Pacht závodu musí být sjednán jako úplatný. Pachtýř se zavazuje platit 

pachtovné, nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci dle § 2332. Pachtovné mŧţe 

být ujednáno v penězích, v nepeněţité formě, pevnou částkou, nebo bude sjednán 

mechanismus jeho výpočtu.
43

 Pachtovné  zahrnuje i výši odměny za poskytnuté licence. 

                                                           
43

 Pachtýř mŧţe být zmocněn k odpisování. Prostřednictvím pachtovného, vedle běţného pachtovného 

z poţívání, pak postupně splácí i poměrnou část zŧstatkové ceny propachtovaného dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku. Pachtovné pak sestává z běţného pachtovného a odpisŧ. 
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Pachtovné musí být ujednáno v souladu s právními předpisy o cenách.
44

 Mŧţe být 

sjednáno téţ pravidelné zvyšováni či sniţování pachtovného za pomoci inflační či 

cenové doloţky. V případě, ţe účinnost smlouvy o pachtu nastává později po jejím 

uzavření a v mezidobí dojde ke zvýšení či sníţení hodnoty přenechaného závodu, mám 

za to, ţe je moţné analogicky uţít ustanovení § 2176, které se týká koupě závodu : „má-

li smlouva nabýt účinnosti později, mění se kupní cena v závislosti na zvýšení nebo 

sníţení jmění, k němuţ došlo v mezidobí.“ Ustanovení § 2176, vztahující se na koupi 

závodu, má být uţito i při propachtování závodu. V případě sjednání pevné částky 

pachtovného a nastálé změny hodnoty závodu není dŧvod, aby v takovém případě nebyl 

chráněn i pachtýř.  

 Pro pachtýře bude nejvýhodnější sjednat pachtovné jako poměrnou část výnosu 

z věci. I poměrná část výnosu z věci má povahu pachtovného a v případě pachtu závodu 

bude většinou peněţitým plněním. Pojem výnos však není v zákoně definován. Obecně 

je třeba výnosem rozumět zisk bez práva na odečtení oprávněných a přiměřených 

nákladŧ pachtýře, vynaloţených na propachtovanou věc za účelem dosaţení výnosu.
45

 

Smluvně lze ovšem sjednat, ţe se k nákladŧm pachtýře bude přihlíţet. Pachtovné se má 

platit měsíčně pozadu na základě § 2218, zisk
46

 (výnos) je ale zjistitelný aţ z účetní 

závěrky. Pachtovné, určené jako poměrná část výnosu, proto bude zpravidla na základě 

smlouvy placeno ročně. Je povinností pachtýře umoţnit propachtovateli v rámci kontrol 

nahlédnutí do účetních záznamŧ a zjištění skutečné výše pachtovného, pachtýř je 

povinen minimálně jednou ročně předat propachtovateli vyúčtování (účetní zavěrku), na 

základě které bude stanovena výše pachtovného, sjednaného jako poměrná část 

výnosu.
47

  

5.2.1 Obvyklé pachtovné 

 

 Nebude-li pachtovné stanoveno konkrétně a pachtýř ve smlouvě vyjádří vŧli 

platit úplatu, je pachtovné sjednáno v ceně obvyklé v závislosti na výši úplaty za 

                                                           
44

 Zákon o cenách č. 526/1990 Sb.  
45

 Výnos v ekonomii představuje peněţní částky, které závod získal z veškerých svých činností za určité 

období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě.  
46

 Má se na mysli hrubý a nikoliv čisý zisk. 
47

 Z účetních jednotek jsou povinny účetní závěrku i výroční zprávu, vyţaduje-li její vyhotovení  zákon o 

účetnictví č. 563/1991 Sb., nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit uloţením do sbírky listin ty, které se 

zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. 
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propachtování obdobného závodu. Pachtovné není podstatnou náleţitostí smlouvy, 

pokud chybí údaj o výši pachtovného, musí být ze smlouvy patrná vŧle stran uzavřít 

smlouvu i bez určení tohoto údaje. Dle § 1792 pokud úplata nebyla sjednána, platí, ţe 

byla ujednána ve výši obvyklé.
48

 „Nepodaří-li se takto výši úplaty určit, určí ji soud s 

přihlédnutím k obsahu smlouvy, povaze plnění a zvyklostem.“  Dle § 2217 se přihlédne 

k pachtovnému za pacht obdobných věcí za obdobných podmínek. Soudní judikatura se 

několikrát vyjádřila k ceně obvyklé. Je třeba při určení její výše sledovat ocenění 

uţívacího práva a nikoli uţívané věci.
49

 Jde o cenu danou nabídkou a poptávkou, 

odpovídá výši úhrady za obdobné plnění za běţných okolností vzhledem k místu a době 

uzavření smlouvy.
50

 Proto se při stanovení obvyklého pachtovného nejprve porovnávají 

informace o pachtech obdobných závodŧ, pokud výpočet obvyklého pachtovného na 

základě této metody není moţný, pouţije se náhradní metodika, která vychází z ocenění 

provedeného na základě zákona o oceňování majetku č. 151/ 1997 Sb. Na základě § 

2217 se platí pachtovné obvyklé nikoliv v době účinnosti, ale v době uzavření smlouvy. 

Vzhledem ke komplikovanosti určení ceny obvyklé ať uţ stranami, nebo soudem, bude 

vhodné stanovit výši pachtovného smluvně. 

5.3 Smluvní strany 

5.3.1 Pachtýř 

 

 Ustanovení § 2350 stanovuje, ţe pachtýřem závodu mŧţe být i osoba, která není 

zapsaná do obchodního rejstříku, musí mít ale oprávnění k podnikání,  k němuţ závod 

slouţí, nebo splňovat poţadavky váţící se k provozu závodu dle zvláštních právních 

předpisŧ. Tato podmínka musí být splněna, pokud má být zajištěn řádný provoz závodu. 

Oprávnění k podnikání, které je spjaté s osobou propachtovatele, nepřechází uzavřením 

                                                           
48 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6.5.2009, sp. zn. Cdo 1207/2007.“ Aby mohlo jít o částku 

obvyklou, při srovnání musí být respektováno posuzované období a místo, tak charakter, stav i způsob 

uţívání konkrétní věci.“  

Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne ze dne 14. 9. 2012 sp. zn. 28 Cdo 223/2012:  Obvyklé 

pachtovné se určí na základě statisticky významného souboru dostatečně srovnatelných závodŧ a 

pachtovného za nějţ jsou propachtovány – obvyklá cena je cenou dosaţitelnou při pachtu stejného nebo 

obdobného majetku za stejných nebo obdobných podmínek v daném místě a čase. Pokud tento postup  

není moţný, pouţije se náhradní metodika vycházející z ocenění provedeného na základě zákona č. 

151/1997 Sb. o oceňování majetku ve spojení s příslušnými prováděcími právními předpisy. 
49

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6.6.2012, sp.zn. 28 Cdo 4022/2011. 
50

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 2. 2013, sp. zn. 28 Cdo 2359/2012. „nepromítají se do 

obvyklé ceny vlivy mimořádných okolností na trhu, vliv zvláštní obliby….“ 
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smlouvy o pachtu závodu na pachtýře. V tomto bodě je patrný odklon od úpravy 

Všeobecného občanského zákoníku č. 946/1811 Sb.z.s., která umoţňovala pacht 

ţivnosti. Ustanovení však nedává odpověď na to, zda musí mít pachtýř oprávnění k 

podnikání jiţ při uzavření smlouvy, nebo zda postačuje, pokud jej získá do doby 

účinnosti smlouvy. Dle mého názoru postačuje, pokud pachtýř získá oprávnění 

k provozování ţivnosti do doby účinnosti smlouvy tak, aby mohl zajistit řádný provoz 

závodu ode dne účinnosti propachtování závodu.
51

 Pŧvodní úprava v obchodním 

zákoníku č. 513/1991 Sb. sice jednoznačně vymezila, ţe nájemce podniku musel být 

zapsán v obchodním rejstříku, současně musel mít podnikatelské oprávnění, nestanovila 

však, jakým zpŧsobem řešit situace, pokud v prŧběhu nájmu podniku nájemce přestane 

tyto podmínky splňovat.
52

 Dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. pokud pachtýř 

přestane splňovat všeobecné podmínky provozování ţivnosti/pozbude ţivnostenské 

oprávnění, dochází na základě § 2334 ke změně zpŧsobu uţívání. Pokud však pachtýř 

na základě ujednání propachtoval závod jinému, nezakládá skutečnost, ţe pachtýř 

pozbyl ţivnostenské oprávnění, dŧvod k výpovědi pachtu. Pokud pachtýř nesplňuje 

zvláštní podmínky provozování ţivnosti, musí závod provozovat prostřednictvím 

odpovědného zástupce (§ 11 ţivnostenského zákona č. 455/ 1991 Sb.).  

 Je-li pachtýř zapsán v obchodním rejstříku, nabývá právo k závodu nejdříve 

zveřejněním údaje, ţe uloţil doklad o pachtu do sbírky listin. Smlouva o pachtu závodu 

nemŧţe v tomto případě nabýt účinnosti přede dnem zveřejnění. Ustanovení je třeba 

dodrţet na základě § 1 (2). Dle zákona o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. se do 

vybraných rejstříkŧ zapisuje mimo jiné údaj o pachtu závodu. Návrh na zápis je třeba 

podat bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, musí ale být prokázáno, ţe 

k uzavření smlouvy o pachtu skutečně došlo. Prokázání mŧţe být problematické, pokud 

nebyla smlouva o pachtu učiněna v písemné formě, postačí však písemné potvrzení na 

základě § 1757. Potvrzení mŧţe být zcela neformální, ale mělo by obsahovat podstatné 

náleţitosti smlouvy, které jsou písemně potvrzovaným obsahem. Bude ale rejstříkovým 

soudŧm stačit jako doklad o pachtu závodu souhlasné prohlášení stran, zápis o předání 

                                                           
51

 Dle Zákona č. 670/2004 Sb. musí pachtýř k ţádosti o licenci připojit smlouvu jako doklad prokazující 

uţívací právo k energetickému zařízení, licenci proto nemŧţe získat před uzavřením smlouvy, ale aţ před 

nabytím její účinnosti. 
52

 PLÍVA,Stanislav. K některým problémŧm smlouvy o nájmu podniku. In : DVOŘÁK, Jan. Pocta Jiřímu 

Švestkovi k 75. narozeninám. Praha : Aspi, 2005. 388 s. ISBN 80-7357-057-2. S.238. 
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závodu či popř. faktura?
53

 Tyto listiny by měly dle mého názoru postačovat vzhledem 

k poţadavku občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. na bezformálnost právního jednání, 

bude však záleţet na posouzení soudu, zda se v uvedených případech jedná o listinu 

dokládající vznik pachtu. Soud mŧţe dotyčného vyzvat k předloţení jiných listin, proto 

je pro strany jistější sjednat smlouvu písemně. Není-li pachtýř zapsán v obchodním 

rejstříku, nabývá právo k závodu účinností smlouvy na základě § 2350 (2). Účinnost 

nastává, nebylo-li sjednáno jinak, jiţ dnem uzavření smlouvy.  

5.3.2 Propachtovatel 

 

 Zápis pachtu do obchodního rejstříku se provede i u vlastníka závodu, je-li 

v něm zapsán, údaj o pachtu závodu zapisují jak obchodní korporace, tak i ústavy a 

nadace na základě zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících. Pro propachtovatele 

platí, ţe musí být oprávněn se závodem nakládat. Propachtovatelem proto mŧţe být i 

osoba od vlastníka odlišná, takovou osobou mŧţe být insolvenční správce, nebo osoba, 

která mŧţe nakládat se závodem na základě smlouvy. Při rozdílnosti vlastníka a 

propachtovatele, který věc mŧţe propachtovat na základě smlouvy, mŧţe být 

problematická nutnost souhlasu vlastníka s některým jednáním pachtýře. Souhlas 

vlastníka a nikoliv propachtovatele je nutný při zápisu pachtu do katastru nemovitostí, 

při uzavření smlouvy o právu stavby a především v územním a stavebním řízení podle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb.  

5.4 Doba pachtu závodu 
 

Dočasnost je pojmovým znakem pachtu závodu. Uţívací a poţívací právo k 

závodu není pachtýři poskytováno trvale, nýbrţ dočasně. Protoţe v ustanoveních o 

pachtu není obsaţena právní úprava, týkající se trvání pachtu, je třeba na dobu trvání 

pachtu pouţít ustanovení § 2204, které se obecně vztahuje na nájem. Pacht mŧţe být 

sjednán na:  

                                                           
53

 JANOŠEK,Vladimír. Několik poznámek ke smlouvě o koupi závodu. epravo.cz [online] . 2013 [ cit. 

15.1.2014]. Dostupné z http://www.epravo.cz/top/clanky/nekolik-poznamek-ke-smlouve-o-koupi-zavodu-

93178.html 
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a) Dobu určitou - pachtovní smlouva obsahuje výslovné ujednání o době trvání 

pachtu, nebo okamţiku jeho skončení.  

Pachtovní smlouva musí obsahovat ustanovení, na jehoţ základě je doba pachtu, nebo 

okamţik jeho skončení přesně určitelný, právní jednání musí být podle § 553 vţdy 

dostatečně srozumitelné. Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 513/2003 

ze dne 22. 6. 2005: „lze vázat dobu skončení i na konkrétní, datem neurčitelnou, 

objektivně zjistitelnou skutečnost, z níţ je moţné bez pochyb zjistit, kdy nájemní poměr 

skončí“. Musí být jisté, ţe skutečnost nastane, ale nemusí se vědět kdy.  

b) Dobu neurčitou 

Pokud smluvní strany výslovně neujednají dobu trvání pachtu, nebo den jeho skončení, 

je smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Na základě ustanovení § 2204 (2)  se povaţuje 

za dobu neurčitou doba nad 50 let. Dle § 2000 se ovšem ke smlouvám uzavřeným na 

dobu delší neţ 10 let vyţaduje váţný dŧvod, jinak se lze po deseti letech domáhat 

zrušení smlouvy. Protoţe není stanoveno, co se rozumí váţným dŧvodem, bude vhodné 

ve smlouvě dostatečně odŧvodnit, proč je smlouva uzavírána na  dobu delší neţli 10 let, 

nebo dobu neurčitou, tento dŧvod musí být objektivně vnímán jako váţný. V opačném 

případě se strany vystavují riziku zrušení smlouvy soudem. Posuzování toho, zda se 

bude jednat o váţné dŧvody soudně, je zásahem do autonomie vŧle stran s nejistým 

výsledkem, bude proto vhodné neuzavírat smlouvu o pachtu závodu na dobu delší neţ 

10 let.
54

  

6. Předání závodu  

 

 Jestliţe se mělo jednat o nájem podniku jako smluvní typ podle pŧvodní úpravy 

v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb., musely být přenechány veškeré existující 

sloţky podniku nájemci. Podnik mohl být sice tvořen omezeným souborem věcí, ale při 

přenechání podniku do nájmu, musely být přenechány nájemci veškeré existující 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 3. 2013, sp. zn. 26 Cdo 2200/2012: „Pojem "bez váţného 

důvodu" je normou s relativně neurčitou hypotézou. Je na soudu, aby v konkrétním případě z předem 

neurčité mnoţiny skutečností vymezil ty, jejichţ pomocí určí vlastní obsah hypotézy normy, kterou 

aplikuje. Je pak věcí posouzení konkrétního případu, zda zmíněné okolnosti, jsou v té které věci dány, 

přičemţ je nutno při hodnocení jejich důleţitosti (váţnosti) zohlednit nejen zájmy nájemce, ale téţ 

oprávněné zájmy pronajímatele. Váţnost důvodů musí být posuzována především z objektivního hlediska 

(s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu) a nikoliv podle subjektivních představ.“ 
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poloţky, které k podniku náleţely. Totéţ platilo i pro samostatnou organizační sloţku. 

Lze uvést například rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 21 Cdo 1323/2000 ze dne 25. 

5. 2001: „jestliţe není předmětem smlouvy podnik jako celek, nemá smlouva povahu 

smlouvy o prodeji podniku.“ Ačkoliv se v tomto případě rozsudek vztahoval na prodej 

podniku, analogicky lze vztáhnout platnost rozsudku i na nájem podniku v pŧvodní 

právní úpravě. V obou případech se stále jednalo o smlouvy, jejichţ předmětem byl 

podnik.  

 

Dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. postačuje, pokud je zachována podstata 

závodu, který je předmětem smlouvy o pachtu. Znamená to, ţe je při propachtování 

závodu moţné smluvně vyloučit některé poloţky náleţející k závodu z přenechání 

pachtýři. Dále uvádím některé rozsudky, vzniklé za pŧvodní právní úpravy, které jsou 

dle mého názoru stále pouţitelné i z hlediska dnešní právní úpravy. Podle rozsudku 

Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 20 Cdo 2882/2005 ze dne 14. 3. 2006: „Na způsobilost 

části závodu být samostatnou organizační sloţkou nic nemění to, ţe nebylo převedeno 

portfolio touto pobočkou uzavíraných úvěrových smluv, nepřevedením tohoto 

instrumentu část závodu nepozbývá charakter funkčního celku.“ Úvěrové smlouvy 

nemají vliv na funkčnost a podstatu závodu/pobočky. Při propachtování závodu proto 

nemusí být převedeno portfolio úvěrových smluv, ujednají –li si tak strany ve smlouvě.   

Úprava pachtu závodu v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. říká, ţe pokud 

trvají pracovněprávní vztahy zaměstnancŧ k propachtovateli, musí přejít na pachtýře na 

základě § 2349 (2), smlouva o pachtu je právním dŧvodem převodu činnosti 

zaměstnavatele. Nebude –li dodrţen § 2349 (2)  je smlouva neplatná. Podle občanského 

zákoníku č. 89/2012 Sb. se však bude jednat o smluvní typ propachtování závodu také, 

pokud budou zaměstnanci v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. propuštěni jiţ 

před vznikem smlouvy o pachtu závodu. Závod mŧţe být přenechán i bez zaměstnancŧ. 

