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ÚVOD
V souvislosti s rekodifikací soukromého práva České republiky, za jejíž základ
se dá považovat především zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ či „OZ“) a zákon č. 90/2012 Sb.,
zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ či „ZOK“),
došlo k mnoha změnám. Některé spočívaly ve zrušení celých zákonů, jiné například jen
ve změně pojetí některých institutů, některé pak kupříkladu pouze ve změně názvosloví.
Jedna z takových změn se týká i institutu obchodního závodu, který je tématem
této diplomové práce. Tento institut znala i předchozí právní úprava, kdy byl upraven
v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„obchodní zákoník“ či „ObchZ“), pod pojmem podnik. V současné době je jeho
definice obsažena v občanském zákoníku, zmínky o něm ale můžeme samozřejmě
nalézt i v jiných předpisech. V případě obchodního závodu se jedná o změnu nejen
terminologickou, ale do určité míry i věcnou. I o tom bude mimo jiné v této práci
pojednáno.
Je zřejmé, že jak pojem obchodní závod, tak pojem podnik nejsou chápány
laickou veřejností jednotně, většina je pravděpodobně ztotožňuje s různými pojmy, jako
jsou typicky právnická osoba, obchodní korporace či společnost. Obdobně je například
možné se setkat se zaměňováním pojmu obchodní firma a podnikatel. Do určité míry je
to však pochopitelný jev, vezmeme-li v potaz, že nejednotné používání pojmů podnik
a obchodní závod v historii a vnímání podniku například v právu Evropské unie působí
dosti zmatečně. Jak dodává I. Pelikánová, rovněž v právu ostatních států Evropy se
můžeme setkat s mnoha podobně znějícími pojmy, které se ovšem často liší, a i zde tedy
můžeme narazit na mnoho terminologických a v návaznosti na to i výkladových obtíží1.
Obchodní závod je často předmětem právních jednání, ovšem pro to, aby bylo
možno s obchodním závodem disponovat, je dle mého názoru nutné analyzovat
obchodní závod jako takový, definovat jeho obsah, jeho pojetí či i například pochopit
1

Viz blíže PELIKÁNOVÁ, Irena. Úvod do srovnávacího práva obchodního. Skripta. 1. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2000. ISBN 80-7179-363-9, s. 67.
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historické souvislosti. Jedná se bezesporu o významný institut na pomezí práva
občanského a obchodního, ale zákon mu věnuje jen několik málo ustanovení, což dává
vzniknout mnoha otázkám. I tato skutečnost je východiskem zpracování této diplomové
práce. Jedním z mých cílů je tak shromáždit a analyzovat dostupné názory, určitým
způsobem je komparovat a pokud možno nabídnout odpovědi na případné související
otázky či nastínit řešení možných úskalí. S ohledem na to, že od počátku účinnosti
občanského zákoníku (a ostatních zákonů, které byly v rámci zmíněné rekodifikace
přijaty) uplynulo pouze několik málo let, není ještě k dispozici mnoho výsledků
rozhodovací praxe českých soudů. V rámci hledání vodítek při řešení některých
nejasností je tak třeba mít na paměti určité odlišnosti úpravy předcházející a té současné
a volit tak pečlivě případy, kdy je možno judikaturu vztahující se k předchozí právní
úpravě aplikovat i dnes.
Práce je řazena do celkem pěti kapitol, které se dále dělí na dílčí podkapitoly.
Co se týče metod použitých při vypracování této práce, bude se zpravidla jednat
o metodu deskriptivní, analytickou a dále i metodu komparace předchozích
vnitrostátních právních úprav s právní úpravou současnou, včetně ale i komparace
s předpisy a judikaturou Evropské unie. Při hledání vodítek pro odpovědi na některé
otázky či výkladové obtíže se nevyhnu gramatickému a systematickému výkladu a dále
pak (především pomocí teleologického výkladu) nabídnu některé návrhy de lege
ferenda.
Považuji za důležité rovněž zdůraznit, že cílem této diplomové práce není
analýza dispozic s obchodním závodem, tedy problematiky týkající se obchodního
závodu jakožto předmětu právních vztahů. Takových situací je celá řada, nejčastější
bude pravděpodobně jeho koupě, dále je možno zmínit zastavení obchodního závodu,
vložení do obchodní korporace, jeho pacht, směnu či darování. Domnívám se, že
vzhledem k omezeným rozsahovým možnostem neposkytuje diplomová práce
dostatečný prostor na adekvátní rozbor všech aspektů, které se s těmito právními
jednáními pojí. V úvahu beru i rozsah diskuzí a názorových střetů především mezi
teoretiky ohledně řady otázek. Dle mého názoru by si tyto úvahy zasloužily samostatné
zpracování v jiné kvalifikační práci, která by umožnila jejich rozbor do dostatečné
hloubky.
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Vzhledem k tomu, že aktuální legislativa je inspirována právní úpravou dřívější,
domnívám se, že z těchto inspiračních důvodů je vhodné rovněž alespoň do určité míry
analyzovat historický vývoj tohoto pojmu a jeho souvislostí. Především bych se ráda
zaměřila na shrnutí doktríny 19. století a první poloviny 20. století, jelikož chápání
podniku v druhé polovině 20. století, tedy v období totalitní vlády Komunistické strany
Československa, bylo značně odlišné od toho současného. Pro přehled a pro úplnost
nastínění historického vývoje však bude obsaženo shrnutí úpravy podniku i v tomto
období. Stranou pochopitelně nemohu nechat úpravu za účinnosti obchodního zákoníku,
tedy tu, která bezprostředně předcházela úpravě současné. Obchodní zákoník obsahoval
definici obchodního závodu (tehdejší terminologií podniku) v § 5, na který navazovalo
ustanovení § 7 ohledně organizačních složek. Podnik byl sice definován mírně odlišně
v porovnání s definicí současnou, jeho základní pojetí se však nezměnilo. I nadále se tak
jedná o předmět právních vztahů, který slouží k provozování podnikatelské činnosti.
Na historické souvislosti bych navázala výkladem o samotném institutu
obchodního závodu. Mým hlavním cílem je především komplexní analýza obchodního
závodu jako takového, tedy analýza a zhodnocení jeho definice a charakteristiky, za
stěžejní se tak dá považovat především kapitola druhá a třetí. Ve druhé kapitole bych se
ráda zaměřila na definici obchodního závodu, místy se nevyhnu ani porovnání
s předcházející právní úpravou a mimo jiné rovněž nabídnu shrnutí pojetí podniku dle
práva Evropské unie. Právě toto odlišné pojetí je dle autorů současného občanského
zákoníku jedním z hlavních důvodů pro opuštění termínu podnik a jeho nahrazení
„staronovým“ pojmem obchodní závod.
Třetí kapitola představuje shrnutí a zhodnocení poznatků ohledně charakteristiky
obchodního závodu dle současné právní úpravy, se zaměřením na analýzu obchodního
závodu jako věci v právním smyslu a rovněž jako věci hromadné. Na to navazují i další
související úvahy. Mimo jiné se například zamyslím nad tím, zda je v návaznosti na to,
že obchodní závod nově obsahuje také dluhy, možno o dluzích uvažovat jako o věci
v právním smyslu. Mým cílem je tedy ve třetí kapitole této práce mimo jiné shrnout
závěry v této souvislosti a nadto nabídnout některé vlastní myšlenky a zhodnocení úvah
teoretiků. Tato kapitola je pak zakončena podkapitolou ohledně věci hromadné a její
charakteristiky z pohledu, zda je možné ji považovat za věc v právním smyslu či nikoli.
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V souvislosti s těmito otázkami je možno se setkat s názory teoretiků, které se do
značné míry od sebe odlišují. Mám ambice shrnout tuto diskuzi a vyjádřit rovněž vlastní
názor.
Jako další kapitolu bych pak také ráda zařadila do své diplomové práce shrnutí
o části obchodního závodu. Mám v úmyslu zohlednit nový institut pobočky, dále
odštěpný závod jako určitou formu pobočky, která se liší v tom, že je zapsána
v obchodním rejstříku a má ve svém čele vedoucího. Ohledně části obchodního závodu,
která může být chápána v mnoha významech, ať již jako pobočka, odštěpný závod,
organizační složka či jako samostatná organizační složka již bylo napsáno mnoho
a i dodnes nepanuje v mnoha ohledech mezi odbornou veřejností shoda. Správná
identifikace a vymezení části obchodního závodu je totiž mimo jiné esenciální pro
aplikaci některých ustanovení zákona o obchodních korporacích, který vyžaduje souhlas
nejvyššího orgánu obchodní korporace v souvislosti s převodem či zastavením části
obchodního závodu, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury
obchodního závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti
společnosti.
Poslední kapitolu mé diplomové práce bych pak chtěla věnovat institutu
rodinného závodu, který je do našeho právního řádu po vzoru italského občanského
zákoníku zakomponován nově. Úprava rodinného závodu v tuzemském občanském
zákoníku se může zdát poměrně podrobná (je mu věnováno osm paragrafů) a na první
pohled jasná a srozumitelná, při bližším zkoumání ovšem narazíme na celou řadu
výkladových nejasností. Především z těchto důvodů jsem se rozhodla tuto kapitolu do
mé diplomové práce zařadit. Jedním z cílů této diplomové práce je tak rovněž nastínění
či navržení možných řešení těchto na první pohled nezřetelných problémů.
V samotném závěru diplomové práce bych ráda především shrnula a zhodnotila
poznatky, které jsem při zpracování práce získala a které jsou v textu práce
reflektovány.
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1. NÁSTIN HISTORICKÉHO VÝVOJE
1.1.