Dle rozsudku Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Odo 1058/2003 ze dne 25.6.2005 je charakter 

závodu zachován i bez zaměstnanců. Je však třeba říci, ţe pokud zaměstnanec bude 

propuštěn propachtovatelem a platnost rozvázání pracovního poměru se stane 

předmětem sporu, na základě § 2349 (2) přechází práva a povinnosti k tomuto 

zaměstnanci z propachtovatele na pachtýře. Blíţe v kapitole Zaměstnanci.  
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Dále uvádím  rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1323/2000 ze dne 

25. 5. 2001. V posuzovaném případě se nejednalo dle soudu o smluvní typ prodeje 

samostatné organizační sloţky upravený v pŧvodní úpravě, protoţe v předmětu smlouvy 

nebyla zahrnuta osobní sloţka „ a proto neměla smlouva povahu smlouvy o prodeji 

podniku (jeho části), jeţ je jako smluvní typ upravena v obchodním zákoníku, a proto v 

takovém případě nenastávají ani účinky s touto smlouvou spojené.“ V posuzovaném 

případě nedošlo k převodu činnosti zaměstnavatele na základě rozhodnutí pŧvodního 

zaměstnavatele o organizační změně, proto stále trvaly pracovněprávní vztahy 

zaměstnancŧ k pŧvodnímu zaměstnavateli a tito zaměstnanci spoluvytvářeli 

samostatnou organizační sloţku. Následně byla uzavřena smlouva o prodeji samostatné 

organizační sloţky. Protoţe se ale nejednalo o smlouvu o prodeji samostatné 

organizační sloţky z dŧvodu nedodrţení všech podstatných náleţitostí (osobní sloţka 

nebyla předmětem prodeje), na základě této smlouvy nemohlo dojít k přechodu 

pracovněprávních práv a povinností na kupujícího. Nová úprava pachtu závodu 

v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. je odlišná, protoţe o smlouvu o pachtu závodu 

pŧjde i tehdy, pokud nebudou existující zaměstnanci součástí předmětu (nejsou 

poloţkou, která určuje charakter závodu). Protoţe se bude jednat o platnou smlouvu o 

pachtu závodu, na základě takové smlouvy by došlo k přechodu pracovněprávních práv 

a povinností. Musí být aplikováno kogentní ustanovení § 2349 (2). 

6.1 Vyloučení položky 
 

 Na pacht závodu jako smluvní typ v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. je 

analogicky pouţitelné ustanovení § 2175 o koupi závodu. Ustanovení říká, ţe se „o 

koupi závodu jedná i při vyloučení jednotlivé poloţky ze smlouvy při současném 

zachování charakteru závodu.“Nově není nutné přenechat veškeré existující poloţky 

závodu pachtýři. Současně nemusí být jiţ před uzavřením smlouvy jasné, které poloţky 

náleţejí k závodu a které patří k pobočce. Je totiţ moţné, aby některé poloţky současně 

náleţely jak k závodu, tak k pobočce. Při vymezení předmětu smlouvy lze smluvně 

vyloučit poloţku, která náleţí k závodu/ pobočce z přenechání pachtýři „a stále bude 

předmětem smlouvy závod/pobočka jako celek, bude- li zachován jeho charakter.“ 

Pokud strany zamýšlí vyloučit některé poloţky,  je  nutné je ve smlouvě sepsat. Závod 

současně musí být schopen slouţit předmětu činnosti a být funkční celek. Současně 
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musí být závod na základě § 2206 předán se vším, co je třeba k řádnému uţívání, řádné 

uţití je třeba posoudit subjektivně ve vztahu ke konkrétnímu pachtýři. Při smluvním 

vyloučení věci na základě § 2175 pachtýř mŧţe pouţít místo ní věc vlastní. Věc 

pachtýřem nenahraditelná, která je k řádnému provozu nezbytná – typicky dokumenty 

apod. však musí být vţdy předána. Dle § 2349 (2) nemohou být vyloučeni existující 

zaměstnanci – jedná se o kogentní ustanovení. Na smlouvu inominátní, kterou je de 

facto přenechán závod bez existujících zaměstnancŧ, musí být aplikováno kogentní 

ustanovení o převodu činnosti zaměstnavatele. Je vhodné, ţe nově komplexní předání 

veškerých poloţek není vyţadováno. Blíţe k vyloučení poloţky v dalších kapitolách. 

 

 Propachtovatel je povinen předat pachtýři závod dle § 2206 v ujednané době či 

v den následující poté, co jej o to poţádá. Nicméně účinností smlouvy pachtýři vzniká 

právo a povinnost provozovat závod, proto akt odevzdání závodu bude většinou spojen 

se dnem účinnosti smlouvy. „Vznik povinnosti  k předání a plnění této povinnosti 

nemůţe účinnosti smlouvy předcházet,“
55

 propachtovatel nebude předávat závod před 

účinností smlouvy. Je však moţné smluvně navázat vznik účinnosti aţ k okamţiku 

předání. Propachtovatel musí pachtýři poskytnout moţnost faktické dispozice se 

závodem, „netřeba odevdávat kaţdou jednotlivou věc.“
56

 Pokud bude věc předávána po 

účinnosti smlouvy, má propachtovatel aţ do doby předání povinnosti schovatele na 

základě § 2408. Obdobně je pouţitelné ustanovení § 2081 o nákladech odevzdání. 

Pachtýř se stane předáním závodu detentorem věci hromadné, ale současně se na 

základě § 988 stává drţitelem práva uţívacího a poţívacího.  

6.2 Zápis do veřejného seznamu 

  

 Naše právo povaţuje závod za jednotný předmět poţívacího práva. Postupné 

nabývání poţívacího práva k jeho jednotlivým sloţkám, v závislosti na zápisu do 

veřejného seznamu, by bylo problematické. Zápis pachtu do veřejného seznamu proto 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 2. 2006 sp. zn. 29 Odo 1241/2004. 
56

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 22.11.1939, sp. zn. Rv I 306/39 [Váţný 17475]. In : Beck-

online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 12. 1. 2014]. Dostupné z: 

http://www.beck-online.cz/ : „Při převodu podniku jako věci hromadné není třeba odevzdání jednotlivých 

věcí, nýbrţ stačí odevzdání znameními dle § 427 o.z.o. Právo známkové a vzorkové lpí na podniku.“ 
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nemá vliv na vznik, zánik či změnu poţívacího práva k závodu jako celku. Ke dni 

účinnosti smlouvy o pachtu pachtýř nabývá poţívací právo k celému závodu.  

6.2.1 Katastr nemovitostí 

 

 Při porovnání úpravy zápisu pachtu do katastru nemovitostí s úpravou ve 

Všeobecném občanském zákoníku č. 946/1811 Sb. z. s. dojdeme k závěru, ţe 

Všeobecný občanský zákoník  obsahoval konstrukci, dle které, „byla-li pachtovní 

smlouva zapsána do veřejné knihy, bylo pachtýřovo právo povaţováno za věcné 

právo.“
57

 V dnešní úpravě je vhodně vyřešeno, ţe zápis pachtu je dobrovolný a zápisem 

se pacht nestává věcným právem. Nabývání poţívacího práva k nemovitostem, které 

tvoří závod, aţ zápisem pachtu do katastru, by znamenalo, ţe smlouva o pachtu 

nevyvolává zamýšlené účinky, tj. aby pachtýř nabyl poţívací právo k celému závodu 

bez zbytečných komplikací.
58

 Okamţik vzniku poţívacího práva k závodu jako celku je 

proto spojen s účinností smlouvy.  Zápis pachtu do katastru nemovitostí je ale nejlepším 

zpŧsobem zveřejnění pachtu, mezi pachtem zapsaným a nezapsaným však kromě 

účinku informativního není ţádný rozdíl. Zápis do katastru je vázán na souhlas 

vlastníka. Pacht se zapisuje, „poţádá-li o to výlučně vlastník, nebo pachtýř se souhlasem 

vlastníka.“Z uvedeného vyplývá, ţe pokud pro nesouhlas vlastníka k zápisu pachtu 

nedojde, silně to oslabuje pozici pachtýře, proto by dle mého názoru bylo vhodné, aby 

zápis do katastru nebyl v budoucnu na souhlas vlastníka vázán.
59

 Pachtýř bude usilovat 

o zápis pachtu do katastru zejména, protoţe podle § 980 platí domněnka, ţe „není-li 

pacht zapsán v katastru nemovitostí, má se za to, ţe věc není propachtována,“ je ale 

zřejmé, ţe zejména při uzavírání kupní smlouvy, jejímţ předmětem je propachtovaný 

závod, má budoucí vlastník jednat s běţnou opatrností. Budoucí vlastník závodu se 

musí ujistit o tom, zda věc není propachtována, jiným zpŧsobem (např. veřejný rejstřík). 
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BAJURA, Jan In: DVOŘÁK, Jan et al. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha : Wolters 

Kluwer ČR, 2011. 688 s. ISBN 97880- 7357- 753-7 S. 606. 
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 Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 314/2001 ze dne 30. 10. 2002 :“Účelem právní 

úpravy smlouvy o převodu podniku je umoţnit, aby podnik, který je zpravidla tvořen značným mnoţstvím 

hmotných a nehmotných sloţek, mohl být převeden jako celek (tj. bez toho, ţe by byla zdlouhavě 

převáděna kaţdá jeho sloţka samostatnou smlouvou), aniţ by se musel přerušit jeho provoz.“ 

  
59

 Pozměňovací návrh Josefa Šenfelda k vládnímu návrhu zákona o katastru nemovitostí (katastrální   

zákon)(sněmovní tisk 778) psp.cz [ online]. 2013 [ cit. 17.1.2014]. 
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Není proto dle mého názoru moţné, aby nový vlastník závodu na základě § 2222 (2)  

vypověděl smlouvu o pachtu, uzavřenou mezi pŧvodním vlastníkem (propachtovatelem) 

a pachtýřem, pokud se o neexistenci pachtu přesvědčil pouze nahlédnutím do katastru. 

Nový vlastník by mohl vypovědět pacht pouze za situace, pokud by byl 

propachtovatelem ujištěn, ţe nemovitost propachtována není a současně by taková 

skutečnost nebyla zjistitelná ani z veřejného rejstříku a ani z katastru nemovitostí. Jen 

v takovém případě lze říci, ţe budoucí vlastník neměl rozumný dŧvod pochybovat o 

tom, ţe kupuje věc, která propachtována není. 

 

 Pacht se do katastru zapisuje se souhlasem vlastníka. Vkladovou listinou mŧţe 

být podle § 66 a) zákona č. 256/2013 Sb. souhlasné prohlášení, které splňuje náleţitosti 

uvedené ve druhém odstavci. Pro zápis pachtu do katastru nemovitostí je nezbytné 

označit nemovitost údaji z katastru dle § 8 katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. 

Vkladovou listinou mŧţe být při splnění náleţitostí rovněţ samotná pachtovní smlouva. 

Zákon také ukládá vlastníkŧm a oprávněným povinnost ohlásit katastrálnímu úřadu 

změny údajŧ v katastru nemovitostí, které se týkají jejich nemovitostí. Rovněţ mají  

povinnost předloţit listinu, která změnu dokládá dle § 37 zákona č. 256/2013 Sb. U  

pachtu se v katastru evidují údaje o zatíţené nemovitosti, údaje o  pachtýři a poslední 

den doby, na kterou byl pacht sjednán. Zákonem stanovená ohlašovací povinnost se 

proto vztahuje pouze na změny pachtovních smluv, které zpŧsobí změnu zapsaných 

údajŧ. Jestliţe strany změní pachtovní smlouvu, měly by dle mého názoru ohlásit 

změnu posledního dne pachtu a jiné změny smlouvy, které zpŧsobí, ţe zápis v katastru 

neodpovídá skutečnosti.
60

 Dle mého názoru ačkoliv je zápis pachtu dobrovolný, byl –li 

jiţ jednou zapsán, měl by odpovídat skutečnosti, proto by měly být změny, které mění 

zapsané údaje, ohlášeny. Dle většinových názorŧ však ohlášení není nutné především 

z toho dŧvodu, ţe je zápis pachtu pouze dobrovolný.
61

 Nejasné je také, zda bude 

v katastru nemovitostí povinně uváděn údaj o rozsahu pachtu v případě propachtování 
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Ohlásit je ale třeba také změnu jména, a příjmení, adresy místa trvalého pobytu  a rodné číslo pachtýře a 

nebo pokud se mění údaje o nemovitosti označené dle katastrálního zákona(údaje v geometrickém plánu 

– např. dojde v prŧběhu pachtu k přístavbě). Ne však pokud tuto povinnost splní orgány veřejné moci.  
61 DISMAN, Marek, MĚŠŤÁNEK, Petr. Změny smluv, na základě kterých byl proveden vklad práva do 

katastru nemovitostí. Právní rozhledy. 2013, č. 15-16. s. 561. 
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části pozemku či budovy, která je součástí závodu. Většinovým názorem je, ţe se bude 

údaj o rozsahu pachtu uvádět v listu vlastnictví.
62

  

6.3 Zápis o předání 
 

 Jiţ při sjednávání smlouvy o pachtu musí být určen stav ve kterém bude závod 

přenechán, respektive stav plnění. Neujednají –li si strany jinak, musí být závod v době 

předání zpŧsobilý k řádnému uţívání. Propachtovatel musí dle § 2207 při sjednávání 

smlouvy pachtýře upozornit na vady, které nejsou obvyklé. Uzavřením smlouvy je 

vymezen předmět plnění. Je ale moţná situace, kdy se po uzavření smlouvy vyskytnou 

nové vady, které nebyly zahrnuty do smlouvy. Za této situace je moţných několik 

variant. Pokud propachtovatel při předání závodu upozorní pachtýře v souladu se 

zákonem na nové vady: 

1) Pachtýř nepřijme plnění. Propachtovatel se dostává do prodlení, pachtýř mŧţe 

vymáhat řádné plnění ujednané dle smlouvy, nebo od smlouvy odstoupit.  

2) Strany dodatkem předmět smlouvy změní. Dle mého názoru se musí pouţít 

ustanovení § 1906, 
63

 smluvní strany jsou povinny změnu předmětu smlouvy při předání 

sepsat písemně, je –li smlouva o pachtu v písemné formě. Pokud je proveden zápis o 

předání, takový zápis lze povaţovat za písemnou formu změny závazku. Pokud pachtýř 

přijme nabízené plnění, lze přijetí samo o sobě povaţovat za změnu pŧvodní smlouvy 

v souladu s § 1906 dle mého názoru pouze pokud smlouva nebyla zřízena v písemné 

formě. Proto pokud nebyl předmět smlouvy změněn písemně v souladu s § 1906, lze se 

dovolat neplatnosti změny předmětu plnění z dŧvodu nedodrţení formy.  

Také mŧţe nastat druhá situace, totiţ ţe propachtovatel na nové vady neupozorní. 

Neupozorní – li propachtovatel na dodatečné vady, vzniká mu odpovědnost z vadného 

plnění a navíc dle § 2910 odpovídá za škodu zpŧsobenou porušením jeho povinnosti 

vymezené v  § 1916 b). Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody, 
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platí ale, ţe čeho lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze 

domáhat z jiného právního dŧvodu.  

 Dle § 2353: „pořídí – li strany o předání závodu zápis, uvedou výčet všeho, co 

závod zahrnuje a co se pachtýři předává, jakoţ i toho, co chybí, ač to závod 

spoluvytváří.“ Ustanovení je ovšem dispozitivní, je moţno pojmout zapis i jinak - uvést 

například pouze výčet nejvýznamnějších převáděných hodnot. Dle § 2353 (2)  neuvede 

–li se věc v zápise, ačkoliv k závodu náleţí, pachtýř k ní přesto nabývá poţívací právo 

spolu se závodem. Situaci za které některé poloţky, náleţející k závodu podle smlouvy, 

nebyly předány, je třeba povaţovat za částečné plnění ze strany propachtovatele. Pokud 

poloţka zanikla, nadále k závodu nenáleţí a nemŧţe být předána, na tuto vadu je ale 

nutné pachtýře upozornit. Došlo-li od uzavření smlouvy ke dni její účinnosti k tomu, ţe 

k závodu věci přibyly, stávají se součástí závodu a pachtýři musí být taktéţ předány – 

dle mého názoru se nejedná o plnění bez právního dŧvodu, pachtýř je proto povinen 

plnění přijmout – předmětem smlouvy je vše, co k závodu náleţí ke dni účinnosti 

smlouvy (účinnost v této kapitole spojuji s předáním). Platí, ţe smlouva taxativně 

vymezuje poloţky, které nepřechází na pachtýře, vše ostatní, co k závodu náleţí na 

základě vŧle vlastníka závodu ke dni předání, je předmětem smlouvy. Vznikl –li však 

nový dluh, pachtýř se stává dluţníkem aţ na základě toho, ţe dluh bude uveden 

v zápisu, nebo o něm pachtýř bude jinak prokazatelně informován. Právě zápis  najisto 

vymezuje, co je fakticky předáváno. Mělo by také dojít k přizpŧsobení výše 

pachtovného dle § 2176, je –li sjednáno pevnou částkou.  

6.4 Vady 
 

 K vymezení vadného plnění slouţí ustanovení § 1916. K tomu doplňuje 

rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 33 Odo 154/2003 ze dne 21. 5. 2003, ţe vada je 

„nedostatek takové vlastnosti, která se u věcí téhoţ druhu a stáří obecně předpokládá.“ 

Vadami se rozumí vady, které se na předmětu obvykle nevyskytují, za vadu nemŧţe být 

povaţováno běţné opotřebení, existencí vady  musí být nikoliv nepodstatně sníţena 

moţnost uţití závodu. Nebude-li smluvně stanoveno jinak, v souladu s § 1914  a násl. se 

za řádné plnění povaţuje plnění bezvadné, závod jako celek a jeho jednotlivé součásti 

musí být předány ve stavu zpŧsobilém k řádnému uţívání a poţívání. Za přiměřené 
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aplikace ustanovení § 2205 musí totiţ stav závodu „odpovídat smluvenému účelu, jinak 

účelu obvyklému.“Obvyklým účelem je umoţnit pachtýři řádný provoz. Pachtýř ale 

není dle § 2207 (2) oprávněn poţadovat odstranění vad, o nichţ věděl, a které nebrání 

uţívání. Pokud však vada znemoţňuje uţívání závodu jako celku, lze na základě § 2337 

(2)  uplatňovat nároky z vadného plnění i přestoţe pachtýř o vadě věděl. Uţívání však 

nebrání, jestliţe si strany dohodly, ţe pachtýř provede nezbytné opravy věci bez nichţ 

není moţné závod řádně uţívat apod. Totéţ bude platit i v případě, ţe je vada zřejmá a 

brání uţívání. Ustanovení § 2207 (2)  koliduje s ustanovením § 1917, které stanoví, ţe 

„zřejmá vada jde k tíţi nabyvatele.“ Pokud se ale bude jednat o zřejmou vadu zcela 

bránící uţívání závodu, bude mít ustanovení § 2207 (2) aplikační přednost. Účelem 

smlouvy je umoţnit provoz závodu, pokud je provoz prakticky nemoţný, smlouva 

pozbývá významu. Vady musí pachtýř vytknout řádně a včas dle § 2208 (3). Pokud se 

jedná o vady odstranitelné, vymezené v § 1923, má propachtovatel povinnost odstranit 

vady bez zbytečného odkladu a dle § 2335 nahradí pachtýři v přiměřeném rozsahu 

náklady, které mu vznikly a ztrátu výnosu.
64

 Přiměřenost se posuzuje vzhledem k době 

nemoţnosti věc uţívat a rozsahu omezení. Neodstraní –li propachtovatel vadu bez 

zbytečného odkladu, má pachtýř právo na slevu z pachtovného, nebo mŧţe provést 

opravu sám s nárokem na náhradu nákladŧ. Jde – li o vadu, která znemoţňuje poţívání, 

má pachtýř právo na výpověď dle § 2337.  