Právní úprava v 19. století a v 1. polovině 20. století
První významnější zmínky o institutu obdobnému tomu, jak je obchodní závod

chápán dnes, můžeme nalézt v 19. století. Zákon č. 946/1811 Sb.z.s., Obecný zákoník
občanský, ze dne 1. 6. 1811 (dále jen „ABGB“), pracoval jak s pojmem závod, tak
i podnik, ovšem bez jejich definování. Dále i například Allgemeines deutsches
Handelsgesetzbuch (dále jen „ADHGB“), který byl na našem území přijat jako
Všeobecný zákoník obchodní (č. 1/1863 ř. z.) dne 17. 12. 18622, používal ve svých
ustanoveních pojem závod, opět však bez jeho bližší specifikace.
Odborná literatura tehdejší doby také pojímala obchodní závod (či podnik)
v různých významech. Například A. Randa upozorňuje, že někteří tím rozumí celé
obchodní jmění kupce, jiní autoři soubor všech aktiv a pasiv, někteří dokonce pod
pojmem podnik myslí podmínky provozování živnosti. A. Randa sám obchodním
závodem chápe „všechny (materielní a immaterielní) majetkové kusy, které sloužiti mají
provozování určité o. živnosti, jakož i ony závazky, které za příčinou vznikly (universitas
juris)“ 3. Zahrnuje v něm tedy jak aktiva (hmotné věci určené k provozování živnosti,
pohledávky, práva s obchodním závodem spojená, např. právo patentní apod.), tak
pasiva (typicky dluhy vzniklé v souvislosti s provozováním živnosti). Je zřejmé, že
Randovo pojetí se příliš neliší od toho dnešního.
A. Malovský-Wenig chápe obchodní závod (podnik) ve dvojím smyslu. V tom
subjektivním jako komplex činností, které jsou provozovány především za účelem
dosažení zisku, jádrem je proto pravidelné uzavírání obchodů. V objektivním pak jako
předmět obligačních jednání, tedy „statkem poměrovým, jenž vznikl uskutečněním
podnikatelské ideje“4. Tato idea dle něj není jen souhrnem výrobních prostředků a jejich
2

ADHGB byl recipován jakou součást právního řádu Československé republiky recepční normou
č. 11/1918 a byl zrušen až v roce 1950 občanským zákoníkem č. 141/1950 Sb.
3
RANDA, Antonín. Soukromé obchodní právo rakouské. 3. vydání. Praha: Vysoká škola aplikovaného
práva, 2008, s. 82. ISBN 978-80-86775-14-2.
4
MALOVSKÝ-WENIG, Arnošt. Příručka obchodního práva. 1. vydání. V Praze: Československý
Kompas, 1947. Právnická a hospodářská knihovna Československého Kompasu. Učebnice o právu a
hospodářství, s. 82.
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uspořádání, ale zahrnuje i podnikatelovu analýzu ohledně možného odbytu jeho
výrobků či služeb, což autor označuje jako „poznání možnosti odbytu“. Proto také
vyjadřuje svůj souhlas s autory, kteří definují podnik jako „organisaci provozu,
podporující nebo zajišťující výsledek výdělečné činnosti, nebo zajištěnou možnost
odbytu, které může podnikatel zpeněžiti buď vlastní prací, nebo tím, že je přenechá
jinému, aby jich využil k podporování své výdělečné činnosti téhož druhu“5. Z tohoto
výkladu je tedy zřejmé, že tehdejší doktrína kladla důraz na podnikatelovu klientelu
jako součást obchodního závodu. Pro účely výkladu o současném chápání obchodního
závodu je nutno také poznamenat, že dle A. Malovského-Weniga není obchodní závod
ani věcí, ani právem. Podle autorova názoru je pak ustanovení, která upravují věcná
práva či třeba práva obligační, v těchto souvislostech možno užít jen per analogiam.
Dále A. Malovský-Wenig pracuje s pojmem příslušenství obchodního závodu.
Jsou to všechny věci, které s obchodním závodem souvisí a jsou nezbytné pro jeho
fungování, jako například zásoby zboží. Jeho význam spatřuje především v tom, že se
na něj dají vztáhnout zásady typické pro příslušenství věcí obecně, kupříkladu, že
příslušenství sdílí právní osud věci hlavní.
Co se týče dispozic s obchodním závodem, i v tehdejší době bylo možné
obchodní závod prodat, propachtovat, směnit, či například vložit do společnosti jako
vklad. Ručení za závazky původního vlastníka při převodu obchodního závodu
upravoval § 1409 ABGB, dle kterého ručí nabyvatel i zcizitel za dluhy související
s obchodním závodem solidárně. Toto ručení je omezeno pouze na dluhy, o kterých
nabyvatel při převzetí obchodního závodu věděl nebo vědět musel, a dále je omezeno
jen do výše hodnoty předmětného podniku (pokud je ale osobou zciziteli blízkou, ručí
bez omezení). Dle tehdejší úpravy platilo, že se toto zákonné pravidlo uplatní pouze
tehdy, pokud neexistuje obchodní zvyklost. Ta říkala, že nabyvatel ručí za závazky
svého předchůdce neomezeně, a to již od okamžiku, kdy oznámil (způsobem, který byl
tehdy v obchodních stycích obvyklý, např. v tisku), že obchodní závod se všemi
závazky nabývá.

5

MALOVSKÝ-WENIG, Arnošt. 1947, op. cit. sub 4, s. 82.
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Za zmínku stojí i rozlišování mezi „závodem samým“ (Handelgeschäft)
a závodem ve smyslu sídla podniku (A. Randa jej nazývá obchodním usazením), kterým
byl nazýván místní střed, ze kterého byla provozována obchodní živnost. Ten bylo
možno dále rozlišovat dle toho, zda se nacházel v místě podnikatelova bydliště, avšak
v jiné místnosti, než byl jeho soukromý byt (pak se hovoří o tzv. obchodní místnosti) či
zda se nacházel geograficky na jiné lokalitě. Toto dělení bylo rozhodné především pro
určení místní příslušnosti soudu. Dále pak se dle obchodního usazení určovalo místo
splnění a rovněž se jednalo o místo, kde docházelo k některým obchodním úkonům
předvídaných zákonem, například k předkládání směnek.
Mimo jiné dle tehdejší právní úpravy platilo, že podnikatel mohl vlastnit více
obchodních závodů, provozujících v různých místech tytéž obchody, přičemž ty
obchodní závody, které byly závislé na tom hlavním, se nazývaly odštěpné závody či
filiálky. A. Malovský-Wenig vymezuje několik základních znaků, kterými se odštěpný
závod musel vyznačovat. Zaprvé se musela shodovat povaha obchodní činnosti
provozované odštěpným závodem s činností závodu hlavního. Dále musela být filiálka
od hlavního závodu prostorově oddělena. Ačkoli byl tedy odštěpný závod hospodářsky
závislý na závodu hlavním, byla jeho posledním znakem schopnost samostatně
provozovat obchody, a tedy i samostatně vystupovat vůči třetím osobám6. V neposlední
řadě autor zdůrazňuje, že odštěpný závod nebyl právnickou osobou a jako poslední
důležitou skutečnost v této souvislosti uvádí, že odštěpný závod byl považován za
příslušenství závodu hlavního, a tedy že se dispozice s hlavním závodem vztahovaly
i na závod odštěpný.7
Pokud se jedná o předválečnou judikaturu, můžeme zmínit judikát Vážný
č. 7 892 z roku 1927, který napovídá, co vše může obchodní závod obsahovat: „Leč
obchodní závod (podnik) jako takový, tedy nejen určité věci, nýbrž také práva a závazky
k němu se pojící, různé vztahy, podmíněné vedením závodu, ustálený kmen zákazníků
apod.(…)“. Pojetí obchodního závodu jako určité hospodářské struktury dokládá
i judikát Vážný č. 12420 z roku 1933: „Zůstavitelův podnik - nejde-li o podnik povahy
ryze osobní - jest součástí pozůstalosti, a to tak, že jest předmětem pozůstalosti nejen
6
7