 Za vadu nemŧţe být ovšem povaţováno to, k čemu nebyl propachtovatel 

smluvně povinen – například pokud se pachtýř domníval, ţe k závodu náleţí více věcí 

(byl seznámen s tím, co se mu předává). Neupotřebitelnost jednotlivé věci, ve smyslu 

její nepotřebnosti pro pachtýře, není vadou věci. Zvláštní situace nastává u licence. 

Typicky je předmětem plnění u licenčních smluv poskytnutí oprávnění k výkonu, 

sekundárním předmětem plnění je např. počítačový program. Je sporné, zda je moţné 

aplikovat odpovědnost za vady i na sekundární předmět. K prokazování existence vad 

software je ale ve většině případŧ potřeba specifických technických znalostí, proto 

nebude uplatňování vad za obdobné předměty běţné.
65

 Je také moţné uvaţovat o 
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vadách jiného nehmotného majetku. Strany si ve smlouvě například vymezí, ţe znalosti 

zaměstnancŧ budou na určité úrovni, případně určí stav klientely, který musí závod mít. 

Takové právní jednání by však bylo neplatné dle § 580 (2), „neplatné je právní jednání, 

má –li být plněno něco nemoţného.“ Stav klientely je často nezávislý na úsilí 

propachtovatele, stejně tak nelze po propachtovateli rozumně ţádat, aby byl 

zodpovědný za vzdělání či schopnosti zaměstnancŧ, případně za to, zda se zaměstnanec 

po přenechání závodu pachtýři, rozhodne ukončit pracovní poměr. Uplatňování 

obdobných vad není moţné, jedná se o hodnoty, jejichţ kvalita je proměnlivá a do 

značné míry nezávislá na jednání propachtovatele. Fakticky propachtovatel není 

schopen zaručit jejich stav v daném okamţiku. Vady je však nově moţné uplatňovat u 

pohledávek, které jsou povaţovány za věci v právním smyslu.
66

 Pokud se pachtýř vzdá 

předem práv z vadného plnění, je na základě § 1916 (2) vyţadována písemná forma. 

Podnikatelé se jako smluvní strany mohou od ustanovení o vadách odchýlit, ale 

omezení odpovědnosti propachtovatele má mít v souladu s § 433 ekonomické a právní 

opodstatnění. Nemá –li takové opodstatnění, nesmí být pachtýř smlouvou zřejmě 

znevýhodněn. 

6.4.1 Úhrnek 

 

 Přenechání věcí úhrnkem dle § 1918 nelze aplikovat při propachtování závodu. 

Z ustanovení jednoznačně vyplývá, ţe se Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. vrací 

k formulaci Všeobecného občanského zákoníku č. 946/1811 Sb.z.s. a umoţňuje uţití § 

1918 ObčZ pouze na úhrnem určené věci, nikoliv na individuálně určené věci a věci 

hromadné. Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 9. 2013 sp.zn. 33 Cdo 

2884/2012: „Předmětem kupní smlouvy pak mohou být věci určené individuálně, 

druhově, hromadně nebo úhrnně („jak stojí a leţí“, tj. bez určení  druhu, mnoţství a 

jakosti).“Závod není věcí úhrnně určenou, nýbrţ věcí hromadnou, proto ustanovení o 

úhrnku nemají být uţita při propachtování závodu. Úhrnně určenou věcí v tomto smyslu 

je věc, při jejímţ vymezení ve smlouvě nedochází ke konkrétní individualizaci věci 

(například není výslovně určená konkrétní věc, její mnoţství, kvalita, váha, nebo jiná 
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podobně určující hlediska).
67

 Předmět je v případě úhrnně určené věci vymezen za 

pouţití jiných údajŧ, nejčastěji specifikací místa, kde se věci nalézají. Závod jako celek 

nemŧţe být nikdy věcí úhrnně určenou. Pokud by byl vymezen předmět smlouvy o 

pachtu jako všechno to, co se nachází na adrese xy, s tím, ţe na dané adrese se nachází 

závod, dá se uvaţovat o tom, ţe pachtýři jsou přenechány věci, které se zde nacházejí, 

není však v ţádném případě přenechán závod jako funkčně provázaný soubor věcí a 

dluhŧ. Právě funkčnost a organizovanost předmětu nevyplývá ze smlouvy, jíţ jsou 

přenechány věci na adrese xy. I přestoţe se ustanovení § 1918 nepouţije při 

propachtování závodu, pachtýř se mŧţe na základě § 1916 (2) svých práv písemně 

předem vzdát.  

7. Pohledávky a dluhy  

7.1 Dluhy 
 

 Nová úprava v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. se odchyluje od pŧvodní 

úpravy v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb. Dle § 2352 (2) ObčZ přechází jen dluhy, 

o nichţ pachtýř věděl. Toto ustanovení pokládám za vhodné, protoţe zdŧrazňuje 

povinnost propachtovatele nezamlčet významné dluhy váţící se k závodu. Mŧţe být 

sporné o jakých dluzích, souvisejících s provozem, pachtýř věděl, nebo které musel 

rozumně předpokládat. Především pŧjde o dluhy uvedené ve smlouvě, v seznamu dle § 

2355, nebo takové, o nichţ byl pachtýř informován jiným prokazatelným zpŧsobem 

(zachycené v účetnictví). Jistě sem zařadíme také takové dluhy, které běţně vznikají při 

provozu závodu, přestoţe o nich pachtýř nevěděl, musel je rozumně předpokládat. Dle 

judikatury není nutné ve smlouvě dluhy jakkoliv specifikovat či vyjmenovat. Dle 

rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 2005 sp. zn. 35 Odo 653/2004 : „na základě 

smlouvy o prodeji podniku dochází k přechodu závazků souvisejících s prodávaným 

podnikem z prodávajícího na kupujícího ze zákona, i kdyţ tyto závazky nejsou ve 

smlouvě identifikovány.“Dluhy nemusí být ve smlouvě dostatečně identifikovány, 

postačuje, ţe o nich pachtýř věděl. K prokázání pachtýřovy vědomosti je ale smlouva 

nejlepším dŧkazním prostředkem. Právě z dŧvodu prokazování vědomosti pachtýře je 
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třeba dluhy uvést ve smlouvě, zachytit v účetnictví, nebo zápisu o předání. Na pachtýře 

však společně s dluhem nepřechází jeho příslušenství. Na rozdíl od postoupení 

pohledávky zákon výslovně nestanoví, ţe při převzetí dluhu dochází k převzetí 

příslušenství dluhu (úroky, apod.). Dle § 1890 se převzetí dluhu nedotýká ani vedlejších 

práv spojených s pohledávkou. Proto pokud ve smlouvě není stanoveno, ţe dluh 

přechází společně s příslušenstvím, zŧstává dle mého názoru povinnost k platbě 

příslušenství pŧvodnímu dluţníku (propachtovateli).  

 Ve smlouvě o koupi závodu je moţné z přechodu vyloučit jednotlivé dluhy, 

pokud závod neztratí charakter závodu dle § 2175 – bude stále ţivotaschopným celkem 

schopným provozu. Analogicky je moţné dovodit, ţe i v případě propachtování závodu 

lze vyloučit z přechodu na pachtýře některé dluhy. Ustanovení vysvětluje výkladové 

nejasnosti související s přechodem dluhŧ náleţejích k závodu.
68

 Za platnosti pŧvodní 

právní úpravy v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb. judikatura stanovila, ţe vyjmutí 

dluhŧ ze smlouvy o prodeji podniku znamená, ţe se smlouva nemŧţe posoudit jako 

smluvní typ prodeje podniku upravený obchodním zákoníkem.
69

 Analogicky nemohlo 

jít v takovém případě ani o smluvní typ nájmu podniku, podnik musel být přenechán 

jako celek včetně všech dluhŧ. Dle občanského zákoníku č. 86/2021 Sb. je moţné 

dohodou stran vyloučit ze smlouvy o pachtu závodu i dluhy. Existují názory, ţe na 

základě nové právní úpravy bude moţné vyloučit jen jednotlivou poloţku ze strany 

aktiv, konkrétní věc či právo. S tímto názorem nesouhlasím a mám za to, ţe z 

přenechání mŧţe být vyloučen i jednotlivý dluh, pokud bude zachována vlastnost 

závodu. Dle názoru Havla je dokonce nutné dluh povaţovat za věc v právním slova 

smyslu. Bylo by však vhodné, aby v zákoně bylo vyjmutí dluhŧ z předmětu smlouvy 

podrobněji upraveno a závod tím pádem nebyl přenecháván zcela bez dluhŧ. Dle 

rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 Odo 691/2003 ze dne 27. 7. 2005: „Závazek 

kupujícího ze smlouvy o prodeji podniku zaplatit prodávajícímu kupní cenu podniku 

není závazkem souvisejícím s tímto podnikem; proto při dalším prodeji podniku 

nepřechází na kupujícího.“ Z uvedeného je moţné odvodit, ţe povinnost pachtýře 
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vznikající smlouvou o pachtu závodu neslouţí k provozu závodu a logicky na něj 

samotného nepřechází. „Vztah mezi akciovou společností a členem jejího 

představenstva není součástí podniku akciové společnosti a nepřechází převodem 

podniku na jeho nabyvatele.“
70

 Vnitřní vztahy mezi společností a členem nejsou 

součástí závodu. Pro další prŧběh pachtu platí, ţe se při vymezení rozsahu plnění 

pachtýře vychází ze stavu plnění dluhŧ ke dni účinnosti smlouvy o pachtu závodu. 

Pachtýř musí v prŧběhu pachtu jednat dle § 2336 s péčí řádného hospodáře tak, aby 

bylo zajištěno řádné a včasné plnění veškerých dluhŧ, které na něj přešly účinností 

smlouvy, a dále i těch, které mu v souvislosti s provozováním propachtovaného závodu 

vzniknou za trvání smlouvy. Pachtýř si jako nový dluţník  mŧţe dle § 1901 sjednat s 

věřitelem změnu obsahu závazku, je ale omezen povinností péče řádného hospodáře. 

Dle § 2352 (1) neudělí – li věřitel souhlas s přechodem, propachtovatel ručí za splnění 

dluhŧ. Formulace neudělil-li souhlas předpokládá aktivní konání, pouhé mlčení by 

nepostačovalo. Dle § 546 nesmí právní jednání vzbuzovat pochybnosti o tom, co strana 

chtěla projevit. Úprava často povede v praxi k tomu, ţe věřitelé nebudou souhlasit 

s převzetím dluhŧ z dŧvodu lepšího zajištění pohledávek, proto bude ručení 

propachtovatele za dluhy běţnou záleţitostí. Ručení za splnění dluhu upravuje § 2018. 

V případě bude propachtovatel z dŧvodu neplnění pachtýře plnit věřiteli, vznikne mu 

újma. Propachtovatel mŧţe následně pacht vypovědět a ţádat pachtýře o poskytnuté 

plnění v souladu s § 2232: „Porušuje-li strana zvlášť závaţným způsobem své 

povinnosti, a tím působí značnou újmu druhé straně, má dotčená strana právo 

vypovědět nájem bez výpovědní doby.“ Povinností pachtýře je zajistit řádné a včasné 

splnění dluhŧ.  

7.1.1 Veřejnoprávní povinnosti  

        

 Ústavní soud v usnesení sp.zn. IV. ÚS 499/98 ze dne 15. 1. 1999 potvrdil, ţe 

nemoţnost přechodu se týká daňových povinností. Podle usnesení Ústavního soudu: 

„přecházejí závazky vzniklé ze závazkových vztahů bez ohledu na to, zda mají či nemají 

obchodní povahu, nikoli však veřejnoprávní povinnosti.“ Na pachtýře nepřecházejí 
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 Cdo 1499/2009 ze dne 8. 12. 2011. 



38 
 

daňové nedoplatky propachtovatele.
71

 Lze dovodit, ţe závazkové právo je součástí 

pouze soukromého práva (byť ve veřejném právu existují vztahy závazkovým právním 

vztahŧm podobné – např. povinnosti z veřejnoprávních smluv, platit daně, poplatky), 

veřejnoprávní povinnosti proto nepřecházejí na pachtýře. Z povahy věci jsou z přechodu 

vyloučeny i veřejnoprávní povinnosti, které se vztahují ke konkrétní osobě 

propachtovatele. Na pachtýře nepřechází ţivnostenské oprávnění propachtovatele. Dle § 

10 (7) Ţivnostenského zákona č. 455/1991 Sb.: „ţivnostenské oprávnění nemůţe být 

přeneseno na jinou osobu. Jiná osoba jej můţe vykonávat, jen stanoví-li to tento 

zákon.“K přechodu povinností veřejnoprávního charakteru nedochází ani v případě 

nedoplatku pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Na pachtýře 

nepřecházejí ani tyto veřejnoprávní povinnosti propachtovatele. Na základě 

propachtování závodu nedochází k právnímu nástupnictví pachtýře podle ust. § 12 (1) 

zákona č. 589/1992 Sb. Ve vztahu k těmto věřejnoprávním povinnostem se pachtýř 

nestává právním nástupcem zaměstnavatele - propachtovatele. O stejnou situaci se jedná 

i v případě dluţného pojistného na zdravotní pojištění. Pachtýř se rovněţ nestává 

právním nástupcem stavebníka (propachtovatele) dle stavebního zákona č. 183/2006 

Sb., nestává se novým vlastníkem stavby.
72

 Propachtovatel proto zŧstává stavebníkem, 

po dobu trvání pachtu však není oprávněn provádět změny na předmětu pachtu – není 

oprávněn stavět, nebylo –li tak ujednáno. Propachtovatel musí pachtýři umoţnit 

nerušený výkon jeho práva provozovat závod.  

 Za pŧvodní právní úpravy obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. dle judikatury 

přecházely na nájemce podniku i pohledávky a dluhy ze smluv o úhradě zdravotní 

péče.
73

 V případě přenechání zařízení, které poskytuje zdravotní péči, přecházely i 

pohledávky a dluhy ze smlouvy mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem - 

propachtovatelem. Vzhledem k postavení zdravotní pojišťovny při uzavírání smlouvy o 
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 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 25. 11. 2011, sp. zn. 2 Afs 45/2011-56.“Daňový 

subjekt se prodejem podniku nezprostil své povinnosti Dohoda o přenosu daňové povinnosti by byla pro 
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 Rozsudek krajského soudu v Plzni sp. zn. 57 A 75/2010-91 ze dne 31. 5. 2011. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 9. 2004, sp. zn. 29 Odo 405/2003:“Smlouva o prodeji 
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je zdravotnické zařízení oprávněno poskytovat), a tato práva a závazky ve smyslu ustanovení § 477 odst. 1 

obchodního zákoníku přecházejí na kupujícího.“ 
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poskytování a úhradě zdravotní péče, ale nelze zaloţit vzájemný vztah mezi těmito 

subjekty jiným zpŧsobem neţ smlouvou uzavřenou podle zvláštního zákona, tj. podle 

zákona č. 550/1991 Sb. Vzhledem k § 46 zákona č. 48/1997 Sb. se před uzavřením 

smlouvy o poskytování a úhradě hrazených sluţeb koná výběrové řízení. Přechod 

pohledávek a dluhŧ ze smluv o úhradě zdravotní péče proto není propachtováním 

závodu moţný. Pachtýř musí uzavřít vlastní smlouvu se zdravotní pojišťovnou na 

základě výběrového řízení. Pohledávky a dluhy ze smluv o úhradě zdravotní péče proto 

zŧstávají propachtovateli.  

7.2 Pohledávky 

 

 Podle § 2352 ObčZ přechází na pachtýře všechny pohledávky včetně jejich 

příslušenství. Pohledávky jsou povaţovány za nehmotné movité věci. Občanský 

zákoník č. 89/2012 Sb. umoţňuje takzvanou globální cesi, dle § 1887 ve spojení 

s ustanovením § 2352 při přenechání závodu dochází na základě těchto ustanovení
74

 k 

hromadnému postoupení pohledávek vzniklých při provozu závodu. Při propachtování 

závodu jsou postoupeny všechny pohledávky, které se závodem souvisí – vzniklé 

v souvislosti s provozem do doby účinnosti smlouvy. Přechod se vztahuje i na budoucí 

pohledávky vzniklé po uzavření smlouvy, okamţikem vzniku se stávají předmětem 

postupu. Pohledávky nemusí být dostatečně identifikovány ve smlouvě.
75

 Musí být ale 

moţné jejich určení alespoň výkladem za pomoci účetnictví či jinak. Pohledávky 

přecházejí účinností smlouvy a to včetně jejich zajištění a příslušenství. Nabytí 

pohledávek se řídí ustanovením § 1879 o postoupení pohledávek. Dle § 1185 odpovídá 

postupitel aţ do výše přijaté úplaty za jejich trvání a dobytnost.
76

Pachtovné je ale 
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  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 35 Odo 653/2004 ze dne 5. 10. 2005.: „V souladu s tímto 
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přecházejí ze zákona, v intencích ustanovení § 477 odst. 1 obch. zák., všechny závazky, které s 

prodávaným podnikem souvisejí.“ 
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 Pachtýř se musí stát věřitelem pohledávky s dohodnutým obsahem, pohledávka musí v době postoupení 

trvat (obdobně § 527 Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.),je moţné říci, ţe pohledávka netrvá, pokud 

pohledávka neexistuje(není pravá), protoţe vŧbec nevznikla, nebo zanikla promlčením, 
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poskytováno propachtovateli za moţnost poţívat celý závod, proto pokud ve smlouvě 

není výslovně stanovena úplata za pohledávky, nelze z výše pachtovného určit výši 

úplaty za postoupené pohledávky a ani zjistit, zda pohledávky byly postoupeny 

bezúplatně. Pokud nebude výše úplaty za postoupené pohledávky zvlášť vymezena ve 

smlouvě,  bude sporné, zda propachtovatel odpovídá za trvání a dobytnost pohledávek 

postoupených pachtýři. Strany si však mohou stanovit nejen výši pachtovného, ale vedle 

něj navíc úplatu za postoupené pohledávky. Taková úplata bude poskytnuta zpravidla 

jednorázově. Ve smlouvě je také moţné zvlášť ujednat, ţe propachtovatel ručí za trvání 

a dobytnost i pokud je postoupení pohledávek na základě smlouvy bezúplatné. 

7.2.1 Zákaz postoupení pohledávek 

 

 Některé pohledávky je dle § 1881 (1) zakázáno postoupit, především nelze 

postoupit pohledávky, které zanikají smrtí a jejichţ obsah by se změnil k tíţi dluţníka. 