Obdobně viz i např. Vážný 9 637 z roku 1930.
MALOVSKÝ-WENIG, Arnošt. 1947, op. cit. sub 4, s. 93.
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jako souhrn věcí a práv k němu patřících, nýbrž jako hospodářský organismus a celek
vzniklý organickým spojením těchto částí, při čemž jeho obecnou hodnotu spoluurčují
i poměry závodu, samy o sobě jinak neocenitelné, jako jméno závodu, jeho pověst
a umístění jakož i okruh zákaznictva.“ Dále například Boh. adm. 14 467 z roku 1938
podnik vymezuje jako hospodářsko-technický celek (soubor pracovních prostředků)
organizovaný v jeden celek za účelem provozování určité výdělečné hospodářské
činnosti a jako jednotnou organizaci pracovních prostředků směřující k jednotnému
hospodářskému cíli8. Judikatura dále dokládá, že i tehdy byl podnik pojímán jako věc
hromadná, a tedy že je pro jednotlivé složky podniku typické, že se v průběhu času
mění, aniž by tím byl dotčen podnik jako celek9.

1.2.

Podnik a závod v 2. polovině 20. století
V souvislosti s intenzivní rekodifikační činností, která na našem území započala

po roce 1948, došlo k výrazné změně v pojetí podniku oproti předchozím právním
úpravám. Došlo k personifikaci podniku a byl nově chápán jako právnická osoba, tedy
jako subjekt právních vztahů a nikoli jako jejich objekt. V rámci rekodifikace byl přijat
i zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„střední občanský zákoník“), ve kterém se objevuje jak pojem podnik, tak pojem závod,
přičemž podnikům (národním a komunálním) byla ustanovením § 21 přisouzena
zvláštní ochrana. Jako poměrně matoucí působí § 80 středního občanského zákoníku10,
dle kterého by se mohlo zdát, že výrazy podnik a závod jsou zde používány jako
synonyma. To ovšem vyvrací § 7611, ze kterého plyne, že závod byl součástí podniku,
přičemž podnik mohl mít takových závodů více.
Podrobnější úpravu národních podniků obsahoval zákon č. 103/1950 Sb.,
o národních podnicích průmyslových. Národní podniky byly právnické osoby, které
8

ELIÁŠ, Karel. Obchodní zákoník: Praktické poznámkové vydání s výběrem z judikatury od roku 1900.
5. vydání. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-624-5, s. 52.
9
Boh. adm. 5 508 z r. 1926 či rovněž Vážný 15 404 z r. 1936 (oba judikáty uvedené v ELIÁŠ, Karel.
2006, op. cit. sub 8, s. 52).
10
Viz § 80 středního občanského zákoníku (ve znění do 31. 3. 1964): „Kdo byl pověřen vedením podniku
(závodu), je zmocněn činit vše, čeho si provozování podniku toho druhu žádá a co je s tím zpravidla
spojeno.“
11
Viz § 76 středního občanského zákoníku (ve znění do 31. 3. 1964): „Má-li být prokura udělena jen pro
některý z několika závodů téhož podniku, je třeba v udělení prokury tento závod výslovně označit.“
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byly zřízeny příslušným ministrem po dohodě s ministrem financí. Součástí jejich názvu
bylo obligatorní označení „národní podnik“ a podléhaly zápisu do podnikového
rejstříku. Vlastníkem majetku národního podniku byl stát, který národnímu podniku
tento svůj majetek svěřil do správy. Platilo ovšem, že ve věcech týkajících se tohoto
majetku pak národní podnik vystupoval samostatně a jednal vlastním jménem.
Na tuto úpravu navazoval zákon č. 88/1988 Sb., o státním podniku, který
nahradil národní podnik označením státní podnik. Definoval jej jako socialistickou
organizaci, jejímž hlavním společenským posláním bylo svou podnikatelskou činností
účelně a hospodárně uspokojovat potřeby socialistické společnosti. Opět se tedy jednalo
o subjekt práva.
Pro úplnost výkladu podaného v této podkapitole dodávám, že státní podnik je
českému právnímu řádu znám i v současné době. Jeho úprava je obsažena v zákoně
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ale k tomu,
že se i nadále jedná o institut značně odlišný od obchodního závodu (i od podniku, jak
jej znal obchodní zákoník), nebude mu dále v této práci věnována pozornost.

1.3.

Podnik dle obchodního zákoníku
V souvislosti s koncem socialistického režimu došlo postupně k nutným

změnám i v právním řádu. Pro účely této práce je stěžejní obchodní zákoník, kterým byl
do českého právního řádu opět navrácen pojem podnik ve smyslu subjektu právních
vztahů. Konkrétně § 5 ObchZ jej definoval následovně:
„Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož
i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné
majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo
vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.“12
Novelou č. 370/2000 Sb. byl přidán i druhý odstavec, který stanovil, že podnik

12

Viz § 5 ObchZ, ve znění do 31. 12. 2000.
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je věcí hromadnou13:
„Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech
v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů
vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního
vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku.“14
Jako problematické se jeví, že touto novelou sice byl podnik označen za věc
hromadnou, ovšem ani obchodní zákoník ani zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve

znění

pozdějších

předpisů

(dále

jen

„starý

občanský

zákoník“

či

„SOZ“) neobsahovaly definici věci hromadné. Nebylo tedy za účinnosti této právní
úpravy vymezeno, jaké právní důsledky se s takovým označením podniku pojí.
Aktuálně platná a účinná úprava tento nedostatek napravila, o čemž bude pojednáno
v této práci podrobněji níže.
Co vše se považovalo za součást podniku, napovídá první odstavec citovaného
ustanovení. Do hmotné složky bylo možno zařadit věci movité i nemovité (budovy,
stroje, drobné vybavení, zásoby apod.), nehmotnými pak byly například pohledávky,
práva k ochranným známkám, know-how a klientela. Řadila se sem i osobní složka
podniku, tedy určitá lidská činnost, především pak zaměstnanců podnikatele,
v souvislosti s kterými je třeba brát v potaz i jejich kvalifikaci, zkušenosti a dále
i kupříkladu typickou strukturu personálního substrátu. Naopak jak z definice plyne,
nebyly součástí podniku dluhy.
K tomu, aby se dalo hovořit o podniku, bylo dle T. Horáčka15 třeba splnění dvou
kritérií. Za prvé to byl vztah jednotlivých složek k podnikateli, tedy podnikateli buď
svědčilo vlastnické právo k dané složce, či byl jeho vztah založen jiným způsobem
(typicky registrace jako vlastníka ochranné známky). Za druhé to pak byla skutečnost,
že tyto prvky sloužily k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze tomuto
13

Ačkoli dle judikatury byl podnik věcí hromadnou i před touto novelou, viz např. rozsudek Nejvyššího
soudu ČR ze dne 27. 9. 2004, sp. zn. 22 Cdo 684/2004.
14
Viz § 5 odst. 2 ObchZ, ve znění od 31. 12. 2000.
15
HORÁČEK, Tomáš in POKORNÁ, Jarmila; KOVAŘÍK, Zdeněk; ČÁP, Zdeněk a kol. Obchodní
zákoník. Komentář. I. díl. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8, s. 2021.