Dle § 1881 (2) je také zakázáno postoupit pohledávky, které odporují propachtovatelově 

dohodě s dluţníkem. Na zákaz postoupení těchto pohledávek existují rŧzné názory. 

Podle  většinových názorŧ se k dohodě dluţníka a věřitele nepřihlédne, má dojít 

k přenechání celého závodu a všeho, co k němu náleţí.
77

 Tento názor byl většinově 

zastáván za účinnosti pŧvodní právní úpravy v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb. 

Eliáš zastává názor opačný a tvrdí, ţe takové pohledávky propachtováním závodu 

nepřechází.
78

Přikláním se k názoru Eliáše, při propachtování závodu má být 

respektován právní stav, který zde je. Pohledávka, jejíţ přechod odporuje dohodě 

s dluţníkem proto na pachtýře nepřechází, bude potřebné jej s touto skutečností 

seznámit. Taková pohledávka ale nesmí být nezbytná k zajištění řádného provozu 

závodu. Za pŧvodní právní úpravy v obchodním zákoníku č. 513/ 1991 Sb. se bylo třeba  

přiklonit k názoru Marka, protoţe existence dohody s dluţníkem o nemoţnosti 

postoupení pohledávky za současné nemoţnosti vyloučení této pohledávky ze smlouvy 

o nájmu podniku, by fakticky znamenala, ţe pronajímatel nemŧţe dát podnik do nájmu. 

Nově  dohoda s dluţníkem prakticky nemá vliv na moţnost propachtovatele závod 
                                                                                                                                                                          
prekluzí,započtením, splněním apod… K tomu blíţe rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 11. 2007 

sp. zn. 29 Odo 1366/2005. 
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 ELIÁŠ, Karel et al. Kurs obchodního práva: obecná část: soutěţní právo. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 
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propachtovat, protoţe je moţné vyloučení této poloţky z přechodu na pachtýře, závod 

nemusí být přenechán jako celek včetně všech dluhŧ. Lze také poukázat na skutečnost, 

ţe v prŧběhu pachtu by si pachtýř mohl s dluţníky ujednat, ţe bude zákázán zpětný 

přechod jejich dluhŧ na propachtovatele při skončení pachtu. V takovém případě ale 

mŧţe dojít k porušení péče řádného hospodáře. Zpravidla však zákaz nemá větší 

význam. Otázkou také je, zda pachtýř mŧţe postoupit pohledávky, související se 

závodem, třetím osobám. V tomto případě by mělo být sledováno, zda postoupení bylo 

učiněno v souladu s péčí řádného hospodáře a nikoliv ve vlastním zájmu pachtýře. 

Strany si však mohou ve smlouvě ujednat, ţe je pachtýři zakázáno postoupit pohledávky 

třetím osobám.  

7.3 Postoupení smluv 
 

 Pachtýř musí být prokazatelně seznámen i se smlouvami, které k závodu náleţí. 

Ve smlouvách uzavřených propachtovatelem se třetími osobami jsou práva a povinnosti 

stran synallagmaticky kauzou proti sobě. Jak propachtovatel, tak druhá strana je 

současně věřitelem i dluţníkem. Ustanovení § 2352 říká, ţe propachtováním závodu 

dochází k přechodu pohledávek a dluhŧ. Smlouva sama o sobě je však vţdy tvořena 

pohledávkami a dluhy propachtovatele. Dle mého názoru proto dochází na základě § 

2352 i k postoupení smluv, ačkoliv tato skutečnost není výslovně uvedena v zákoně. To 

však zřejmě neznamená, ţe se mají pouţít ustanovení § 1895 a následující. Naopak se i 

v případě postoupení smlouvy jako celku budou pouţívat ustanovení o postoupení 

pohledávek a převzetí dluhu. Proto má nesouhlas postoupené strany s přechodem 

význam v tom, ţe postoupená strana mŧţe po propachtovateli poţadovat, aby plnil, 

neplní-li pachtýř převzaté povinnosti. Smlouva o pachtu závodu má za cíl přenechat 

závod jako celek včetně smluv, které vznikly provozem závodu. Postoupení smlouvy 

uzavřené mezi propachtovatelem a postoupenou stranou však není moţné, pokud bylo 

postoupení smlouvy třetí osobě (pachtýři) zakázáno přímo ve smlouvě mezi 

propachtovatelem a postoupenou stranou, je třeba respektovat právní stav, který zde je.  

Za pŧvodní právní úpravy nájmu podniku upravené obchodním zákoníkem č. 

513/1991 Sb. nebylo v zákoně upraveno postoupení smlouvy, tato situace byla řešena 

uzavřením smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností. Současně však ani na 
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základě takové smlouvy nemohlo dojít k postoupení smlouvy o smlouvě budoucí. Dle 

rozsudku Nejvyššího soudu ČR 33 Cdo 2390/2000 ze dne 30. 5. 2001: „Předmětem 

postoupení podle ustanovení § 524 obč. zák. můţe být pohledávka jakéhokoliv druhu, 

tedy i nepeněţitá, ale postoupení pohledávky ze smlouvy o smlouvě budoucí není moţné, 

neboť smlouva o smlouvě budoucí je dvoustranný závazkový vztah sestávající z práv i 

povinností kaţdého účastníka.“ Úprava občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. umoţňuje 

postoupení smlouvy o smlouvě budoucí. Nebude –li proto smlouva o smlouvě budoucí 

vyloučena z předmětu smlouvy o pachtu, dle mého názoru dochází propachtováním 

závodu k jejímu postoupení, ale jen byl –li s ní pachtýř prokazatelně seznámen. 

Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. sice zavedl moţnost postoupení smlouvy, pachtýř má 

ale jednat relativně samostatně a nemá být omezen smlouvami o smlouvě budoucí. 

Bude proto vhodné smlouvu o smlouvě budoucí vyloučit z postoupení, na pachtýře pak 

smlouva o smlouvě budoucí nepřejde. Propachtováním závodu následně dojde ke změně 

okolností a povinnost propachtovatele uzavřít smlouvu budoucí zanikne na základě § 

1788. 

8. Nehmotné statky   

8.1 Práva duševního vlastnictví 
 

Smluvně mŧţe být ujednán převod práv duševního vlastnictví po dobu trvání 

pachtu. Převodem práv duševního vlastnictví, jejichţ majitelem je propachtovatel se 

rozumí úplný převod absolutních práv, na převod musí být aplikována ustanovení 

smlouvy kupní.
79

 Vţdy je však třeba respektovat zákaz převodu práv vymezený v § 

2351 ObčZ, protoţe se jedná o kogentní ustanovení. Propachtováním závodu, není –li 

ve smlouvě ujednáno jinak, však u většiny práv nedochází k jejich převodu, ale dochází 

ke vzniku licence k předmětŧm duševního vlastnictví, náleţejícím k závodu. Licencí se 

zřizuje odvozené právo k uţití práv. Právy duševního vlastnictví jsou jednak 

prŧmyslová práva, jednak právo autorské a práva s ním související.. Ustanovení licenční 

smlouvy  je třeba pouţít na práva duševního vlastnictví, která jsou součástí závodu. Na 

základě propachtování závodu vzniká pachtýři oprávnění k jejich výkonu po dobu trvání 

pachtu v rozsahu nezbytném pro řádný provoz závodu. Pachtýř vstupuje z hlediska 
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moţnosti závod uţívat do postavení propachtovatele, není-li ujednáno jinak (nebo 

nevylučuje-li to zákon), vzniká mu proto oprávnění k uţití práv, které v souvislosti 

s provozem uţíval propachtovatel. Na pachtýře přechází moţnost uţívat nejen 

licencovatelné věci nehmotné, ale téţ výtvory, které k závodu náleţí. Obchodní závod je 

organizovaný soubor jmění – zahrnuje nejen věci a dluhy, ale také jiné majetkové 

hodnoty. Výtvory (vědecká a umělecká díla, vnější vzhledy výrobkŧ atd. ) jako 

výsledky duševní tvŧrčí činnosti, nejsou věcí v právním slova smyslu, jsou ale 

majetkovou hodnotou a je moţno je licencovat. Propachtovat je moţné pouze věci. 

Závod je věc hromadná – ale tuto věc hromadnou netvoří jen věci v právním slova 

smyslu. Pacht zakládá moţnost uţívání věci hromadné jako celku, pacht zakládá 

moţnost uţívání poloţky, která je součástí věci hromadné, ačkoliv sama o sobě věcí 

v právním smyslu není. Podstatné náleţitosti licenční smlouvy jsou:  

 

1. Určení předmětu duševního vlastnictví. Smlouva o pachtu závodu vymezuje 

dostatečně určitě, ţe závod je přenecháván s nehmotnými statky, které slouţí 

k provozu jeho činnosti. Je ale nutné, aby ze smlouvy bylo alespoň za pomoci 

výkladu dostatečně patrné, o jaké předměty duševního vlastnictví se jedná. Naopak, 

je –li pro licenční smlouvu vyţadována písemná forma dle § 2358, musí být jiţ v 

písemné smlouvě o pachtu (nebo alespoň v samostatné písemné licenční smlouvě) 

předmět licenční smlouvy dostatečně určitě vymezen.
80

Dle judikatury je nutno 

vymezit předmět číslem zápisu ve veřejném seznamu a názvem, nestačí pouhé 

vyobrazení, nebo určení rozsahu a obsahu. 

2. Projev vŧle poskytnout oprávnění k výkonu práva – jiţ smlouvou o pachtu je vŧle 

vyjádřena – pachtýř má právo závod uţívat jako celek se vším, co slouţí k jeho 

provozu, tedy včetně práv duševního vlastnictví. 

3. Odměna za licenci. Dle mého názoru lze  předpokládat, ţe ve výši pachtovného je 

zahrnuta odměna za licenci i kdyţ tak není výslovně ujednáno. Pachtovné je 

poskytováno za závod jako celek včetně práv duševního vlastnictví.  
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. února 2002, sp. zn. 33 Odo 311/2001: „ Jde-li o právní 

úkon, pro který je stanovena pod sankcí neplatnosti písemná forma, musí určitost obsahu projevu vůle 

vyplývat z textu listiny, na níţ je projev vůle zaznamenán. Nestačí tedy, je-li smluvním stranám jasné, co 

je předmětem smlouvy, není-li to objektivně seznatelné osobám, které účastníky smlouvy nejsou.“ 
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 Platí však, ţe smlouvou o pachtu vzniká dle § 2362 licence nevýhradní. 

Nabyvatel práv z licenční smlouvy se nestává majitelem, ale „vzniká mu pouze 

oprávnění v rozsahu stanoveném smluvní licencí vyuţívat patentu; poskytovatel je 

nadále oprávněn k výkonu práva, jeţ je předmětem licence, a k poskytnutí jeho výkonu 

jiným osobám, naproti tomu nabyvatel není oprávněn přenechat výkon práva jiným 

osobám.“
81

 Strany se však mohou dohodnout, ţe poskytovatel (propachtovatel) není 

oprávněn poskytnout předmět k vyuţití jinému, popř. ţe on sám jej nebude vyuţívat po 

dobu práva pachtýře uţívat předmět licence. Má –li být licenční smlouva zapsána do 

evidence, musí mít smlouva o pachtu závodu písemnou formu, případně musí být 

licence uzavřena jako samostatná smlouva. Nedodrţení písemné formy, nebo 

podstatných náleţitostí licenční smlouvy ve smlouvě o pachtu, nemá za následek 

neplatnost celé smlouvy o pachtu závodu. Pachtýř musí přimout i částečné plnění dle § 

1930 (2). Propachtovatel je ale povinen umoţnit pachtýři řádné uţívání celého závodu a 

dodatečně uzavřít s pachtýřem licenční smlouvu v písemné formě.
82

 Je však moţné, aby 

pachtýři licence nevznikla, je –li závod moţné provozovat i bez ní, v takovém případě 

však tato skutečnost musí být ve smlouvě výslovně vyjádřena. Propachtovatel jako 

poskytovatel licence musí právo duševního vlastnictví dle § 2359 po dobu trvání pachtu 

udrţovat. K závodu náleţejí také oprávnění k výkonu práva, které má propachtovatel na 

základě licenční smlouvy sám. Postoupení licenčních smluv je ale moţné pouze 

s písemným souhlasem poskytovatele dle § 2364. Je otázkou, zda je nutné na souhlasu 

trvat, nebo zda k přechodu těchto práv a povinností při propachtování závodu dochází i 

bez souhlasu poskytovatele. Dle mého názoru by bylo vhodné, aby se  § 2364 

neaplikoval. Bylo by vhodné i při propachtování závodu analogicky pouţít ustanovení § 

2365 a na souhlasu poskytovatele licence netrvat.
83

 Pokud by došlo k postoupení 

licenční smlouvy za nesouhlasu poskytovatele, propachtovatel by odpovídal za plnění 

                                                           
81

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.3.2001, sp. zn. 21 Cdo 258/2000. 
82

 Např. ţádost o zápis licenční smlouvy do rejstříku ochranných známek na základě vyhlášky č. 97/2004 

Sb. obsahuje:a) údaje o ochranné známce,b) údaje o totoţnosti poskytovatele licence,c) údaje o totoţnosti 

nabyvatele licence, d) označení výrobkŧ nebo sluţeb, jichţ se licenční smlouva týká, nebo údaj, ţe se 

licenční smlouva týká všech výrobkŧ či sluţeb. e) údaje o tom, zda je licence výlučná či nevýlučná,f) 

podpis. K ţádosti se připojí písemná smlouva o pachtu závodu s písemně vymezeným předmětem licence/ 

písemná licenční smlouva. Účinnost licence vŧči třetím osobám nastává aţ zveřejněním v rejstříku.  

83
 I v případě koupě závodu totiţ dochází k postoupení licenční smlouvy prodávajícího. Licence je sice 

dle nového pojetí věc, ale ani tak dle § 979 OZ povaha licence koupi nepřipouští. Licence proto při 

prodeji závodu není kupujícím koupena, ale je mu postoupena. Proto se dle mého názoru postoupení 

licence na základě koupě závodu zásadně neliší od moţného postoupení licence na základě propachtování 

závodu. Rozdílem je to, ţe při skončení pachtu bude licence postoupena zpět propachtovateli.  
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povinností pachtýře, protoţe ustanovení o přechodu pohledávek a dluhŧ jsou 

aplikovatelná i na licenční smlouvu. Protoţe je při skončení pachtu závodu licence 

postoupena zpět, nevidím dŧvod, proč by neměl být § 2365 aplikován i při 

propachtování. Je však vyloučeno postoupit licenční smlouvu, vylučuje – li to ujednání 

poskytovatele a nabyvatele či povaha licence, nebo pokud byla nutnost souhlasu 

poskytovatele s postoupením v licenční smlouvě zvlášť ujednána. 

Teoreticky mohou být aplikována ustanovení o pachtu i na předměty duševního 

vlastnictví, které jsou věcmi a licenční smlouva by nebyla zapotřebí. Fakticky by byly 

předměty duševního vlastnictví propachtovány.
84

 Zvláštní právní předpisy o zápisu do 

veřejných seznamŧ však znají pouze licenci, proto je nutné aplikovat na předměty 

duševního vlastnictví ustanovení o licenční smlouvě.  

 

8.1.1 Obchodní firma  

 

 Obchodní firma je dle § 423 „jméno pod kterým je podnikatel zapsán do 

obchodního rejstříku.“ Nově se právo k obchodní firmě posuzuje jako právo majetkové 

a nikoliv jako právo osobní. Obchodní firma není nehmotnou věcí v právním smyslu a 

to vzhledem k osobnímu prvku - vazbě na podnikatele, přesto je řazena do duševního 

vlastnictví se všemi dopady této skutečnosti.
85

 Firmu je třeba řadit do duševního 

vlastnictví, nic pak teoreticky nebrání tomu, aby byla licenční smlouvou přenechána 

pachtýři k dočasnému uţívání. Na základě licence je ale poskytovatel nadále oprávněn k 

výkonu práva, jeţ je předmětem licence. Vzhledem k tomu, ţe kaţdý podnikatel mŧţe 

mít jen jednu obchodní firmu, není moţné, aby obchodní firma byla přenechána 

k uţívání licenční smlouvou a to z dŧvodu zachování veřejného pořádku. Přenechání 

obchodní firmy do uţívání nepojmenovanou smlouvou je rovněţ z povahy věci 

vyloučeno. Na základě propachtování závodu proto nepřechází obchodní firma 

propachtovatele na pachtýře. Pachtýř závod proto provozuje pod svou obchodní firmou. 

                                                           
84

 Z existence smluvního typu licence nelze dovozovat omezení autonomie vŧle majitele práv, které by 

spočívalo v zákazu disponovat s jeho majetkem formou jiných právních jednání – např. propachtování 

předmětŧ duševního vlastnictví. Srov. TELEC, Ivo a TŦMA, Pavel. Licenční smlouva v pojetí nového 

občanského zákoníku in Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. Praha : METROPOLITAN 

UNIVERSITY PRAGUE PRESS. 2012. s. 73. 
85

 BOHÁČEK, Martin In: JAKL, Ladislav. Nový občanský zákoník a duševní vlastnictví. Praha : 

Metropolitan University Prague Press, 2012, s. 163. ISBN 978-80-86855-87-5. S. 28. 
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Pod obchodní firmou propachtovatele bude závod provozovat, pokud na něj byla firma 

převedena smlouvou kupní. Obchodní firmu propachtovatele mŧţe pachtýř uţívat 

pouze, pokud dojde k převodu obchodní firmy. Dle ustanovení § 427 (1)  kdo smlouvou 

kupní „nabude obchodní firmu, má právo ji uţívat, pokud k tomu má souhlas 

předchůdce.“ Vlastnické právo k firmě pachtýř nabývá okamţikem zápisu do 

obchodního rejstříku. Dle mého názoru lze za souhlas k uţívání povaţovat samotný 

převod firmy, ustanovení nelze vykládat tak, ţe by měl pachtýř po převodu firmy ţádat 

o moţnost jejího uţívání. Vyţaduje se, aby pachtýř připojil k obchodní firmě údaj, který 

vyjadřuje jeho právní nástupnictví. Údaj vyjadřující právní nástupnictví pachtýře k 

obchodní firmě nemusí obsahovat konkrétní jméno nástupce.
86

 Mlčí se i ohledně 

umístění dodatkŧ, převaţujícím názorem je, ţe dodatek smí být uváděn nejen za 

jménem a příjmením, ale téţ před nimi.
87

  

8.2 Zbytkový nehmotný majetek 

 

Jsou ovšem nehmotné věci, které jsou duševním vlastnictvím, ale nelze k nim 

uzavřít typovou licenční smlouvu. Pokud jde o nakládání s nimi, jsou chráněny pouze 

rámcově zákazem nekalé soutěţe. Jedná se typicky o know how (výrobní postupy, 

technická řešení), nechráněné logo apod. V takových případech nemá přenechání 

povahu smlouvy licenční. Smlouva o pachtu závodu v sobě zahrnuje i sdělení know 

how – pachtýř má moţnost závod uţívat jako propachtovatel. Protoţe se jedná o 

výslovně nechráněné informace, je snahou propachtovatele tyto informace utajit. 