10

účelu sloužit měly.
Naopak K. Eliáš16 vyjmenovává tři prvky, které podnik charakterizovaly. První
z nich je organizace, tedy že podnik, respektive jeho jednotlivé složky musely mít
určitou vnitřní organizovanost, díky které pak mohly sloužit podnikatelskému účelu. Za
druhé je to obchodovatelnost, v souvislosti s čímž K. Eliáš upozorňuje, že podnikatelské
aktivity nesměly být nezákonné, což by z podniku činilo tzv. res extra commercium.
A konečně je to podnikatelský účel, za kterým byl podnik vytvořen.
Otázkou je, zda bylo za účinnosti obchodního zákoníku možné, aby podnikatel
vlastnil více podniků. T. Horáček17 v tomto ohledu uvádí, že pokud by bylo připuštěno,
že pluralita podniků ve vlastnictví jednoho podnikatele možná je, vyvstává otázka, kde
jsou pak hranice mezi jednotlivými podniky. Rovněž mohlo být problematické určení,
zda souhrn konkrétních složek již tvořil samostatný podnik či zda se jednalo jen
o organizační složku onoho podniku. V této souvislosti s autorem plně souhlasím v tom,
že záleželo na daném podnikateli, jak své podniky vymezil, a pro úplnost dodávám, že
tak činím z toho důvodu, že vazba na osobu podnikatele a jeho vůli zde byla esenciální,
což dokládá i znění současného § 502 občanského zákoníku, které potvrzuje důležitost
podnikatelovy vůle při určení, co je součástí závodu. Možnosti plurality podniků
nasvědčuje i ustanovení § 98 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve
znění pozdějších předpisů, které končí dovětkem “to neplatí, má-li dlužník více
podniků“. Že nakonec názory připouštějící tuto možnost převládají, přiznává
i K. Eliáš18.
Stejně jako aktuálně platný a účinný občanský zákoník, i obchodní zákoník
počítal s tím, že se podnik může členit na dílčí části. Ty se nazývaly organizační složky,
a jak plyne z druhého odstavce § 7 obchodního zákoníku, podnikatel mohl vlastnit více
organizačních složek.
V případě, že se podnikatel rozhodl, že některá z organizačních složek bude
zapsána do obchodního rejstříku, stal se z ní odštěpný závod. Které skutečnosti se
16

ELIÁŠ, Karel. 2006, op. cit. sub 8, s. 52.
HORÁČEK, Tomáš. 2009, op. cit. sub 15, s. 21.
18
ELIÁŠ, Karel. 2006, op. cit. sub 8, s. 53.
17

11

ohledně odštěpného závodu do obchodního rejstříku zapisovaly, upravoval § 38f
ObchZ. V obchodním rejstříku bylo tedy možné nalézt označení odštěpného závodu,
které dle poslední věty prvního odstavce § 7 ObchZ obsahovalo obchodní firmu
podnikatele a dodatek, že se jedná o odštěpný závod. Co se týče zápisu umístění
odštěpného závodu do obchodního rejstříku, tomu se věnoval odstavec druhý a třetí
ustanovení § 38f ObchZ, které stanovily, že odštěpný závod se zapíše do obchodního
rejstříku u rejstříkového soudu, v jehož obvodu je zapsán podnikatel. Pokud se umístění
odštěpného závodu liší od sídla podnikatele, zapíše se odštěpný závod do obchodního
rejstříku i u toho soudu, kde se nachází toto umístění. Ohledně předmětu činnosti
odštěpného závodu je zřejmé, že může být užší než předmět podnikání podnikatele,
nemůže však být širší. Do obchodního rejstříku se rovněž zapisovalo jméno a bydliště
jeho vedoucího. Návrh na zápis odštěpného závodu do obchodního rejstříku podával
sám podnikatel, nikoli odštěpný závod, jelikož nebyl subjektem práva. Stejně tak
platilo, že tento návrh nemůže podat vedoucí odštěpného závodu, jelikož ten je
oprávněn činit úkony za podnikatele až po zápisu odštěpného závodu do obchodního
rejstříku. Odštěpný závod vznikl až zápisem do obchodního rejstříku, nikoli již na
základě rozhodnutí podnikatele o jeho zřízení. Zápis do obchodního rejstříku byl tedy
konstitutivního charakteru.
Co se týče vedoucího organizační složky, za účinnosti obchodního zákoníku
judikatura dovodila, že může být pouze jeden19. Nejvyšší soud argumentuje především
odkazem na znění zákona a tvrdí, že pokud by záměrem zákonodárce bylo umožnit
pluralitu vedoucích organizační složky, stanovil by tak v zákoně výslovně, stejně jako to
například činí u jednatelů společnosti s ručením omezeným či u prokuristů. Navíc
v takovém případě zákonodárce upravuje i způsob jejich jednání. Vzhledem k tomu, že
u vedoucího organizační složky taková úprava chybí, dovodil soud, že je možno ustavit
pouze jednu takovou osobu.
Na závěr této podkapitoly ještě zmíním institut provozovny, který obchodní
zákoník rovněž upravoval. Tou byl rozuměn prostor, v němž je uskutečňována určitá
podnikatelská činnost. Provozovna dle ustanovení § 7 odst. 3 ObchZ musela být
19

Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. (Rc) 32 Cdo 505/99 ze dne 31. 8. 1999. In: ASPI [právní
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 9. 9. 2017].
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označena obchodní firmou nebo jménem a příjmením nebo názvem podnikatele, k níž
rovněž mohl být připojen název provozovny či jiné označení. Na toto ustanovení pak
navazoval § 16 ObchZ, který upravoval jednání osob v provozovně, dle jehož znění
podnikatele zavazuje i jednání osoby v provozovně, pokud k tomu tato osoba není
oprávněna, za podmínky, že o tom třetí osoba nemohla vědět.
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2. OBCHODNÍ ZÁVOD
2.1.

Definice
Občanský zákoník, který byl přijat jako jeden ze stěžejních právních předpisů

v rámci rekodifikace soukromého práva, zavedl mimo jiné změnu v názvu institutu
podniku, jak byl do té doby znám, a v § 502 již tedy nedefinuje podnik, nýbrž obchodní
závod a přiděluje mu legislativní zkratku „závod“.
Co se týče samotného pojetí obchodního závodu v obecném smyslu, tomu se
odborná literatura příliš nevěnuje a většinou se spíše zabývá terminologickým odklonem
od obchodního zákoníku a rovněž rozdíly v tom, co je vlastně součástí obchodního
závodu (podniku)20. Jednou z výjimek je I. Pelikánová, která se tomuto tématu věnuje
hned v několika svých publikacích21. Ač byla předválečná doktrína inspirací
občanskému zákoníku co do pojmu obchodní závod, ve vztahu k pojetí tohoto institutu
je možno spatřovat odklon, který nastal již s přijetím obchodního zákoníku. Jak plyne
z výkladu ohledně historických souvislostí výše, prvorepubliková doktrína chápala
podnik jako určitý nehmotný statek, přičemž hmotné prvky byly chápány jako jeho
příslušenství a důraz byl především kladen na jeho klientelu. Unijní pojetí podniku
neplyne z primárního ani sekundárního práva Evropské unie, klíčovou roli tedy hraje
jeho vymezení v evropské judikatuře, o které bude zmínka v této práci dále. Ta prošla
značným vývojem v průběhu několika desítek let, dá se ale shrnout, že chápe podnik
jako produkční ekonomickou jednotku sestávající z hmotných i nehmotných statků.
K tomuto pojetí se přiklonil obchodní zákoník, avšak na rozdíl od unijního pojetí chápal
podnik důsledně ve smyslu předmětu právních vztahů. Současný občanský zákoník
nepřevzal vymezení podniku v obchodním zákoníku, obecné pojetí ale ano a opět tedy
neodpovídá předválečné doktríně.
20

Tedy především nynějšímu zahrnutí dluhů do obchodního závodu z důvodu jeho definice jako souboru
jmění.
21
Například PELIKÁNOVÁ, Irena. Kam směřuje pojetí podniku v unijním právu a jak chápat právní
subjektivitu ve světle judikatury Soudního dvora EU? Antitrust. 2014, (3), s. 87-93. ISSN 1804-1183 či
PELIKÁNOVÁ, Irena. Pojem podniku, soutěžní právo a přičitatelnost odpovědnosti (český a komunitární
aspekt). Antitrust. 2009, (Nulté číslo), s. 4-8. ISSN 1804-1183 či rovněž PELIKÁNOVÁ, Irena.
Koncepce obchodního práva v nové soukromoprávní kodifikaci. Časopis pro právní vědu a praxi
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https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5355.