Propachtovatel nemá výlučné právo s nimi nakládat, nemŧţe proto bránit jinému, aby 

know how uţíval, je –li mu obsah znám. Dŧvodová zpráva k občanskému zákoníku č. 

89/2012 Sb. však uvádí, ţe zvláštní ustanovení k ochraně obdobných statkŧ nejsou 

nutná. V případě přenechání obdobných statkŧ postačuje k ochraně propachtovatele 

ustanovení o závazkovém právu, ochraně vlastnictví a ustanovení o nekalé soutěţi. Na 

závod je navázána také klientela, goodwill, je nemoţné přenechat závod bez těchto 

statkŧ, protoţe jsou s ním nerozlučně spjaty. Goodwill odlišuje závod od prostého 

souboru věcí.    
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 PELIKÁNOVÁ, Irena. Komentář k obchodnímu zákoníku. I. díl. 4.vydání. Praha : ASPI, 2004, s. 572. 

ISBN 80-7357-009-2. S. 141. 
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 KALENSKÝ, Michal. Pravidla tvorby obchodní firmy fyzické osoby po rekodifikaci. Právní rozhledy 

2012, č. 22, s. 799 - 801. ISSN 1210-6410. 
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9. Zaměstnanci 
 

 Při propachtování závodu dochází k převodu činnosti zaměstnavatele dle § 2349 

(2) OZ, jedná se o kogentní ustanovení, které odkazuje na kogentní § 338 (1) zákoníku 

práce č. 262/2006 Sb. Dnem účinnosti smlouvy o pachtu dochází k přechodu práv a 

povinností z pracovněprávních vztahŧ na pachtýře. Přechod práv a povinností 

z pracovněprávních vztahŧ nelze vyloučit vzájemnou dohodou stran a ani nesouhlasem 

zaměstnancŧ.
88

 Jakkoliv lze vyloučit jednotlivé poloţky z předání pachtýři, v případě 

zaměstnancŧ není vyloučení právně relevantní. Obcházení zákona uzavřením 

nepojmenované smlouvy, která vylučuje zaměstnance, není moţné. Smlouva, kterou 

jsou přenechány do uţívání hodnoty, které souhrnně vytváří podstatu závodu, se 

posoudí jako pachtovní. Z pohledu zaměstnancŧ se ovšem jedná o právo přejít 

k zaměstnavateli novému. Zaměstnanci ale mohou být propuštěni při splnění podmínek 

zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Závod je moţné předat bez zaměstnancŧ v případě, ţe 

ţádné zaměstnance nemá. Nemělo by však dojít k propouštění pouze z dŧvodu 

propachtování závodu. K posouzení toho, zda zaměstnanci byli propuštěni čistě jako 

dŧsledek propachtování, je nezbytné zohlednit všechny objektivní okolnosti, za nichţ se 

propuštění uskutečnilo, zejména skutečnost, ţe propuštění nabylo účinnosti k datu 

blízkému datu propachtování a ţe zmínění zaměstnanci byli opět přijati přejímajícím 

subjektem.
89

Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele, přecházejí práva a 

povinnosti z pracovněprávních vztahŧ v plném rozsahu
90

 na přejímajícího 

zaměstnavatele a to včetně neuspokojených nárokŧ zaměstnancŧ,
91

 ale pouze těch 

zaměstnancŧ, jejichţ pracovní poměr trval alespoň v den převodu.
92

Dle rozsudku 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 7. 2010, sp. zn. 21 Cdo 2520/2009. „při splnění zákonných 

předpokladů převodu se nevyţaduje souhlas zaměstnanců.“ 
89

VACÍK, Tomáš a PALEČEK, Karel. Na základě jakých právních skutečností dochází ještě k převodu 

činností zaměstnavatele. Bulletin advokacie. 2013, č. 1-2, s. 42. ISSN 1210-6348. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 10. 2007, sp. zn. 21 Cdo 250/2007. Obsah 

pracovněprávních vztahŧ zŧstává nedotčen, pouze se změní osoba zaměstnavatele. 
91

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 2. 2010 21 Cdo 4780/2008 : „přecházejí jednak všechna 
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nesplatných, popřípadě téţ budoucích, přisouzených nebo dosud sporných a řešených v řízení před 

soudem).“ 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1422/2000:“ přecházejí práva a 

povinnosti vůči zaměstnancům, jejichţ pracovněprávní vztah trval alespoň v den převodu.“ Za uspokojení 

nárokŧ u bývalých zaměstnancŧ odpovídá i nadále pŧvodní zaměstnavatel. 
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Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2000, sp. zn. 21 Cdo 1422/2000 jsou pracovněprávní 

vztahy trvající v den přenechání „i takové, jejichţ platnost je předmětem sporu, který do 

dne účinnosti smlouvy o pachtu, nebyl pravomocně rozhodnut.“ V případě 

propachtování závodu v prŧběhu soudního řízení, týkajícího se zaměstnancŧ,, které 

nebylo pravomocně ukončeno, dochází k pachtýřovu procesnímu nástupnictví dle § 107 

občanského soudního řádu.
93

 Procesní nástupnictví, kdy ţalovaný (nebo ţalobce) z 

řízení vystupuje a na jeho místo nastupuje někdo jiný, má být u soudu uplatněno. Má-li 

se pachtýř stát ţalobcem, je nutný jeho souhlas, má –li se stát ţalovaným, souhlas se 

nevyţaduje. Dle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4780/2008 : „pokud je však 

jiţ pravomocně rozhodnuto o neplatnosti rozvázání pracovního poměru a účastníkem 

řízení byl propachtovatel, v dalším řízení o nároku zaměstnance na náhradu mzdy je 

zaměstnavatelem ten, proti komu byla vyslovena neplatnost rozvázání pracovního 

poměru“ – tedy propachtovatel. Pokud propachtovatel nepravdivě pachtýři potvrdil, ţe 

nároky zaměstnancŧ byly vypořádány a nepřecházejí smlouvou o pachtu na pachtýře, 

uvedl k tomu Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 30. 5. 1996 sp. zn. Cm 145/95 :„jestliţe v 

textu smlouvy o prodeji podniku je uvedeno, ţe práva a povinnosti z pracovněprávních 

vztahů prodávajícího jsou vypořádány a nepřecházejí tedy na kupujícího, a ve 

skutečnosti k vypořádání pracovněprávních vztahů nedošlo, je smlouva o prodeji 

podniku neplatná podle § 49a občanského zákoníku., protoţe šlo o právní úkon učiněný 

v omylu a omyl byl podstatný.“ Pokud pachtýř nebyl informován o nárocích 

zaměstnancŧ a jiných právech, které na něj přechází, nebo pokud nevědomky 

propachtováním závodu vstoupil  jako  ţalovaný na místo propachtovatele, slouţí k jeho 

ochraně ustanovení o neplatnosti právního jednání z dŧvodu omylu.  

Tobeš se domnívá, ţe z dŧvodu přechodu zaměstnaneckých smluv na pachtýře 

jiţ na začátku pachtu není právo pachtýře nabírat či propouštět zaměstnance nijak 

omezeno.
94

S tímto lze souhlasit. Pachtýř je při uţívání a poţívání závodu omezen pouze 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 9. 1997 sp.zn. 2 Cdon 1495/96: „Procesní nástupnictví 

nastává i v případech, kdy práva nebo povinnosti, o něţ v řízení jde, přešla v průběhu řízení na jiného v 
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účastníků nebo nabyvatelem u soudu uplatněno. O tom, ţe účastníci mohou procesní nástupnictví 
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 TOBEŠ, Zdeněk. Smlouva o nájmu podniku. Právní rádce. 2001, č. 10, s. 30. ISSN 1210-4817. 
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tím, ţe musí jednat s péčí řádného hospodáře.
95

S péčí řádného hospodáře musí jednat 

tak, aby nebyl závod poškozen nedostatečným či nadměrným mnoţstvím zaměstnancŧ. 

Péče řádného hospodáře má ale zajišťovat ochranu závodu a ne zaměstnancŧ jako 

takových. Zaměstnanci jako osoby nejsou součástí závodu. Ve smlouvě o pachtu je 

proto moţné trvat i na dalších podmínkách – zachování výše mezd apod. Při skončení 

pachtu musí stav zaměstnancŧ odpovídat péči řádného hospodáře, propachtovateli má 

být závod předán ve stavu umoţňujícím řádný provoz.  

10. Zboží na skladě 

 
 Pachtýři budou předány i věci zuţivatelné, které jsou součástí závodu. 

Rozhodující pro určení, zda se jedná o věc zuţivatelnou je pojem běţný provoz. Věci 

zuţivatelné jsou takové, které jsou při běţném provozu zuţitkovány. Proto například 

auta jsou věcmi zuţivatelnými v závodu, jehoţ předmětem činnosti je prodej 

aut.
96

Zuţivatelnými věcmi je třeba rozumět nejen věci určené ke spotřebě, ale rovněţ 

věci určené ke zpracování a  výrobky slouţící k odbytu. Propachtovatel musí odevzdat 

závod zpŧsobilý k řádnému uţívání dle § 2206 ObčZ i s věcmi zuţivatelnými. Fakticky 

se propachtováním závodu pachtýř stává vlastníkem zuţivatelných věcí, protoţe mŧţe 

věci zuţivatelné prodat, spotřebovat a jinak s nimi nakládat, nemusí zachovávat jejich 

podstatu. Proto je moţné říci, ţe pacht závodu v sobě fakticky zahrnuje koupi zboţí a 

zásob stejně jako za pŧvodní právní úpravy nájmu podniku v obchodním zákoníku č. 

513/1991 Sb.
97

 Pachtýř se stává vlastníkem zuţivatelných věcí,
98

„ objektem poţívání je 
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 Všeobecný občanský zákoník z roku 1811 pouţívá pojem péče dobrého hospodáře :„Jako »dobrý 
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Codexis Academia [právní informační systém]. Nakladatelství Atlas consulting [cit. 10. 8. 2014]. 
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 Prodej zboţí a zásob je zahrnut v samotné pachtovní smlouvě.  Obdobně jako dle § 488g(2) 

Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. : účinností smlouvy o pachtu závodu na pachtýře přechází 

vlastnické právo ke zboţí, materiálu, a dalším věcem zuţivatelným. Jen není stanovena kupní cena. 
98

 Mŧţe s věcmi zuţivatelnými nakládat, uţívat je, poţívat, drţet, aniţ by musel zachovávat podstatu. To 

naplňuje vlastnictví.  
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pouze jejich majetková hodnota,
99

“pachtýř  je povinen po skončení pachtu vrátit stejnou 

majetkovou hodnotu zuţivatelných věcí.
100

 Při skončení pachtu proto musí být 

odevzdán závod se všemi zuţivatelnými věcmi, které k němu  v daném okamţiku náleţí 

a jsou nezbytné k dalšímu  provozu, současně majetková hodnota věcí odevzdaných 

propachtovateli musí být stejná jako majetková hodnota věcí odevzdaných pachtýři na 

začátku pachtu. Pokud je hodnota vrácených věcí vyšší neţli na počátku, propachtovatel 

dle § 2220 nahradí pachtýři toto zhodnocení. Pokud je niţší, pachtýř doplatí zbytek 

v penězích. Ve vztahu k věcem zuţivatelným, nezbytným k řádnému uţívání, nemá 

pachtýř ius tollendi. Dle mého názoru se nemá při propachtování závodu pouţít věta 

druhá § 1294, ustanovení se vztahuje k poţívacímu právu a nikoliv k pachtu závodu. 

Navíc je moţná situace, kdy v prŧběhu pachtu závodu dojde se souhlasem 

propachtovatele ke změně předmětu činnosti a budou vyráběny věci odlišného druhu a 

jakosti.  

Fakticky propachtováním závodu dochází k prodeji věcí zuţivatelných, nejsou 

však aplikovatelná ustanovení kupní smlouvy. Ustanovení kupní smlouvy jsou 

aplikovatelná pouze, pokud je za zuţivatelné věci stanovena kupní cena, na základě 

čehoţ jsou prodány.  

11. Užívání a požívání závodu 

 

 Podstatnou náleţitostí smlouvy o pachtu je povinnost propachtovatele přenechat 

pachtýři závod k dočasnému uţívání a poţívání. Pachtýř má především právo věc 

poţívat. Pojem poţívání je pojmem širším a zahrnuje v sobě i uţívání věci. Obsah 

pojmu poţívání musí být vykládán v souladu s ustanoveními § 1285 aţ § 1293, které se 

týkající sluţebnosti poţívacího práva. Pojem poţívání neznamená pouhé braní plodŧ. 

Všeobecný občanský zákoník č. 546/1811 Sb.z.s. v ustanovení § 509 vymezoval, 

ţe:„Poţívání jest právo cizí věci, šetříc podstaty, beze všeho omezení uţívati.“ 

Vymezení odpovídá dnešnímu zákoníku č. 89/1990 Sb., dle § 1285 má pachtýř 

„povinnost šetřit podstatu věci.“Poţívací právo poskytuje nejširší právní moc nad věcí 
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cizí
101

 podobnou vlastnickému právu, pachtýř ale na rozdíl od vlastníka musí 

zachovávat podstatu věci a nemŧţe s podstatou věci právně disponovat. 

  

 Pachtýř nemŧţe s podstatou závodu právně disponovat. Pachtýři je ale 

umoţněno nakládat s věcmi, které netvoří podstatu. Závod tvoří více jednotlivých věcí, 

ale ne kaţdá z nich je součástí podstaty závodu. I nezuţivatelné věci, které netvoří 

podstatu závodu, jsou pachtýři fakticky prodány a stává se jejich vlastníkem (viz 

kapitola Zboţí na skladě). Pachtýři je umoţněno nakládat se všemi věcmi, které netvoří 

podstatu, s péčí řádného hospodáře. Dle mého názoru věci movité hmotné nejsou 

inventářem, ale součástí závodu jako věci hlavní, proto se na ně ustanovení o inventáři 

automaticky nevztahují. S věcmi tvořícími podstatu je pachtýři zakázáno nakládat. 

Podstatou se rozumí něco trvalého, co charakterizuje závod jako takový. Není moţné 

nakládat se stroji, které tvoří podstatu závodu (charakterizují závod jako takový). 

Nefunkční stroj však mŧţe být vyměněn za nový v rámci údrţby.
102

  Prodej nemovitostí 

pachtýřem a dispozice s některými věcmi (např. auta, práva duševního vlastnictví apod.) 

jsou navíc vyloučeny zvláštními právními předpisy, které nakládání umoţňují jen 

vlastníkovi. Při vymezení pojmu podstata závodu se řídíme úvahou, která vychází 

z povahy a účelu, pro nějţ je určen, podstata charakterizuje závod jako takový. 

11.2 Plody a užitky 
 

 Pachtýř má právo brát z propachtované věci plody a uţitky a má téţ právo na 

mimořádný hospodářský výnos z věci dle § 1285. Dle § 491 „plodem je to, co věc 

pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy.
103

“ Plod náleţí do vlastnictví pachtýře dle 

výkladu aţ oddělením. Do okamţiku oddělení patří plody vlastníku věci, a vlastník 

musí v případě ukončení pachtu nahradit vše, co na ně pachtýř vynaloţil. Po oddělení se 
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 ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia 
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 Obdobně Srov. PELIKÁNOVÁ, Irena. Změny v obchodním právu.  Praha: Orac, 2001. ISBN 80-

86199-41-X. s. 160. Výměna stroje ve smyslu jeho prodeje je zakázána, protoţe nelze nakládat 

s podstatou – stroj prodat. To je nutno odlišit od přikoupení nového stroje – zde pachtýř není omezen.  
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obecnému zákoníku občanskému. Díl 2.1998 op.cit., . s. 418. 
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plod stává samostatnou věcí.
104

Uţitkem je to, co věc pravidelně poskytuje ze své právní 

povahy. Uţitkem je proto třeba rozumět i hrubý zisk (výnos), k němuţ je třeba 

pachtýřovo přičinění. Pachtýř jej nabývá přivlastněním. Dle rozsudku Nejvyššího soudu 

ČSR ze dne 26. 9. 1922, sp.zn. R I 1445/22: „Dluţno povaţovati za přírůstek stromy 

lesní ze semen větrem zavátých vyrostlé.“ Plodem ani uţitkem však není věc, která je v 

propachtované věci skrytá. Pokud by se v propachtované věci nalezla skrytá věc, 

pachtýři vlastnické právo nevzniká, taková věc není ani plodem, ani uţitkem a ani 

mimořádným výnosem z věci. Reţim nalezené skryté věci se řídí § 1063 aţ § 1065.  

11.3 Péče řádného hospodáře 
 

 Povinností pachtýře je provozovat závod řádně, samostatně, na vlastní náklad a 

nebezpečí a provozovat jej s péčí řádného hospodáře dle § 2336 ObčZ. Nově nabízí 

občanský zákoník definici péče řádného hospodáře v ust. § 159 (1). Provoz musí být 

vykonáván s loajalitou, znalostmi a pečlivostí. Analogicky dle § 159 (1) by měl  pachtýř 

jiţ před podpisem smlouvy posoudit, zda je schopen péče řádného hospodáře a vyvodit 

z této skutečnosti dŧsledky. Štenglová uvádí, ţe řádný hospodář právně jedná 

odpovědně, svědomitě a  pečuje o majetek, jakoby šlo o jeho vlastní.
105

 Dle mého 

názoru má být při péči řádného hospodáře zohledněna dočasnost pachtu a pachtýř má 

proto jednat s vědomím návratu vlastníka. Nemá jednat libovolně jako s vlastním 

majetkem, ale zhodnotit, zda v daném případě nejedná proti zájmu vlastníka na 

navrácení zhodnoceného závodu. Zhodnocení situace a míry rizika je moţno chápat 

právě jako povinnost loajality k propachtovateli, riziko nesmí být nepřiměřené. 