14

Pro úplnost výkladu o obchodním závodu cituji doslovné znění ustanovení
§ 502 OZ:
„Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který
podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že
závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“
Znaky obchodního závodu tak jsou především jeho organizovanost a vůle
podnikatele o tom, že tento soubor jmění slouží k provozování jeho činnosti. Obchodní
závod je tak zastřešen vůlí podnikatele, jelikož je třeba jeho rozhodnutí o tom, že se
obchodní závod vůbec vytváří a dále i rozhoduje, co bude jeho obsahem a jakou bude
mít strukturu. V tomto ohledu klade současná právní úprava větší důraz na vůli
podnikatele než na faktický stav, jako to činil obchodní zákoník22. Objektivní hledisko
je obsaženo i v současné úpravě, ovšem jako subsidiární k tomu subjektivnímu, a to ve
formě vyvratitelné právní domněnky obsažené v poslední větě komentovaného
ustanovení a bude tak na podnikateli, zda ji vyvrátí, či nikoli.
Obchodní závod tak není jen nahodilým součtem věcí, nýbrž se vyznačuje svou
organizovaností, funkční jednotou a vzájemnou provázaností těchto jeho jednotlivých
složek. Hodnota obchodního závodu jako celku je tedy právě v důsledku této ucelenosti
vyšší, než pokud bychom pouze sečetli všechny věci, které ho tvoří. To je rovněž
jedním z důvodů, proč dává smysl na obchodní závod pohlížet jako na věc hromadnou
a proč je v občanském zákoníku obsažena úprava věnovaná zvláštním ustanovením
o koupi závodu. Mimo jiné je totiž v § 2175 odst. 1 OZ řečeno, že koupí závodu nabývá
kupující vše, co k závodu patří s tím, že je ale možné některé jeho jednotlivosti vyloučit,
pokud tím ovšem celek neztratí vlastnost závodu.
Ačkoli již občanský zákoník aktuálně výslovně nevyjmenovává složky
obchodního závodu, jako to v případě podniku činil obchodní zákoník, Důvodová
zpráva k OZ se v tomto směru odvolává na rozhodnutí ESD ve věci 19/61

22

Srov. § 5 odst. 1 ObchZ: „(…)slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto
účelu sloužit.“
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Mannesmann23 proti Vysokému úřadu Evropského společenství uhlí a oceli z roku
196224, dle kterého je podnik předmětem právních vztahů sloužící k podnikání a je
tvořen jednotnou organizací osobních, hmotných i nehmotných prvků, jimiž je
dlouhodobě sledován hospodářský účel. Při bližší analýze obsahu obchodního závodu
ovšem narazíme na určité nejasnosti související právě s absencí výslovného
vyjmenování složek obchodního závodu. Dle Důvodové zprávy k OZ vychází nová
právní úprava z jednotné definice věci v právním smyslu, a není tedy nutné složky
vyjmenovávat. Osobní složkou podniku dle přechozí právní úpravy (představovanou
typicky zaměstnaneckou složkou, know-how, nebo například klientelou) jsou dle autorů
Důvodové zprávy k OZ tzv. nehmotné statky představované buď právy, nebo
průmyslovým a jiným vlastnictvím25. Stále ovšem logický úsudek brání na první pohled
tomu, abychom mohli zaměstnance či klienty zařadit pod definici jmění ve smyslu
§ 495 OZ26. Bez bližšího vysvětlení například I. Pelikánová s R. Pelikánem hovoří
o tom, že obchodní závod má určitou strukturu a rovněž osobní a věcný substrát 27.
Naproti tomu M. Zuklínová spolu s A. Thöndelem28 zdůrazňují, že ačkoli v obchodním
závodu pracují lidé, nejsou oni ani jejich pracovní síla součástí obchodního závodu
a dodávají, že touto součástí je pouze majetková hodnota této pracovní síly, tedy mzda
či jiná odměna konkrétních osob. Osobně v tomto souhlasím s J. Kožiakem29, že
součástí obchodního závodu nejsou zaměstnanci jako takoví, jelikož nejsou objektem
práva. Součástí obchodního závodu jsou jen práva a povinnosti vůči zaměstnancům,

23

Rozhodnutí ESD (nyní SDEU) ze dne 13. 7. 1962, ve věci č. 19/61, „Mannesmann AG proti Vysokému
úřadu Evropského společenství uhlí a oceli“.
24
Důvodová zpráva k OZ, s. 126.
25
Tamtéž.
26
„Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích
dluhů.“
27
PELIKÁNOVÁ, Irena, PELIKÁN, Robert in ČERNÁ, Stanislava; ŠTENGLOVÁ, Ivana;
PELIKÁNOVÁ, Irena a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN
978-80-7478-735-5, s. 34.
28
ZUKLÍNOVÁ, Michaela, THÖNDEL, Alexandr in DVOŘÁK, Jan; ŠVESTKA, Jiří; ZUKLÍNOVÁ,
Michaela a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. 1. vydání. Praha: Wolters
Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-326-5, s. 389-390.
29
KOŽIAK, Jaromír in BEJČEK, Josef; ŠILHÁN, Josef a kol. Obchodní smlouvy. Závazky v podnikání.
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-574-9, s. 273.
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která plynou z právních jednání, jako jsou typicky pracovní smlouvy30. Nemohu tedy
jinak, než nesouhlasit s názorem J. Pokorné, která se domnívá, že obchodní závod již
neobsahuje osobní složku, tedy zaměstnance a zákazníky, jelikož o nich nelze říci, že
patří podnikateli jako jeho majetek31. Rovněž si nemyslím, že lze bez dalšího říci, že
složky obchodního závodu „patří podnikateli jako jeho majetek“. Je jistě pravdou, že
podnikatel obchodní závod vytvoří ze svého jmění, pokud jej ale například prodá
nepodnikateli, nebudou jednotlivé složky tvořící závod ve vlastnictví podnikatele a dle
mého názoru to nebrání tomu, aby se stále jednalo o obchodní závod.
Jak již bylo řečeno, obchodní závod je souhrnem jmění, což představuje širší
pojetí, než jaké panovalo za účinnosti obchodního zákoníku. Je tak zřejmé z toho, že dle
§ 495 OZ je jměním souhrn jak majetku osoby, tak i jejích dluhů. Znamená to tedy, že
na rozdíl od předešlé právní úpravy není třeba výslovného stanovení, že závazky
(dluhy) přechází v souvislosti s prodejem a nájmem (nyní pachtem) obchodního
závodu32, jelikož nyní jsou dluhy přímo jeho součástí. Například dle I. Pelikánové je
zahrnutí závazků jako součástí obchodního závodu zásadním nedostatkem právní
úpravy po rekodifikaci a takové pojetí je dle autorčina názoru dokonce
neakceptovatelné a mělo by být napraveno legislativní cestou33.

2.2.

Pluralita obchodních závodů
Oproti starému občanskému zákoníku je nově již výslovně uvedeno, že

podnikatel může vlastnit více obchodních závodů. Dovozuji tak především z ustanovení
§ 450 odst. 2 OZ, čímž se vyřešila nejasnost, která panovala za účinnosti obchodního
zákoníku, jak již bylo uvedeno výše. Rovněž v tomto ohledu hovoří jasně i ustanovení
§ 2747 OZ, dle kterého může být tichá společnost ujednána i k účasti tichého společníka
jen na provozu některého ze závodů podnikatele. Dále tento názor podporuje

30

Ostatně takto bylo o osobní složce uvažováno i za účinnosti obchodního zákoníku, kdy pod spojením
osobní složka byla myšlena lidská činnost, srov. DĚDIČ, Jan in DĚDIČ, Jan. Obchodní zákoník.
Komentář. Díl I. 1. vydání. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-071-1, s. 56.
31
POKORNÁ, Jarmila in BEJČEK, Josef; HAJN, Petr; POKORNÁ, Jarmila a kol. Obchodní právo.
Obecná část. Soutěžní právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-547-3, s. 80.
32
Srov. ustanovení § 476 odst. 1, § 477 odst. 1 ObchZ a rovněž § 488e odst. 2 a 4 ObchZ.
33
PELIKÁNOVÁ, Irena. 2015, op. cit. sub 21.
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i ustanovení týkající se sídla podnikatele34, které hovoří o hlavním závodu, z čehož
vyvozuji, že vedle obchodního závodu hlavního může podnikatel vlastnit i další
obchodní závody. Smýšlí tak i komentářová literatura35.
Dle mého názoru přichází více obchodních závodů jednoho podnikatele do
úvahy například, pokud podnikatel provozuje několik podnikatelských činností, které se
od sebe značně odlišují, a dá se tím pádem uvažovat o samostatnosti těchto obchodních
závodů. Rovněž ale považuji za důležité opět upozornit na subjektivní kritérium těchto
úvah spočívající v podnikatelově vůli, tedy že v důsledku bude záležet na rozhodnutí
podnikatele, zda v rámci své podnikatelské činnosti vytvoří více obchodních závodů, či
například zda bude provozovat pouze jeden obchodní závod a kromě toho i několik
poboček.
I přes výše uvedené se však objevují i opačné názory. Například J. Pokorná36 se
domnívá, že podnikatel může mít pouze jeden obchodní závod, a to i v případě, že je
například držitelem několika svou povahou odlišných živnostenských oprávnění, a tedy
i pokud provozuje několik různorodých podnikatelských činností. K jejich odlišení pak
lze využít institutu pobočky. Obdobně smýšlí i M. Kindl37, který přiznává, že i dříve
byly v tomto ohledu diskuze, jejichž výsledkem bylo spíše připuštění této možnosti,
ovšem jen ve vztahu k obchodnímu zákoníku, a tedy jen za jeho účinnosti. Kdežto
občanský zákoník to dle jeho názoru jednoznačně vylučuje. Usuzuje tak především
z definice obchodního závodu jako souboru jmění. Pokud jmění osoby je souhrn jejího
majetku a jejích dluhů a majetek je souhrn všeho, co osobě patří, pak podnikatel nemůže
vlastnit vícekrát „všechno, co mu patří“. Dle mého názoru tato úvaha až příliš lpí na
doslovném znění zákona a nekoresponduje s autonomií vůle, jakožto jednou ze
základních zásad občanského zákoníku, tedy v tomto případě autonomií vůle
podnikatele, který obchodní závod vytváří a který je dle mého názoru tím, kdo může
rozhodnout, zda bude mít více obchodních závodů či nikoli.
34

Ustanovení § 429 odst. 1 OZ.
Viz i např. LASÁK, Jan, KOUKAL, Pavel in LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část
(§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9, s. 1777.
36
POKORNÁ, Jarmila. 2014, op. cit. sub 31, s. 82.
37
KINDL, Milan in KINDL, Milan; ROZEHNAL, Aleš. Nový občanský zákoník. Problémy a úskalí.
Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-516-6, s. 134.
35
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Ostatně, jak plyne z výkladu historických souvislostí uvedených výše, možnost
plurality obchodních závodů znala již předválečná doktrína38.

2.3.

Druhy závodu
Právní řád České republiky rozeznává několik druhů závodu. Jako první je

možno zmínit rodinný závod, jehož právní úprava byla do našeho právního řádu
zakomponována nově, především na základě inspirace italským právním řádem.
Institutu rodinného závodu je v rámci této diplomové práce věnována samostatná
kapitola, proto mu již v této podkapitole nebude věnována větší pozornost.
Kromě rodinného závodu je možno se setkat i s koncernovými závody. Těmi
jsou dle ustanovení § 80 zákona o obchodních korporacích závody řízené osoby
a závody osoby řídící. Koncernový závod tak nejprve musí splnit podmínky, které jsou
kladeny v § 502 OZ na obchodní závod a přívlastek koncernový si „vyslouží“, až když
je podroben jednotnému koncernovému řízení. Na ustanovení o koncernových závodech
obsažené v zákoně o obchodních korporacích navazuje ustanovení § 426 občanského
zákoníku, které určuje, že je-li takto několik obchodních závodů několika podnikatelů
spojeno do podnikatelského seskupení, mohou jejich jména nebo obchodní firmy
obsahovat shodné prvky. To je však omezeno tím, že veřejnost přesto musí být schopna
je odlišit. V zásadě se tak jedná o výjimku z obecného zákazu zaměnitelnosti, který je
třeba dodržovat při výběru obchodní firmy podnikatele.
Další typ závodu, který můžeme v občanském zákoníku nalézt, je závod
zemědělský. Ten je zmíněn v § 1125 občanského zákoníku, v aktuálním znění. Zákon
s tímto pojmem pracuje, a to v souvislosti s předkupním právem k němu, ovšem vůbec
jej nedefinuje. Pravděpodobně se tak bude jednat o obchodní závod, který se od
ostatních bude lišit pouze předmětem podnikatelské činnosti, k jejímuž provozování
slouží. Novela občanského zákoníku č. 460/2016 Sb. účinná od 1. 1. 2018 ovšem toto
ustanovení upraví tak, že již nadále nebude žádnou zmínku o zemědělském závodu
obsahovat. Zůstane tak pouze v přechodném ustanovení § 3062 OZ.

38

MALOVSKÝ-WENIG, Arnošt. 1947, op. cit. sub 4, s. 92.
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2.4.

Podnikatel a další osoby vlastnící či provozující obchodní závod
Jak již bylo nastíněno, významnou roli při vytváření obchodního závodu hraje

podnikatel. Na rozdíl od obchodního zákoníku již ale současná právní úprava nehovoří
o tom, že složky tvořící obchodní závod jsou ve vlastnictví podnikatele39. Dle
Důvodové zprávy k OZ tak občanský zákoník bere lépe v úvahu i situace, kdy se
obchodní závod může dostat do rukou i jiné osoby40, typicky podnikatelova dědice,
který je sice vlastníkem obchodního závodu, ale podnikatelskou činnost neprovozuje
a obchodní závod tak propachtovává na základě smlouvy o pachtu obchodního závodu
v souladu s ustanovením § 2349 a násl. občanského zákoníku41.
Nicméně stále je podnikatel tou osobou, která obchodní závod ze své vůle
vytvoří. Na otázku, kdo podnikatelem je, odpovídá ustanovení § 420 a násl. občanského
zákoníku. Primárně je jím ten, kdo samostatně, na vlastní účet a odpovědnost vykonává
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem, a to se záměrem činit
tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele 42 a pro účely
§ 1963 OZ43 se za podnikatele považuje také ten, kdo uzavírá smlouvy související
s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého
povolání či také osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Dále se za
podnikatele považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku, a to bez ohledu na to, zda se
tato osoba zabývá podnikáním či nikoli. Na toto pravidlo navazuje v druhém odstavci
ustanovení § 421 občanského zákoníku vyvratitelná právní domněnka, dle které je
podnikatelem také ten, kdo má živnostenské či jiné oprávnění44. Definice obsažená
v občanském zákoníku se tak v porovnání s tou obsaženou v obchodním zákoníku dá

39

Srov. znění ustanovení § 5 odst. 1 ObchZ „(…) které patří podnikateli (…)“.
Důvodová zpráva k OZ, s. 126.
41
Nutno dodat, že například dle J. Dědiče bylo i za účinnosti obchodního zákoníku možné, aby
vlastníkem podniku byla i osoba, která nepodniká (srov. DĚDIČ, Jan. 2002, op. cit. sub 30, s. 57).
42
Definice tak nyní více odpovídá definicím obchodníka ve směrnicích EU o ochraně spotřebitele,
například směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. 10. 2011, o právech
spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady
1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES.
43
Ustanovení § 1963 občanského zákoníku reflektuje směrnici Evropského parlamentu a Rady
2011/7/EU ze dne 16. 2. 2011, o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.
44
Tato tzv. svobodná povolání můžeme nalézt v řadě právních předpisů, typickým příkladem je výkon
advokacie dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
40
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hodnotit kladně, jelikož ta předchozí v podstatě obsahovala kruhovou definici, když
(zjednodušeně řečeno) podnikání definovala jako činnost prováděnou podnikatelem
a podnikatele jako osobu, která podniká45.
Podnikatelem ve smyslu § 502 OZ tak budou typicky fyzické osoby podnikající
či obchodní korporace, kromě nich ale mohou provozovat obchodní závod i další formy
právnických osob, například státní podniky.46 Co se ale týče například spolků,
domnívám se, že vytvořit obchodní závod může spolek pouze, pokud je jednou z jeho
činností i činnost podnikatelská47. Kromě toho i například nadace může při splnění
zákonných podmínek podnikat48 a v této souvislosti provozovat obchodní závod.
Rovněž ústav může provozovat obchodní závod, a to jako svou vedlejší činnost. Tento
provoz je ovšem limitován v tom směru, že nesmí být na úkor jakosti, rozsahu
a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Další omezení je
možno spatřit v povinnosti použít zisky získané touto vedlejší činností ústavu pouze
k podpoře hlavní činnosti, tedy té, pro niž byl ústav založen, a k úhradě nákladů na
správu ústavu. To je projevem obecné zásady, dle které právnické osoby, které nejsou
založeny primárně za účelem podnikání, nemohou rozdělit svůj zisk libovolně
(například mezi své zakladatele či ve formě tzv. tantiém mezi členy svých orgánů49).
Další osobou, která může provozovat obchodní závod, je nezletilý, pouze však
za splnění podmínek uložených v § 33 OZ. Je zřejmé, že provozování obchodního
závodu je daleko závažnější činnost než běžná jednání, která nezletilý za normálních
okolností činí. Především je třeba vzít v úvahu případné důsledky neuvážlivého jednání,
a to nejen ve vztahu k samotnému nezletilému a předmětnému obchodnímu závodu, ale
i především ve vztahu ke třetím osobám, se kterými může nezletilý v souvislosti
45