Povinnost loajality je třeba odlišit od situace, kdy by propachtovatel dával pachtýři 

pokyny v prŧběhu pachtu – pachtýř má zásadně pečovat o závod samostatně, nejedná se 

o správu cizího majetku. K rozsahu nezbytných znalostí pachtýře se vyjádřil rozsudek 

Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2531/2008 ze dne 30. 10. 2008.
106

Pachtýř nemusí být 
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 „Nemá-li jednatel pro zařízení záleţitosti spadající do výkonu jeho funkce potřebné odborné znalosti, 

je povinen zajistit její posouzení osobou, která potřebné znalosti má, přičemţ součástí péče řádného 
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vybaven všemi odbornými znalostmi, schopnostmi či dovednostmi, potřebnými pro 

výkon veškerých činností při provozu. Nemá – li pro výkon potřebné odborné znalosti, 

je povinen zajistit posouzení osobou, která takové znalosti má. Za škodu zpŧsobenou 

touto třetí osobou odpovídá jakoby ji zpŧsobil sám. Péče řádného hospodáře proto 

spočívá především v obstarání dostatečných informací k učinění kvalifikovaného 

rozhodnutí. "Pojem péče řádného hospodáře lze chápat jako výkon vědomé rozhodovací 

činnosti na základě dostatečných informací, konané v dobré víře ve prospěch 

společnosti(závodu) bez preferování vlastních soukromých zájmů, opírající se o 

racionální základy, vykonávané odborně, po všech stránkách profesionálně."
107

 Pachtýř 

má jako podnikatel jednat dle § 5 ObčZ s mírou pečlivosti a znalostmi, které jsou s jeho 

stavem spojeny. Ustanovením § 51 zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. je 

povinnost péče řádného hospodáře modifikována tzv. pravidlem podnikatelského 

úsudku. Pravidlo podnikatelského úsudku je moţné za pomoci analogie vztáhnout i na 

rozhodování pachtýře. Pachtýř se mŧţe vyhnout odpovědnosti za újmu za předpokladu, 

ţe jednal (i) v dobré víře informovaně, (ii) v obhajitelném zájmu závodu a (iii) 

s nezbytnou loajalitou, a to i tehdy, je-li zpŧsobena újma. Nejvyšší soud rozhodl, ţe 

péče řádného hospodáře není vystavena odpovědnosti za výsledek, ale za správný 

proces rozhodování, jinak řečeno za jednání lege artis.
108

 Takový závěr je správný, 

protoţe podnikatelské riziko je vţdy přítomno, je ale nutno posoudit, zda toto riziko 

přesahuje přiměřenou míru, či nikoliv.
109

 Porušení povinnosti péče nelze zkoumat 

pohledem ex post, ale pohledem ex ante.
110

Pachtýř je tudíţ zodpovědný za správný 

zpŧsob rozhodování, nikoliv za výsledek. Proto, pokud bude propachtovateli zpŧsobena 

újma, ale nebude zjištěno porušení péče řádného hospodáře, dle § 2232 nemá 

propachtovatel právo pacht vypovědět. Propachtovatel má svŧj subjektivní názor na 
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provoz závodu. Dle mého názoru má ale pachtýř jednat samostatně, proto, pokud i přes 

nesouhlas propachtovatele, pachtýř jedná v obhajitelném zájmu závodu,  informovaně a 

s takovou mírou rizika, která dovoluje předpokládat, ţe propachtovateli bude navrácen 

zhodnocený závod, nemá propachtovatel dle mého názoru právo pacht vypovědět i kdyţ 

je zpŧsobena újma. Péči řádného hospodáře je třeba posuzovat objektivně a nikoliv ze 

subjektivního pohledu propachtovatele. Je také třeba říci, ţe propachtovateli vznikne 

újma pouze, jestliţe je závod jako takový poškozen oproti stavu v němţ byl předán. 

Újmou propachtovatele není ušlý zisk. Zisk náleţí při propachtování závodu pachtýři, 

proto pokud učiní chybné rozhodnutí v dŧsledku čehoţ se sníţí výnos, není dána 

moţnost pacht vypovědět, protoţe na propachtovatelově majetku ţádná újma nevznikla 

(ale to jen za situace, ţe nebylo sjednáno pachtovné jako poměrná část výnosu). 

Rozporný mŧţe být vznik nepřiměřených dluhŧ – protoţe nové dluhy jsou součástí 

závodu nepochybně dochází ke sníţení hodnoty závodu. Dochází za této situace ale i ke 

vzniku škody na propachtovatelově majetku? Právě tato otázka je největším úskalím 

smlouvy o pachtu závodu. Logické se zdá být, ţe výchozí hodnotou pro určení vzniku 

škody má být pŧvodní stav závodu, ten by měl být porovnán se současnou hodnotou 

závodu. Jak je uvedeno v kapitole vypořádání, ohodnocení jmění, které v daném 

okamţiku náleţí propachtovateli (nemohou se započítávat věci, které si pachtýř oddělí) 

je věcí sloţitou. Propachtovatel proto mŧţe za současné úpravy prokázat, ţe mu značná 

újma vznikla jen, pokud je její vznik zcela evidentní. Pokud je hodnota závodu 

nepochybně značně niţší neţli na začátku.  

Dle ustanovení § 2898 je nemoţné vzdát se práva na náhradu škody mj. tehdy, 

byla-li zpŧsobena úmyslně, nebo z hrubé nedbalosti. Dovozuje se, ţe podstatou péče 

řádného hospodáře zpravidla je, ţe  porušení této péče je buď výsledkem úmyslu, nebo 

hrubé nedbalosti, tedy této náhrady škody se platně vzdát nelze, a to ani 

dohodou.
111

Propachtovatel si sice mŧţe smluvně dohodnout s pachtýřem, ţe nemusí 

péči řádného hospodáře zachovávat, přesto mŧţe propachtovatel při jejím porušení 

ţádat o náhradu škody.  

Dodrţení péče řádného hospodáře má být posuzováno na základě ustanovení § 

2232:“Porušuje-li strana zvlášť závaţným způsobem své povinnosti, a tím působí 
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značnou újmu druhé straně, má dotčená strana právo vypovědět nájem bez výpovědní 

doby.“ Nemá proto dojít k výpovědi při drobnějším porušení péče řádného hospodáře, 

ale pouze při porušení, které je vyššího stupně. Propachtovatel má poté nárok na 

náhradu zpŧsobené škody. Zpŧsobená škoda bude propachtovateli nahrazena, pachtýř 

jednal nedbale dle § 2912 ObčZ, v dŧsledku čehoţ došlo ke vzniku škody. Do 

zpŧsobené škody se nemá započítávat ušlý zisk, protoţe  zisk náleţí pachtýři. Jestliţe 

bylo pachtovné určeno jako pevná částka, ušlý zisk není škodou na propachtovatelově 

majetku. Proto se zpravidla bude nahrazovat pouze škoda na závodu jako takovém, pro 

určení její výše je rozhodné, jakou hodnotu měl závod na začátku pachtu. Pro určení 

výše škody bude dŧleţité ohodnocení závodu, ohodnotit by se měl také jeho goodwill, 

hodnota pohledávek a dluhŧ apod. Pokud nedojde k výpovědi, bude škoda 

propachtovateli nahrazena podle stavu závodu při skončení pachtu.  

11.4 Změny na věci 
 

 Pachtýři se závod přenechává k poţívání. Obsah pojmu poţívání věci musí být 

vykládán v souladu s ustanoveními § 1285 aţ § 1293, které se týkají sluţebnosti 

poţívacího práva. Poţivatel závodu má veškerá práva jako jeho vlastník kromě práva  

nakládat s podstatou závodu, na rozdíl od vlastníka navíc poţivatel musí současně 

podstatu závodu zachovávat.
112

Povinnost zachovávat podstatu závodu je vyjádřena v § 

1285: pachtýř je „povinen šetřit podstatu věci.“ Šetření podstaty věci znamená nejen 

nezhoršovat věc, nýbrţ i neměnit podstatu tak,
113

 aby se věc nadále nehodila k poţívání 

dosavadnímu.
114

 Povinnost zachovávat a neměnit podstatu závodu je dle § 2334 

povinností zachovávat hospodářské určení věci.  

 

 Dle § 2334: „změní – li pachtýř hospodářské určení věci bez propachtovatelova 

předchozího souhlasu, můţe propachtovatel vypovědět pacht bez výpovědní doby.“ 

Změna podstaty zakládá propachtovatelovu moţnost pacht vypovědět, avšak aţ poté, 
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KRČMÁŘ, Jan. Právo občanské II.: Práva věcná. Praha: nákladem Knihovny Sborníku věd právních a 
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 Císařský patent č. 946/1811 Sb.z.s. Obecný občanský zákonník rakouský ze dne 1. června 1811: 

Ustanovení § 517 : „Oprávněný nesmí podstatu věci, jejíţ uţívání se mu povolilo, změniti; nesmí také 

právo to převésti na jiného.“ 
114

 KRČMÁŘ 1946, op.cit., s.275. 
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pokud pachtýř na ţádost propachtovatele dle § 2220 neuvede závod do pŧvodního 

stavu.  Z uvedeného vyplývá, ţe ustanovení § 2220, které vyţaduje souhlas se změnou 

závodu znamená, ţe souhlas je vyţadován pouze při změně celé věci (závodu), tedy při 

změně podstaty závodu. Je však třeba říci, ţe pokud závod charakterizuje určitý stroj, 

podstata se nezmění při modernizaci tohoto stroje. K modernizaci stroje proto pachtýř 

souhlas ţádat nemusí. Naopak za změnu podstaty je třeba povaţovat rekonstrukci 

takového stroje.
115

Jakékoliv jiné změny, které podstatu závodu neovlivní, pachtýř mŧţe 

provádět bez souhlasu propachtovatele, pokud není v jejich provedení omezen jinými 

právními předpisy, především z oblasti práva veřejného.
116

 Závod se běţnými změnami 

nemění, je zachována jeho identita a hospodářské určení. Dovolené změny závodu jsou 

proto jakékoliv změny vlastností, charakteru, zjevu oproti stavu, v jakém byl předmět 

pachtu přenechán,
117

 které nenarušují podstatu závodu. Závod jako věc hromadná si 

zachovává podstatu i kdyţ k němu přibydou, nebo naopak od něj odpadnou jednotlivé 

věci, které jej tvoří. Změny závodu neměnící jeho podstatu, které pachtýř provádí s péčí 

řádného hospodáře v rámci poţívání, jsou proto řádným zpŧsobem poţívání. Pachtýř 

nemusí mít k těmto změnám souhlas propachtovatele, protoţe se terminologicky 

nejedná o změny závodu (podstaty) a jejich provedení nezakládá moţnost výpovědi dle 

§ 2220. „Změny v substrátu závodu, ať se jedná např. o toky výrobků do/závodu, 

výměnu výrobních zařízení či vybavení slouţícího k poskytování sluţeb
118

, změny ve 

smluvních vztazích, výši dluhů a pohledávek apod., nemají ţádný vliv na existenci či 

právní reţim závodu jako takového.“ Změny neměnící podstatu pachtýř musí provádět 

s péčí řádného hospodáře. Zakázané jsou proto  vţdy i změny, které pachtýř provádí 

s cílem krátkodobého zisku na úkor dlouhodobého fungování závodu a obdobné změny, 

které závod poškozují. Dle § 2349 „pachtýř závod poţívá v rozsahu, v jakém je toho 

třeba k řádnému provozu“. Z této formulace lze odvodit právo, ale i povinnost poţívat 

závod minimálně v rozsahu, v jakém to vyţaduje řádný provoz závodu. Pachtýř je 

povinen provádět změny neměnící podstatu minimálně v rozsahu nezbytném k zajištění 
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 Rovněţ je zakázáno nakládat s podstatou – prodej stroje, jeho nájem apod. 
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 Např. Stavební zákon č. 183/2006 Sb. vyţaduje ve vymezených případech smlouvu s vlastníkem 
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takový. Jak uvedl Krčmář : „Podstatou (substancí) jest hmotné sloţení a forma věci, které se při jejím 
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řádného provozu. Pachtýř je však oprávněn (ne povinen) provádět i další běţné změny 

nad tento vymezený rozsah. O tom, zda provede změny, které nejsou nezbytné 

k zajištění řádného provozu, ale mají rozšířit moţnost poţívání závodu, pachtýř 

rozhoduje sám dle svého uváţení, pokud není omezen nutností vyţádat si souhlas 

vlastníka dle jiných právních předpisŧ a pokud se nejedná o změnu podstaty.  

11.4.1 Změna podstaty 

 

 Zakázány jsou dispozice (prodej, nájem) věcí, které charakterizují závod jako 

takový. Pachtýř je povinen zachovávat podstatu závodu a neměnit ji. Změna podstaty je 

rekonstrukce stroje a nikoliv jeho modernizace. Na základě § 2334 jsou zakázány 

jakékoliv změny, které mění podstatu závodu a tím jeho identitu či jeho funkci 

(hospodářské určení). Pojem hospodářské určení není v zákoně definován, lze však 

odvodit, ţe se jedná o charakteristiku věci plynoucí z objektivních hledisek. Krčmář 

uvádí, ţe se podstata závodu nemá měnit tak, ţe by se jiţ závod dále nehodil 

k dosavadnímu účelu uţívání.
119

 Podstata závodu a tím pádem jeho hospodářské určení 

je zjistitelné především z předmětu činnosti, který má pachtýř zakázán měnit dle § 

2349: „předmět činnosti provozované v závodu můţe pachtýř změnit, jen bylo-li to 

výslovně ujednáno.“ Pachtýř není oprávněn přerušit a nebo ukončit výkon 

podnikatelské činnosti v předmětu podnikání a nebo vyuţívat propachtovaný závod k 

výkonu jiné podnikatelské činnosti. Krátkodobá přerušení, např. z dŧvodŧ oprav, nejsou 

dle většinového názoru porušením této povinnosti pachtýře.
120

Účel uţívání by se změnil 

především změnou předmětu činnosti.  

 

Podstatou rozumíme podstatu, která byla pachtýři přenechána propachtovatelem, 

není tak změnou podstaty, pokud pachtýř rozšíří moţnost poţívání závodu - nakoupí 

další stroje/rozšíří výrobu/rozšíří vyráběný sortiment apod. (nenakládá s pŧvodní 

podstatou a ani ji nemění). Při rozšiřování výroby je však třeba zachovávat předmět 

činnosti, účel závodu a dodrţet ustanovení stavebního zákona, které vyţadují souhlas 

vlastníka s některými změnami. Pachtýř na základě stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

nemŧţe činit změny, kterými by se měnil účel uţívání stavby, nebo kterými by se 
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změnil zpŧsob vyuţití území. Změna účelu uţívání stavby mění hospodářské určení 

závodu. Pachtýř proto nemŧţe především změnit zpŧsob uţívání stavby dle § 126 (2) 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., nemŧţe proto „provést změnu v účelu uţívání 

stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby, nebo v jejím podstatném 

rozšíření.“ Pokud pachtýř zamýšlí změnit účel uţívání stavby, musí prokázat, ţe mu 

vlastník poskytl právo změnit účel uţívání stavby. Není ale nutné, aby schválení 

stavebního úřadu a tím pádem souhlasu vlastníka podléhala kaţdá, byť sebemenší 

změna v uţívání stavby, při níţ prakticky nedochází k ţádným stavebním zásahŧm. 

Naproti tomu však změny v uţívání stavby, k nimţ z povahy věci nemŧţe dojít bez 

provedení zásadních stavebních úprav, schválení stavebního úřadu podléhají.
121

 Změny 

závodu, které mění předmět činnosti, nebo dosavadní účel uţívání stavby/ území dle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb. jsou zakázány. Pachtýř je ke změně předmětu 

činnosti oprávněn jen, je-li to výslovně ujednáno ve smlouvě, nebo pokud získá 

předchozí souhlas propachtovatele. Není stanovena zvláštní forma takového souhlasu, 

měla by však být písemná z dŧvodu zajištění dŧkazního prostředku a to i pokud 

smlouva o pachtu není v písemné formě. V případě změn v účelu uţívání stavby/ území 

pachtýř prokáţe právo změnit účel uţívání nejčastěji smlouvou s vlastníkem, která 

zakládá právo pachtýře provést stavbu a změnit účel uţívání. Takovou smlouvu je samu 

o sobě moţné povaţovat za souhlas vlastníka se změnou hospodářského určení závodu 

dle § 2334 ObčZ (plnou moc vlastníka lze povaţovat také za takovýto souhlas).  

 

 Pokud je přenechán závod v rámci něhoţ se z pozemku dobývá štěrk a kámen, 

čímţ se podstata věci samé ztenčuje a z níţ je pachtýř povinen, vedle oprávnění 

k dobývání štěrku a kamene, poţívat zbytek závodu zpŧsobem šetřícím jeho podstatu, 

není taková smlouva v zásadě ani smlouvou pachtovní a ani smlouvou kupní
122

. Podle 

názoru Roučka: „nelze spatřovati přesně vzato ţádný ze smluvních typů, nýbrţ zvláštní 
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nepojmenované smlouvy, smlouvy sui generis, které nepřipouštějí bezvýhradného 

zařazení pod ţádný z naznačených typů.
123

“ 

11.4.2 Investiční plán  

 

 Dále se budu zabývat změnami závodu. Pachtýř je povinen k investicím do 

závodu (změnám) pouze v rozsahu nezbytném k zajištění řádného provozu, další 

investice závisejí na jeho uváţení a není k nim povinen. Pachtýřova motivace investovat 

do závodu (a tím ho vzdělávat) se podstatně zvýší, pokud v součinnosti 

s propachtovatelem budou ujednány investice, které má pachtýř provést a bude 

současně stanovena výše nákladŧ provedených změn, které budou pachtýři 

propachtovatelem proplaceny. Je také moţné smluvně stanovit, ţe provedení změny je 

plněním pachtovného jinak neţ v penězích (§ 2217 odst. 2). Souhlas propachtovatele 

s výší náhrady nákladŧ totiţ není moţné jakýmkoliv zpŧsobem získat či vynutit. K tomu 

doplňuje judikát Nejvyššího soudu sp.zn. 33 Cdo 284/2010 : „Smluvní strany si mohou 

platně upravit nejen moţnost změn předmětu nájmu, ale i způsob a výši náhrady 

nákladů a zhodnocení. Právo na náhradu zhodnocení vzniká dnem skončení nájmu, 

nestanoví-li smlouva jinak.“
124

 Nebude-li stanovena výše náhrady nákladŧ smluvně, 

náklady se hradí do výše přítomné hodnoty, současně pachtýři vzniká právo náhrady 

nákladŧ aţ skončením pachtu. Kromě toho v rámci některých investic není moţné jejich 

provedení bez další smlouvy s vlastníkem či bez plné moci od vlastníka pro zastupování 

ve správních řízeních a jiných obdobných řízeních, vyvolaných nutností získání 

souhlasŧ, stanovisek, povolení apod. dle jiných právních předpisŧ (např. stavební 

zákon). Vlastník uděluje souhlas při změnách podstaty a nebo na základě zvláštních 

právních předpisŧ. Stavební zákon vyţaduje ve většině případŧ ke stavební činnosti 

pachtýře souhlas vlastníka. Vlastník nemŧţe být jakkoliv nucen např. k udělení zvlášní 

plné moci pro stavební řízení, nebo k souhlasu se změnou podstaty/hospodářského 

určení. Vlastník mŧţe být nucen k souhlasu se změnou pouze, pokud by jejím 

neprovedením vznikla vada uţívání závodu. Proto je vhodné jiţ při uzavírání smlouvy 
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ujednat plán investic. Tobeš navrhuje, aby z těchto dŧvodŧ byl ujednán 

propachtovatelŧv souhlas s podmínkami pro povinnost propachtovatele nahradit 

pachtýři náklady provedených změn.
125

 Obdobně navrhuje Reschová, aby si na počátku 

smlouvy strany sjednaly podnikatelský záměr pachtýře a vymezily změny, které bude 

na závodu třeba realizovat k jeho naplnění.
126 K některým investicím bude vhodné a 

současně potřebné vyţádat si zvláštní plnou moc od vlastníka,
127

případně uzavřít 

smlouvu, která pachtýře ke změnám opravňuje. Pachtýř nemusí závod vracet 

v pŧvodním stavu, ale ve stavu, který odpovídá péči řádného hospodáře. Vracení 

zhodnoceného závodu je naopak vhodné a proto má pachtýř právo závod zhodnocovat, 

pokud bez souhlasu vlastníka nemění předmět činnosti, podstatu a jsou dodrţena 

ustanovení práva veřejného, především stavebního zákona. „To, ţe poţivatel vybudoval 

stavbu není na závadu nároku na vrácení sluţebné věci v tom stavu, v němţ ji poţivatel 

převzal (7669)
128

.“ 

          

11.5 Údržba   

          
 Při propachtování závodu se má uţít ustanovení § 2207, podle kterého běţnou 

údrţbu věci provádí pachtýř a ostatní údrţbu a opravy provádí propachtovatel. Opravou 

se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení, nebo poškození za účelem 

uvedení do předchozího, nebo provozuschopného stavu.
129

 Údrţba je soustavná činnost, 

kterou se zpomaluje fyzické opotřebení majetku. Údrţbou se předchází poruchám, 

odstraňují se drobnější závady.
130

 Údrţba mŧţe být povaţována za prevenci vzniku 

vady majetku. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 599/99 dává návod na 

odlišení běţné údrţby a údrţby zajišťované propachtovatelem.
131

 Z rozsudku vyplývá, 
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ţe propachtovatel má povinnost udrţovat a opravovat pouze podstatu závodu, pokud se 

nejedná pouze o drobnější závady (běţnou údrţbu). Ostatní údrţba, která se netýká 

podstaty, je vţdy údrţbou běţnou. Pojem běţná údrţba budeme chápat jako všední 

údrţbu, která není větším zásahem do fungování závodu, spočívá v zachování 

funkčního, řádného stavu věci. Údrţbu pachtýř provádí s péčí řádného hospodáře. 