Srov. ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2 obchodního zákoníku.
PELIKÁNOVÁ, Irena, PELIKÁN, Robert. 2015, op. cit. sub 27, s. 33.
47
Jak plyne z ustanovení § 217 občanského zákoníku, hlavní činností spolku může být i jen uspokojování
a ochrana zájmů, k jejichž naplňování byl spolek založen. Podnikatelská a jiná výdělečná činnost může
být jen jeho vedlejší činností, pokud je její účel v podpoře hlavní činnosti či v hospodárném využití
spolkového majetku.
48
Dle ustanovení § 307 odst. 1 OZ může nadace podnikat, pokud podnikání představuje pouze vedlejší
činnost a výtěžky podnikání slouží jen k podpoře jejího účelu. Nadace však podnikat nesmí, pokud je to
vyloučeno v nadační listině.
49
Například v případě obchodních korporací ale musí být možnost rozdělení zisku i mezi jiné osoby než
jen společníky umožněna ve společenské smlouvě, viz § 34 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
46
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s provozováním obchodního závodu jednat (typicky to mohou být obchodní partneři).
V neposlední řadě je nutné dodat, že za jednání spojená s provozováním obchodního
závodu ponese nezletilý odpovědnost a v případě vzniku škody ji bude muset nahradit.
Není tedy divu, že kromě souhlasu zákonného zástupce je třeba i přivolení soudu.
Přivolením soudu se pak nezletilý stává svéprávným pro ta právní jednání, která jsou
s provozováním obchodního závodu nebo jinou obdobnou činností spojena. Jedná se
tedy ve své podstatě o omezenou svéprávnost, respektive o plnou svéprávnost, avšak
pouze pro určitá právní jednání. Je třeba ovšem dodat, že nezletilý nebude svéprávný ve
vztahu k těm jednáním, ke kterým by i jeho zákonný zástupce potřeboval přivolení
soudu.50 Odstavec třetí tohoto ustanovení pak dodává, že odvolat takový souhlas může
zákonný zástupce opět jen s přivolením soudu. Domnívám se, že vzhledem k tomu, že
se v takovém případě jedná o určitou formu omezení svéprávnosti (ačkoli předtím
přiznané), je třeba mít na paměti, že i obecně může svéprávnost člověka omezit jen
soud.51
Otázkou může být, zda musí obchodní závod sloužit podnikatelské činnosti.
Gramatickým výkladem ustanovení § 502 OZ bychom mohli dojít k závěru, že tomu tak
být nemusí, jelikož se zde hovoří o „jeho činnosti“, nikoli o „jeho podnikatelské
činnosti“. Osobně se domnívám, že se jedná pouze o nedůslednost zákonodárce, nikoli
o zamýšlenou novinku. Stejný názor zastává například i K. Eichlerová52, která
v podstatě nepočítá s tím, že by podnikatel mohl využívat obchodní závod
i k nepodnikatelské činnosti, jelikož mezi podnikatelovu činnost a podnikání v zásadě
dává rovnítko.

2.5.

Podnik dle práva Evropské unie
Jak prohlašuje i samotná Důvodová zpráva k OZ, jedním z hlavních důvodů

změny názvosloví v souvislosti s podnikem v našem právním řádu po rekodifikaci
soukromého práva, byla evropská úprava. Evropské primární ani sekundární právo
50

Srov. ustanovení § 36 občanského zákoníku.
Viz ustanovení § 56 odst. 1 občanského zákoníku.
52
Viz EICHLEROVÁ, Kateřina. Nabytí vlastnického práva k obchodnímu závodu [online]. Bulletinadvokacie.cz. [cit. 10. 10. 2017]. Dostupné z http://www.bulletin-advokacie.cz/nabyti-vlastnickehoprava-k-obchodnimu-zavodu?browser=mobi: „(…) co podle podnikatelovy vůle slouží k jeho podnikání
(činnosti) (…)“.
51
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pojem podnik nedefinuje, a proto je na evropské judikatuře, aby jej vymezila. Ta
pracuje s pojmem podnik hned v několika významech, především k označení osoby,
v užším smyslu v soutěžním právu jako soutěžitele a někdy dokonce k vymezení
prostoru53. To způsobuje řadu nejasností a je zřejmé, že i pojetí podniku v evropském
právu prošlo poměrně zásadním vývojem, jak dokládá výklad některých rozhodnutí
evropských institucí níže.
Již zmíněné rozhodnutí ESD ve věci Mannesmann AG proti Vysokému úřadu
Evropského společenství uhlí a oceli z roku 196254 podnik definovalo, a to právě
způsobem, který je velmi blízký pojetí, které znal obchodní zákoník i které nyní zná
občanský zákoník, tedy jako předmět právních vztahů. Na tomto pojetí ovšem evropská
judikatura nesetrvala. Na podnik bylo rovněž nazíráno jako na činnost uskutečňovanou
uvnitř libovolné organizačně-právní formy („každá činnost spočívající v nabídce zboží
a služeb na daném trhu“)55, jak plyne například z rozhodnutí z roku 1987 v případu
„Komise proti Itálii“56. Dále například v rozhodnutí ESD ve věci „Höfner“ z roku
199157 byl podnik charakterizován jako každá jednotka vykonávající hospodářskou
činnost bez ohledu na její právní formu a způsob jejího financování58. Zřejmý je tedy
posun od podniku jako předmětu právních vztahů k ekonomické entitě, která je zřízena
za účelem vyvíjení ekonomické činnosti a dosahování zisku, proto je i pojmový odklon
ve vnitrostátním právu od „podniku“ k „obchodnímu závodu“ opodstatněný.
Podnik je tedy dnes v právu Evropské unie užíván především v právu soutěžním
a koncernovém. Dle pojetí soutěžního práva je jím v návaznosti na judikaturu zmíněnou
výše jakákoli entita, která vykonává hospodářskou činnost (bez ohledu na právní
subjektivitu a způsob financování), přičemž za hospodářskou činnost se obecně

53

Použití pojmu podnik k vymezení prostoru ale není nic nového, jelikož jak již bylo uvedeno v této práci
výše, v takovém směru podnik chápal již A. Randa.
54
Rozhodnutí ESD „Mannesmann AG proti Vysokému úřadu Evropského společenství uhlí a oceli“,
1962, op. cit. sub 23.
55
PELIKÁNOVÁ, Irena. 2009, op. cit. sub 21.
56
Rozhodnutí ESD ze dne 16. 6. 1987, ve věci č. 118/85, „Komise proti Itálii“.
57
Rozhodnutí ESD ze dne 23. 4. 1991, ve věci č. C-41/90, „Höfner proti Macrotron GmbH“.
58
TICHÝ, Luboš a kol. Dokumenty ke studiu evropského práva. 3. vydání. Praha: Linde, 2006. ISBN 807201-573-7, s. 741.
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považuje nabízení zboží a služeb na trhu59. Kromě toho se může podnik skládat z více
právních subjektů, tvoří-li jednu hospodářskou jednotku, a tedy koncern může být
z pohledu soutěžního práva považován za jeden podnik60. Je to právě toto pojetí
podniku v rámci soutěžního práva Evropské unie jako soutěžitele, tedy jako subjektu
právních vztahů, který sám právně jedná, které zcela zásadně nekoresponduje
s podnikem, jak jej znal obchodní zákoník. Bylo tedy na místě odstranit tuto diskrepanci
a tyto instituty odlišit, aby nedocházelo k případným nejasnostem. Nadto, jak již
vyplývá z předchozích kapitol zabývajících se historickým vývojem podniku,
obchodního závodu a obdobných pojmů, není označení „obchodní závod“ novinkou
a jedná se tedy pouze o návrat k úpravě, která na našem území působila po mnoho let.
Je na místě ale rovněž dodat, že ačkoli je termín „podnik“ uvolněn již několik
let, dosud toho nebylo ve vnitrostátním právu využito a zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, i nadále používá pojem
„soutěžitel“. 61