Propachtovatel je v rámci údrţby na základě zákona povinen i k nákupu nových 

movitých věcí tvořících podstatu jako náhrady za ty, které přestanou fungovat. Nákup 

nových věcí jako jsou např. stroje, nelze povaţovat za běţnou údrţbu. Proto je k nákupu 

zařízení charakterizujícího závod povinen propachtovatel. „Rovněţ tak otázka různých 

nezbytných revizí, kontrol a certifikátů, např. revize elektrických zařízení, výtahů, 

rozvodů jiných energií, hygienické a protipoţární kontroly a osvědčení, to vše jsou 

záleţitosti, bez nichţ by nebylo moţné podnik provozovat v souladu s platnými právními 

předpisy.
132

“ Nezbytné revize zajišťuje propachtovatel. Propachtovatel rovněţ dle § 

2359 (2) udrţuje práva duševního vlastnictví.  

 Vzhledem k tomu, ţe odlišení běţné údrţby a oprav nemusí být snadné, pachtýř 

by měl dle mého názoru věc udrţovat a opravovat sám.
133

 Náklady vynaloţené na 

údrţbu a opravy podstaty, mu budou proplaceny při skončení pachtu. Podle Pelikánové 

se při pachtu závodu přímo nepočítá s tím, ţe by měl propachtovatel závod udrţovat, 

ustanovení § 2207 však nelze vykládat jinak neţ, ţe opravy a údrţbu závodu na svŧj 

náklad zajistí propachtovatel, pokud nebude stranami sjednáno jinak. Strany však 

mohou smluvně tuto povinnost převést na pachtýře.. Protoţe údrţba závodu je 

problematickým ustanovením zákona, bude vhodné upravit práva a povinnosti stran 

smluvně. Nejvhodnější se zdá být smluvní vyloučení povinnosti propachtovatele 

k údrţbě a opravám. Dále budu proto předpokládat situaci, kdy má povinnost k údrţbě a 

opravám  pouze pachtýř. Ustanovení § 2207 (1) a § 2205 b) o údrţbě a opravách závodu 

propachtovatelem v prŧběhu pachtu závodu budou na základě smluvního ujednání 

vyloučena z pouţití. 

                                                                                                                                                                          
hygienickým, ekologickým a bezpečnostním poţadavkům, i standardním poţadavkům soudobého způsobu 

ţivota.“ Podstatou jsou budovy, stroje apod… 
132

 RESCHOVÁ, Kristina. Smlouva o nájmu podniku. Právní rádce. 2005, č.7, s. 1. ISSN 1210-4817. 
133

 PELIKÁNOVÁ, Irena. Smlouva o nájmu podniku. In : PLÍVA, Stanislav a kol. Změny v obchodním 

právu. Praha: Orac, 2001, s. 223. ISBN 80-86199-41-X. S. 159. 
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 Byla – li povinnost k údrţbě a opravám smluvně převedena na pachtýře, 

ustanovení § 2207 (1) a § 2205 b) o údrţbě a opravách závodu propachtovatelem 

v prŧběhu pachtu závodu budou vyloučena z pouţití. Ustanovení § 2205 a) o přenechání 

závodu propachtovatelem ve stavu zpŧsobilém a jeho odpovědnosti za vady, které měl 

závod v době předání, zŧstává aplikovatelné. Propachtovatel je povinen předat závod ve 

stavu zpŧsobilém k uţívání, ne však k údrţbě tohoto stavu za trvání pachtu závodu. 

Vyjímkou je licence, kdy propachtovatel jako poskytovatel licence dle § 2359 musí 

právo udrţovat. V zásadě má pak pachtýř obdobné povinnosti jako v pŧvodní úpravě  

Obecného občanského zákonníku rakouského č. 946/1811 Sb.z.s.
134

 Současně je pachtýř 

v rámci údrţby povinen závod pojistit. Lze předpokládat, ţe závod jiţ pojištěný bude, 

pachtýř v takové situaci vstoupí do práv a povinností propachtovatele z těchto 

pojistných smluv, dochází i k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahŧ.
135

  

11.5.1 Stavební práce  

  

Pro řízení spojená s realizací stavebních prací je nutno na pojem stavba pohlíţet 

dle vymezení ve Stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. Pojem stavba je definován v § 2 

(3)
136

 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., rozumí se jí zpravidla i nástavba, přístavba a 

stavební úprava. Poněkud matoucí se mŧţe zdát ustanovení § 1 (1) ObčZ, které stanoví, 

ţe „uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.“ 

V případě provádění stavebních prací se nejedná o soukromoprávní jednání, ale o styk 

s orgány veřejné moci. Dle § 580 ObčZ: „Neplatné je právní jednání, které … odporuje 

zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyţaduje.“ Při výkladu je přitom 

nezpochybnitelné, ţe zákonem je myšlen zákon nejen soukromoprávní, ale i 

                                                           
134

 Povinnost činit a) opravy, b) doplňky, t. j. nedostávající se části doplniti, znovuosazovati les, 

doplňovati inventář a j. c) obnovy, t. j. obnoviti chybné části, na místě padlých stromŧ zasaditi nové a j. 

ROUČEK, František a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské 

právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. In : Codexis Academia [právní informační systém]. 

Nakladatelství Atlas consulting [cit. 10. 8. 2014]. Dostupné z codexisacademia.cz. 

135
 a)pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozní činností 

(b) pojištění vozidel 

(c) zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem motorových vozidel; a 

(d) havarijní pojištění odpovědnosti za škody na motorových vozidlech 

(e) zákonné pojištění pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z 

povolání apodobně 
136

 „Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montáţní technologií, bez 

zřetele na jejich stavebně technické provedení, pouţité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel 

vyuţití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. 

Stavba, která slouţí reklamním účelům, je stavba pro reklamu.“ 
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veřejnoprávní. Kaţdé soukromoprávní jednání bude proto hodnoceno i z pohledu 

veřejného práva. Proto i kdyţ údrţbu a opravy má na základě smlouvy provádět 

pachtýř, stavební úřad v případě neplnění údrţby postihuje vţdy vlastníka, jedná se o 

nepřenosnou veřejnoprávní povinnost dle § 154( 1) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

na základě které má vlastník povinnost stavbu udrţovat.
137

Povinnost vlastníka 

nemovitosti udrţovat stavbu je povinností veřejnoprávní. Povinnosti či práva plynoucí 

ze soukromoprávního vztahu mezi pachtýřem a vlastníkem nejsou pro otázku této 

povinnosti vlastníka rozhodné. Proto pokud nebude údrţba závodu pachtýřem zajištěna, 

stavební úřad přesto vţdy postihuje vlastníka. Následně však vlastník mŧţe vypovědět 

smlouvu o pachtu závodu z dŧvodu nedodrţování stanoveného zpŧsobu uţívání. Otázka 

případného poškození stavu závodu jeho neudrţováním mŧţe být předmětem 

občanského soudního řízení o náhradě škody či řízení trestního.  

 

Pachtýř  nemusí vlastníkovi závodu oznámit nutnost provedení stavebních prací 

dle § 103 c),d) Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Pachtýř mŧţe na základě smlouvy 

provádět veškeré stavební práce, které nevyţadují souhlas vlastníka dle stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb. Pachtýř nepotřebuje souhlas vlastníka především k provedení 

stavebních úprav a udrţovacích prací dle § 103 c), d) stavebního zákona č. 183/2006 Sb, 

které nevyţadují ani územní souhlas či rozhodnutí. Takové úpravy proto mŧţe provádět 

pachtýř sám v rámci údrţby a oprav. Stavební práce nezbytné k údrţbě vyţadující 

ohlášení, povolení, územní rozhodnutí či souhlas, pachtýř nebude moci provést bez 

souhlasu/smlouvy/plné moci od vlastníka. Tyto práce ale většinou nelze vnímat jako 

údrţbu, ale jako změny na věci. V ojedinělé  situaci, kdy je provedení stavby nezbytné 

k uţívání (a je proto povaţováno za údrţbu) a vlastník nedá pachtýři souhlas 

s provedením nezbytných stavebních prací a ani neprovede takové stavební práce sám, 

bude závod zatíţen vadou, která ztěţuje či znemoţňuje uţívání dle § 2337 ObčZ.
138

  

                                                           
137

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 69/2010-78 ze dne 30. 9. 2010 :„ Lze si jen stěţí 

představit, ţe by stavební úřad nařizoval jiné osobě, např. nájemci, nějakým způsobem zasahovat a 

opravovat předmět vlastnictví jiného, byť by se i např. v rámci smlouvy o nájmu nájemce s 

pronajímatelem dohodli, ţe nájemce bude komplexně udrţovat předmět nájmu nad rámec drobných oprav 

v bytě. Jediným případem, kdy můţe stavební úřad nařídit provedení udrţovacích prací jiné osobě neţ 

vlastníku je situace předvídaná v ust. § 135 odst. 3 stavebního zákona, který stanoví, ţe hrozí-li nebezpečí 

z prodlení.“ 
138

ROUČEK ,F. et al. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému. Díl 5. Praha : 

Codex Bohemia, 1998. ISBN 80 – 85963-90-6. S. 41. „Lhostejno, ţe dosud nebylo stavebním úřadem 

formálně nařízeno strţení, nebo jeho úprava z důvodů policejně stavebních. Nárok nájemník na provedení 
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Pachtýř má za situace, kdy je mu propachtovatelem znemoţněno vadu odstranit a ani ji 

sám neodstraní, právo na prominutí pachtovného, nebo na výpověď smlouvy dle § 2337 

(2) ObčZ a to aţ do doby, dokud na základě nařízení stavebního úřadu nebude vlastník 

donucen k provedení nezbytných stavebních prací. Vlastník mŧţe provádět i jiné 

stavební práce, které nejsou nutné k řádnému poţívání závodu, ale jen pokud je k nim 

oprávněn na základě dohody s pachtýřem, v opačném případě není oprávněn pachtýře 

v uţívání rušit.  

12. Zánik pachtu 

Smlouva o pachtu závodu zaniká zejména: 

 

- dohodou dle § 1981 

- uplynutím doby § 2338 

- zrušením závazku soudem na základě § 2000  

- zánikem právnické osoby propachtovatele či pachtýře bez právního nástupce  

- odstoupením od smlouvy dle § 2001 

- splynutím dle § 1993 

- následnou nemoţnost plnění §2006  

- pokud se závod stane nepouţitelným dle § 2227 

- zánikem závodu dle § 2226 

- výpovědí 

 

Moţnost výpovědi se liší podle toho, zda se jedná o smlouvu na dobu určitou či 

na dobu neurčitou. Pokud je pacht sjednán na dobu určitou, lze jej vypovědět buď 

z dŧvodŧ sjednaných v pachtovní smlouvě (§ 2229) a nebo v zákoně. Pacht lze 

vypovědět na základě ustanovení buď s výpovědní dobou a nebo bez výpovědní doby. 

U pachtu uzavřeného na dobu neurčitou je situace jiná. U pachtu na dobu neurčitou se 

předpokládá ukončení pachtu zároveň s koncem pachtovního roku. Ten končí 31. 

prosincem. Ať je pacht ujednán na určitou či neurčitou dobu, lze jej vypovědět bez 

výpovědní doby v případech, kdy druhá strana závaţně poruší své povinnosti. Naopak 

                                                                                                                                                                          
oprav najatého předmětu pronajimatelem jest nárokem ze správy a předpokládá tedy, ţe oprava jest 

moţnou a dá se provésti. „(6145) 



65 
 

pacht nezaniká smrtí pachtýře či propachtovatele, pokud ovšem ukončení pro tento 

případ není ujednáno smluvně dle § 2009. 

Odevzdání  

 

Při skončení pachtu na základě § 2225 pachtýř odevzdá závod v místě, kde jej 

převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném provozu závodu. Při 

skončení pachtu dochází  k převodu činnosti zaměstnavatele na propachtovatele. 

Vzhledem k tomu, ţe zaměstnanci jako osoby nejsou součástí závodu, ale součástí 

závodu je goodwill, zpravidla budou náklady vynaloţené pachtýřem jako investice do 

vzdělání zaměstnancŧ zohledněny při vypořádání, protoţe v jejich dŧsledku dochází 

ke zvýšení hodnoty závodu. Na základě § 2355 přechází na propachtovatele dluhy a 

pohledávky včetně smluv. Končí licence, popřípadě přechází zpět práva duševního 

vlastnictví. Propachtovatel se stává  vlastníkem zásob a jiných zuţivatelných věcí, které 

jsou nezbytné k dalšímu řádnému provozu.  

12.1 Vypořádání 
 

Ustanovení § 2340 upravuje povinnost pachtýře vrátit věc propachtovateli. Při 

podpŧrném pouţití ustanovení § 2225 je třeba vrátit závod ve stavu zpŧsobilém 

k dalšímu uţívání a poţívání. Protoţe byl závod předán ve stavu zpŧsobilém, musí být 

v tomto stavu opět odevzdán. Pokud se strany nedohodnou jinak, je propachtovatel 

povinen poskytnout vypořádání ke dni skončení pachtu ve smyslu § 1958 a to i bez 

vyzvání pachtýře. Ke vzniku nároku na vypořádání aţ po skončení pachtu se vyjádřil 

Nejvyšší soud i v jiných rozsudcích.
139

 

12.1.1 Oddělitelné věci 

 

Pachtýř má k věcem, které za své náklady zakoupil a vnesl do závodu tzv. ius 

tollendi na základě § 2225 (2). Je oprávněn si takové věci oddělit a odnést. Musí se ale 

jednat o věci, které jsou oddělitelné a vylepšují stav závodu oproti stavu pŧvodnímu. 

                                                           
139

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. Odo 107/2005.: „Dovolatel se mýlí, 

usuzuje – li, ţe nárok vzešlý z úpravy §667 odst. (1) vzniká jiţ za trvání nájemního vztahu. Kdyby 

protihodnota toho, o co se změnami na věci zvýšila její hodnota, účtoval by nájemce pronajímateli 

hodnoty, které dále uţívá a opotřebovává. Pohledávka vznikla aţ ke dni ukončení nájmu.“  
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Stav uţívání závodu při skončení pachtu je nutné posuzovat ve vztahu k pŧvodnímu 

stavu závodu, tj. ke stavu, v jakém byl závod přenechán. Protoţe závod byl předán ve 

stavu provozuschopném, musí  v něm být i při odevzdání zpět propachtovateli. Závod 

musí být odevzdán se vším, co je nezbytné k dalšímu řádnému uţívání. Věci, které 

nezbytné nejsou a pachtýř je zakoupil na svŧj náklad, má právo odnést na základě § 

2225 (2).  

12.1.2 Podstata  

 

 Jak bylo uvedeno výše, ke změně podstaty mŧţe dojít na základě § 2220 se 

souhlasem vlastníka. Vypořádání změn podstaty se řídí § 2220, byly-li provedeny s 

vlastníkovým souhlasem. Pokud souhlas vlastníka nebyl dán a nepoţádal –li o to jiţ 

dříve, musí pachtýř uvést závod do pŧvodního stavu při skončení pachtu. 

12.1.3 Jiné věci – vypořádání 

 

V rámci závodu jsou však věci, které nenáleţí do podstaty, závod 

necharakterizují. S těmito věcmi proto mŧţe pachtýř nakládat a měnit je (rekonstrukce, 

modernizace). Modernizace podstaty je moţná téţ bez omezení, ne však rekonstrukce. 

Změny pachtýř provádí s péčí řádného hospodáře. Při skončení pachtu musí být závod 

předán ve stavu zpŧsobilém dalšího provozu. Proto musí být propachtovateli předány 

všechny věci, které k závodu náleţí a jsou nezbytné k dalšímu bezproblémovému 

poţívání závodu. Nezáleţí pak na tom, zda se jedná o věci, které pachtýř nakoupil na 

své náklady a nebo zda jde o věci, které v závodu jiţ byly. Proto i věci zakoupené 

pachtýřem, musí být ponechány, jsou –li k dalšímu provozu nezbytné v souladu 

s ustanoveními o sluţebnosti práva poţívacího. Naopak ostatní věci, které pachtýř 

koupil, je oprávněn odnést na základě § 2225 (2). Náklady, které pachtýř vynaloţil se 

vypořádají na základě § 1002 a násl. Nejedná se zde o změny podstaty ( změny závodu) 

podle § 2220.  

 

Pokud pachtýř provádí změny závodu, které nemění jeho podstatu bez souhlasu 

propachtovatele v souladu s § 2336, jedná se o řádné poţívání závodu. Protoţe se 

nejedná o změnu závodu ve smyslu § 2220, pachtýř nemusí ţádat o souhlas k provedení 

těchto změn, dle mého názoru se proto na tyto změny ustanovení § 2220 nepouţije. 
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Pachtýř mŧţe věci nenáleţející do podstaty prodat, pronajmout, tyto věci mŧţe také 

modernizovat a rekonstruovat. Při rozšiřování vybavenosti není pachtýř rovněţ kromě § 

2336 omezen. V případě nehmotných věcí pŧjde nejčastěji o zhodnocení programového 

vybavení, software, výjimečně se mŧţe vyskytnout u licencí, ochranných známek 

(dokoupení širší licence nebo ochranné známky), případně mŧţe dojít ke zhodnocení 

vynálezu. Přestoţe se ustanovení § 2220 na změny závodu nepouţije a aplikuje se 

ustanovení § 997 a násl., jsou tato ustanovení v zásadě shodná. K tomu aby pachtýř 

mohl věc uţívat, musí mu být předána do detence. Pachtýř má závod v detenci, je ale 

drţitelem uţívacího a poţívacího práva. Pachtýř má subjektivní dobrou víru, ţe mu 

práva náleţí poctivě na základě smlouvy a je proto vţdy poctivým drţitelem. Přiměřeně 

se proto dle mého názoru při vypořádání vztahŧ pachtýře a propachtovatele uţijí 

ustanovení § 996 aţ § 1001 ObčZ.  

Náklady se nahrazují aţ podle stavu, který má závod po oddělení věcí pachtýřem 

– oddělit je moţné věci, které nejsou k dalšímu provozu nezbytné a byly pořízeny za 

pachtýřovy náklady, oddělení musí být fakticky moţné. Neoddělitelné věci pachtýř 

v závodu ponechá. Oprávnění poţadovat náhradu nákladŧ vzniká po skončení pachtu. 

Skončením pachtu vzniká pohledávka propachtovatele. Dle ustanovení o poctivé drţbě 

se hradí náklady do výše přítomné hodnoty. Dle Zeillera
140

 „se jedná o rozdíl mezi 

hodnotou, kterou by věc měla bez nákladu a hodnotou, kterou má věc při skončení 

pachtu.“ Věc by měla hodnotu pŧvodní od níţ se odečte běţné opotřebení. Hodnota, 

kterou má věc při skončení pachtu vzniká odečtením znehodnocení (běţné 

znehodnocení a znehodnocení (újma) zpŧsobené porušením péče řádného hospodáře )
141

 

a přičtením uţitečných nákladŧ (včetně nákladŧ na běţnou údrţbu) k pŧvodní hodnotě 

závodu. Poté se stanoví rozdíl mezi oběma hodnotami – výsledkem jsou zpravidla 

převaţující uţitečné náklady. Výsledný rozdíl ovlivní pouze uţitečné náklady, zpravidla 

jej neovlivní náklady učiněné pro okrasu dle § 980. Naopak závod mohou zhodnotit 
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 LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník : komentář.III.,Věcná práva (§976-1474).  Praha: C.H. Beck, 

2013.ISBN 978-80-7400-499-5. 
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 Právo na úhradu nákladŧ pachtýři vzniká aţ po odečtení běţného znehodnocení zpŧsobeného řádným 

poţíváním závodu a současně odečtení znehodnocení, které bylo zpŧsobeno porušením péče řádného 

hospodáře. Pokud věc jako součást závodu zanikla, nebo se znehodnotila, zohlední se proto tato 

skutečnost při vypořádání nákladŧ - jde o zápočet pohledávky propachtovatele. 
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náklady na opravy a údrţbu,
142

 oproti tomu běţné udrţovací náklady zpravidla pouze 

vyrovnají běţné znehodnocení. Takto jsou zjištěny náklady, které budou pachtýři 

proplaceny.
143

Jedná se o náklady, které převáţily znehodnocení, tedy o pozitivní 

hodnotu, kterou věc má oproti stavu na počátku. V zásadě je proto konstrukce shodná s 

§ 2220. Mám proto za to, ţe se jak pro náklady na změny podstaty, tak jakékoliv jiné 

změny závodu pouţije pravidlo vymezené § 2220 o vyrovnání dle míry zhodnocení 

závodu oproti stavu pŧvodnímu. Samozřejmě závod nemusí být pouze zhodnocen, ale 

po započítání pohledávky propachtovatele na náhradu škody vzniklou porušením péče 

řádného hospodáře, mŧţe dojít k situaci, ţe závod bude oproti stavu pŧvodnímu 

znehodnocený. V tomto případě má propachtovatel právo na náhradu škody. Dle § 2234 

pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vŧči nájemci zadrţet movité věci, které 

má nájemce na věci nebo v ní. Výše úplaty za přenechané pohledávky a dluhy bude 

zpravidla stanovena samostatně na základě ustanovení smlouvy, tyto věci je ale moţné 

také ohodnotit. 

12.1.4 Ohodnocení závodu 

 

 Lze tak uzavřít, ţe se propachtovatel s pachtýřem vyrovná dle míry zhodnocení. 

Podstatné je proto určení hodnoty, kterou má závod při skončení pachtu. Je proto 

vhodné při propachtování závodu jiţ na začátku ohodnotit závod znalcem a na konci 

pachtu téţ nechat vyhotovit znalecký posudek. Hodnota závodu bude stanovena podle 

objektivních kriterií a projeví se v ní, zda byly náklady účelně vynaloţeny či nikoliv.
144

 

Zda došlo k zvýšení uţitečnosti věci nelze posuzovat jen na základě tvrzení 

propachtovatele, ale vţdy z hlediska objektivního. Účelem závodu je dosahování zisku, 

                                                           
142

 Dle rozsudku NS 22 Cdo 599/99 ze dne 21.6.2001 :„Mezi nezbytné opravy a údrţbu je nutno řadit 

opatření slouţící k zachování podstaty stavby a udrţování ji ve stavu způsobilém slouţit jejímu účelu 

včetně úprav zajišťujících plnění tohoto účelu způsobem obvyklým v dané době, coţ znamená i nutnost 

vyhovět případným přísnějším hygienickým, ekologickým a bezpečnostním poţadavkům, jakoţ i 

standardním poţadavkům soudobého ţivota.“ 

Je potřebné výši nákladŧ doloţit – platí vyvratitelná domněnka, ţe účtenky a obdobné doklady jsou 

pravdivé, je také vhodné vyjít z účetnitví. 
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 164/2003 ze dne  28 Cdo 164/2003:  „Záleţí na úvaze 

soudu, jaké prokázané náklady povaţuje v konkrétním případě za účelně vynaloţené. Můţe jít o náklady 

na stavební změny nemovitosti nebo na opravy nezbytně nutné k dalšímu řádnému uţívání nemovitosti; 

nelze ale zásadně vyloučit ani zahrnutí nákladů na běţnou údrţbu nemovitosti do takových nákladů. Tato 

úvaha je namístě právě proto, ţe jde o nemovitost, tj. o takovou věc, jejíţ údrţba není z finančního 

hlediska zanedbatelná a náklady na ni mohou dosáhnout podle okolností značné výše. Vše dosud řečené o 

nákladech účelně vynaloţených však nutno odlišit od zjištěného zhodnocení nemovitosti (či naopak), 

znamenajícího finanční vyjádření rozdílu hodnot věci před a po investicích učiněných za určité období.“  
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proto je uţitečnost (účelnost) nákladu třeba posoudit na rozdíl od jiných věcí především 

s ohledem na to, zda náklad přispívá k dosaţení vyšších výnosŧ. „Můţeme 

předpokládati, ţe jako rozumný člověk spravuje své jmění podle určitých zásad, aby mu 

jmění vyhovovalo jak s hlediska hospodářského, tak i s hlediska estetického. Tyto 

zásady můţeme stanovití podle dosavadního způsobu správy jmění nebo toho objektu, o 

nějţ jde, a podle toho usoudíme, zda zásah odpovídal těmto zásadám, či zda jim 

odporoval.
145

“ I pokud pachtýř náklady neučinil primárně v zájmu propachtovatele, ale 

ve svém zájmu a propachtovateli přesto díky nim vznikl uţitek, má pachtýř nárok na 

náhradu nákladŧ.
146
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 ROUČEK, František a kol. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. In : Codexis Academia [právní informační 

systém]. Nakladatelství Atlas consulting [cit. 10. 8. 2014]. Dostupné z codexisacademia.cz 
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 ROUČEK 1998, op.cit.,s. 47. „Pachtýř má nárok na náhradu uţitečných nákladů, třebas je nebyl 

učinil toliko v zájmu propachtovatele“ ( Gl.U. 16.071)“ 



70 
 

Závěr 

Smlouva o nájmu podniku za pŧvodní právní úpravy v obchodním zákoníku č. 

513/1991 Sb. byla méně vyuţívána, nedomnívám se však, ţe v dŧsledku přijetí nové 

právní úpravy pachtu závodu na základě občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. bude 

situace lepší. Přesto je třeba říci, ţe ačkoliv je občanský zákoník poměrně stručný, 

úprava propachtování závodu se zdá být dobře zpracována. Z úpravy byly odstraněny 

některé nejasnosti a celkově je moţné úpravu pachtu závodu vnímat jako vhodné 

prolnutí úpravy nájmu a prodeje podniku v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb. Práce 

je rozdělena do několika kapitol, na počátku je pojednáno o pojmu závod a jeho 

pobočkách, neboť se jedná o předmět smlouvy o pachtu, pojmy jsou dále zmiňovány 

v celém textu práce. Práce se dále zabývá základními problémy, se kterými se strany 

mohou setkat při propachtování závodu, proto se celou prací prolíná téma moţnosti 

ochrany stran před nesprávným postupem protistrany. V práci jsou nastíněny také 

moţnosti prevence volbou vhodného ujednání ve smlouvě, ačkoliv je zákonná úprava 

nevyţaduje. Vzhledem k omezenému rozsahu práce jsem se snaţila zaměřit především 

na ustanovení, která nejsou v literatuře podrobně upravena a okomentována a také na 

základní vymezení některých neurčitých právních pojmŧ. Metodologicky práce vychází  

z komparace smlouvy o nájmu podniku a pachtu závodu a to zejména se zaměřením na 

změny, které nastaly s účinností od 1. 1. 2014. Jako vhodnou změnu, kterou zavedl 

občanský zákoník č. 89/2012 Sb. hodnotím především omezení kogentních ustanovení, 

smluvní volnost mŧţe přispět k tomu, ţe tento smluvní typ bude v praxi více vyuţíván. 

Vedle toho je pouţita metoda analýzy vybraných aspektŧ této transakce. Závod je jako 

právní pojem vymezen v § 502 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I kdyţ toto 

zákonné ustanovení vykazuje některé nedostatky, soudím, ţe vymezení pojmu závod 

plně postačuje pro praktické potřeby smlouvy o pachtu závodu. Obsáhnout pojem závod 

v definici je značně obtíţné, definice je ale dle mého názoru zdařilá. I nadále však bude 

třeba při úvaze, zda předmět naplňuje definici závodu, zohlednit faktické všeobecné 

vnímání předmětu. Jako nejasné se mi jeví ustanovení o inventáři. Mŧţe být rozporné, 

zda jsou stanovení o inventáři automaticky aplikovatelná i při propachtování závodu. 

Osobně se však domnívám, ţe tomu tak není. Při vymezení závodu jako předmětu 

smlouvy a dalšího prŧběhu pachtu hraje nezbytnou roli účetnictví, proto dle mého 

názoru určitá absence ustanovení v občanském zákoníku není na závadu a naopak mŧţe 
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být a bude doplněna právě předpisy, které upravují účetní postupy při propachtování 

závodu. Za vhodné ustanovení povaţuji především § 2176 občanského zákoníku, který 

umoţňuje vyloučit jednotlivou poloţku z přenechání pachtýři. V dŧsledku ustanovení § 

2176 dochází ku prospěchu věci k tomu, ţe pobočka a závod nemusejí být jednoznačně 

odlišeny jiţ před vznikem smlouvy. Bylo by však vhodné blíţe specifikovat, které 

poloţky mohou být vyloučeny, absence bliţších podrobností umoţňuje stranám, aby 

poloţky vymezili dle své vŧle. I taková situce však mŧţe být zneuţita. Především 

moţnost vyloučení dluhu z přechodu na pachtýře by měla být ze zákona omezena. 

Pojem péče řádného hospodáře poměrně obecně vymezuje, jakým zpŧsobem má 

pachtýř jednat. Pojem samotný povaţuji za dostačující pro stanovení obecného rámce 

pachtýřových povinností. Co se týče přechodu pohledávek a dluhŧ, tato problematika 

byla poměrně podrobně objasněna jiţ v judikatuře za pŧvodní právní úpravy, která se 

vztahovala k prodeji a nájmu podniku. Za nedostatek úpravy povaţuji především 

problematiku změn závodu. Za pomoci výkladu jsem se snaţila objasnit svŧj pohled. 

Bylo by vhodnější stanovit přímo v zákoně, ţe podstatou závodu jsou věci, které 

charakterizují závod jako takový, s těmito je zakázáno pachtýři nakládat a rekonstruovat 

je bez souhlasu propachtovatele. Samozřejmě samotné vymezení pojmu podstata není 

jednoduché a mŧţe být provázeno komplikacemi. Úprava je vhodně doplněna 

ustanoveními stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Problematické mŧţe být vypořádání 

nákladŧ. Rozhodné bude proto posouzení znalcem. Avšak to je riziko, kterému se 

pachtýř vystavuje vţdy, pokud propachtovatel nedá přímý souhlas se změnou a úhradou 

nákladŧ. Hodnotu závodu je třeba na rozdíl od jiných věcí posuzovat především 

s ohledem na jeho podnikatelský účel. Za nevhodnou rovněţ povaţuji povinnost 

propachtovatele k údrţbě a opravám, bylo by přínosné včlenit do zákona ustanovení, na 

základě kterého by veškerou údrţbu i opravy prováděl pachtýř. Pokud si však strany 

některé problematické aspekty upraví smluvně, dá se říci, ţe smlouva o pachtu závodu 

mŧţe poměrně dobře fungovat. 
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Abstrakt 

Úprava smlouvy o nájmu podniku (obsaţená v obchodním zákoníku č. 513/1991 

Sb.) byla v dŧsledku nabytí účinnosti občanského zákoníku č. 89/2014 Sb. dne 1. 1. 

2014 nahrazena úpravou pachtu závodu. V dŧsledku nové právní úpravy práce 

v některých kapitolách uvádí srovnání současné a pŧvodní právní úpravy v obchodním 

zákoníku č. 513/1991 Sb. Některé kapitoly také vysvětlují koncept propachtování 

závodu z historického pohledu. Diplomová práce rozebírá smluvní typ pachtu závodu, 

který je upravený v § 2349 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Jedná se o 

smluvní typ, který je příbuzný koupi závodu. Nejdříve práce vysvětluje pojem závod a 

definuje, které objekty lze za závod označit. Rovněţ práce rozebírá pojem pobočka 

závodu a jiné související pojmy. Hlavní část práce pojednává o pojmových znacích 

smlouvy a jejím obsahu z hlediska změn, které nastaly po přijetí občanského zákoníku 

č. 89/2012 Sb. Za nejdŧleţitější právní problémy tohoto smluvního typu mŧţeme 

povaţovat přechod pohledávek a dluhŧ, vyloučení některých poloţek z přechodu, 

odpovědnost za vady, změny závodu, údrţbu a opravy závodu a problém vypořádání 

stran při skončení pachtu.  Práce je zaměřena především na instituty, které jsou pro 

smluvní typ pachtu závodu specifické. Proto jsou rozebrány zejména změny závodu, 

jeho údrţba a pojem péče řádného hospodáře. Cílem diplomové práce je zejména 

objasnění  některých otázek souvisejících s  neurčitými právními pojmy. Práce se 

zaměřuje také na nejdŧleţitější nehmotné statky, které souvisejí se závodem. V práci 

jsou zohledněny odlišné názory v odborné literatuře a judikatura, je proveden rozbor 

sporných bodŧ se zaujetím vlastního stanoviska, a to včetně argumentace. Hlavní linie 

se soustředí na analýzu ustanovení občanského zákoníku, hlavním výstupem jsou 

závěry zaloţené na interpretaci zákona s přihlédnutím k praktickým dŧsledkŧm.  Práce 

poukazuje na zásadní oblasti, kterými by se měl budoucí propachtovatel a pachtýř 

zabývat. Jako prŧřezová otázka je řešena ochrana pachtýře a propachtovatele.  

 

Klíčové pojmy: pacht závodu, změny závodu, péče řádného hospodáře 
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Abstract 

A contract to lease an enterprise 

A contract to lease an enterprise (Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code) 

was replaced by an agreement of usufructuary lease of an establishment with effect 

from 1. January 2014,  when the New Civil Code came into force. Due to a new 

legislation, thesis in some chapters mentions  comparison between present and former 

legal regulations, especially represented by Act No. 513/1991 Coll., the Commercial 

Code. Some chapters explain concept of usufructuary lease of an establishment from the 

historical point of view. The thesis deals with Czech legal regulation of the agreement 

of usufructuary lease of an establishment. It is an agreement regulated by Section 2349 

atc. Act No. 89/2012 Coll., the New Civil Code. Usufructuary lease of an establishment 

is a contractual type related to contract of purchase of an establishment. Firstly, the 

thesis explains term establishment and defines objects we can classify as an 

establishment. The work also deals with the term part of an establishment ( branch) and 

other contextual terms. The main part is devoted to contracts essentialia negotii and the 

content of the contract from the view of the changes that have occurred with the effect 

of the Civil Code No. 89/2012 Coll. Especially problematic issues are rights and 

obligations, exclusion of an item, liability for defects, modification of an establishment, 

maintenance, end of the contract and settlement of the parties. The thesis is focused on 

characteristic institutes of the contract – it analyses modification of an establishment, 

maintenance and legal duty to care, aim of the thesis is to clarify problematic issues 

related to indeterminate legal terms.. The thesis is also oriented to contextual and the 

most important intangible assets. Thesis  takes into account practice of the court and 

legal articles. Thesis analyses problematic issues and in adopts reasoned opinion. Main 

line of the thesis is the analysis of legislation, with specific results based on 

interpretative method with regard to practical consequences. Thesis draws attention to 

the main areas, which future lessor and usufructuary should be concerned with. General 

task of the thesis is protection of the lessor of an establishment and the usufructuary.  

Key words: usufructuary lease of an establishment, modification of an establishment, 

legal duty to care 
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