59

KINDL, Jiří. Odpovědnost za delikt dceřiné společnosti a koncept podniku [online]. Jiné právo. [cit.
5. 10. 2017]. Dostupné z http://jinepravo.blogspot.cz/2012/12/odpovednost-za-delikt-dcerine.html.
60
KINDL, Jiří, op. cit. sub 59.
61
PELIKÁNOVÁ, Irena. 2015, op. cit. sub 21.
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3. OBCHODNÍ ZÁVOD JAKO VĚC V PRÁVNÍM
SMYSLU
3.1.

Obchodní závod jako věc
Pro úplnost výkladu o obchodním závodu jako o věci a rovněž pro úplnost

výkladu navazujícího, považuji za vhodné krátce přiblížit pojetí věci v právním smyslu,
které občanský zákoník zavedl jako jednu ze zásadních změn oproti úpravě ve starém
občanském zákoníku. Nově je tak zavedeno široké pojetí věcí a naopak se opouští pojetí
materialistické, které bylo typické pro předchozí právní úpravu, která se v tomto ohledu
inspirovala především právní úpravou německou a sovětskou. Věcí v právním smyslu je
tak dle znění ustanovení § 489 OZ „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“.
Na obtíže spojené s tímto pojetím upozorňovali S. Stuna a J. Švestka62 již před přijetím
občanského zákoníku. Předně je dle jejich názoru třeba brát v potaz vnímání laické
veřejnosti, pro kterou bude (i vzhledem k dlouhé době, po kterou u nás platil starý
občanský zákoník) pravděpodobně obtížně pochopitelné, že například právo či
pohledávka je nyní věcí (ačkoli jen v právním smyslu). Komplikace může toto pojetí
způsobovat i při aplikaci některých ustanovení, které se na věci vztahují. Bude tak
v takových případech pravděpodobně nutné dát přednost důkladnému zvážení, co se
vlastně pod pojmem věc myslí, před bezmyšlenkovitou aplikací příslušného ustanovení.
Analýza této novinky, kterou občanský zákoník zavedl, ovšem není cílem této
diplomové práce.
Vzhledem k tomu, že občanský zákoník vychází z uvedeného širokého pojetí
věci v právním smyslu, dalo by se na první pohled předpokládat, že není pochyb o tom,
že obchodní závod je věcí v právním smyslu. Dovozuji tak především s ohledem na
systematické zařazení obchodního závodu v rámci občanského zákoníku do Hlavy IV.
(Věci a jejich rozdělení) a kromě toho lze dle mého názoru obchodní závod jeho
charakteristikou podřadit pod samotnou definici věci63. Shodný názor zastává například
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STUNA, Stanislav; ŠVESTKA, Jiří. K pojmu věc v právním smyslu v návrhu nového občanského
zákoníku. Právní rozhledy. 2011, 19(10), s. 366-373. ISSN 1210-6410.
63
Srov. ustanovení § 489 OZ: „Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné od osoby
a slouží potřebě lidí.“
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B. Havel64, dle něhož o povaze obchodního závodu jako věci v právním smyslu nemůže
být sporu. Rovněž S. Černá65 uvádí, že občanský zákoník sice o právní povaze
obchodního závodu mlčí, ze systematického zařazení ustanovení obsahující jeho
definici však dovozuje, že se o věc jedná. Shodně o obchodním závodu jako o věci
hovoří J. Kožiak66 a stejně jako ostatní autoři zdůrazňuje, že je třeba mít na paměti, že
se jedná o předmět (objekt) a nikoli subjekt práva.
Ovšem vyskytují se i názory opačné. Například T. Richter67 uvádí, že ze znění
zákona není zřejmé, zda se jedná o věc či nikoli, jelikož § 502 OZ definuje obchodní
závod jako organizovaný soubor jmění a nikoli jako věc. Vymezení obchodního závodu
v ustanovení § 502 občanského zákoníku dle I. Pelikánové68 „neodpovídá ani pojmu
věc, ani pojmu hromadná věc“.
Osobně se kloním k názoru, že obchodní závod věcí v právním smyslu je
a kromě výše zmíněných argumentů jako ten nejsilnější v tomto ohledu vnímám
skutečnost, jak významnou roli hrají dispozice s obchodním závodem. Význam
obchodního závodu spatřuji totiž nejen v jeho samotné existenci, ale i v dispozicích
s ním. Není vyloučeno, aby podnikatel vlastnil několik odlišných obchodních závodů
(což podle mého názoru občanský zákoník umožňuje a o čemž byl rovněž podán
výklad), z nichž některé budou sloužit čistě jako investice. Podnikatel tedy kupříkladu
některý obchodní závod vytvoří a v okamžiku, kdy uzná za vhodné, jej prodá. Možností,
jak s obchodním závodem disponovat, nabízí český právní řád samozřejmě více, takže
se stejně tak může jednat například o jeho pacht či vložení do základního kapitálu
obchodní korporace. Na tyto situace pak pamatuje celá řada ustanovení tuzemských
právních předpisů. Nebylo by pak dle mého názoru s obchodním závodem možno
disponovat, pokud by nebyl věcí v právním smyslu.
64

HAVEL, Bohumil. Závod (podnik), věc hromadná a NOZ. REKODIFIKACE & PRAXE. 2012.
2012(Ukázkové číslo), s. 7-11. ISSN 1805-6822.
65
ČERNÁ, Stanislava in ČERNÁ, Stanislava; ŠTENGLOVÁ, Ivana; PELIKÁNOVÁ, Irena; DĚDIČ, Jan
a kol. Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. 1. vydání. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2016. ISBN 978-80-7552-333-4, s. 108.
66
KOŽIAK, Jaromír. 2015, op. cit. sub 29, s. 273.
67
RICHTER, Tomáš in SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář.
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-499-5, s. 1080.
68
PELIKÁNOVÁ, Irena. 2015, op. cit. sub 21.
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3.2.

Obchodní závod jako věc hromadná
Ustanovení o obchodním závodu, respektive jeho definice, následuje po

ustanovení o věci hromadné. Hromadná věc je soubor jednotlivých věcí, které náležejí
téže osobě, považovaný za jeden předmět a nesoucí společné označení69.
Tato definice je zavedena nově, jelikož, jak již bylo uvedeno výše, SOZ definici
hromadné věci neobsahoval. Tuto skutečnost hodnotím kladně, ovšem na rozdíl od § 5
odst. 2 ObchZ již občanský zákoník nestanovuje výslovně, že obchodní závod věcí
hromadnou je. To vyvolává množství diskuzí a spekulací.
To, že má být obchodní závod i nadále považován za věc hromadnou, výslovně
plyne z Důvodové zprávy k OZ70: „Pojem závodu a jeho vymezení jako hromadné
věci…“71. Lze tak usuzovat i vzhledem k charakteristice obchodního závodu jako
souboru jmění a nasvědčuje tomu i § 1314 OZ72, který hovoří o obchodním závodu
nebo jiné hromadné věci.
Odkazem na ustanovení § 1314 občanského zákoníku argumentuje i P. Lavický
a P. Polišenská73. T. Kindla74 rovněž přesvědčilo znění tohoto ustanovení a kromě toho
není dle jeho názoru nutné, aby byl obchodní závod výslovně za hromadnou věc
označen, jelikož dle občanského zákoníku se věcmi nerozumí jen věci hmotné, ale
i práva a jiné hodnoty bez hmotné podstaty. P. Čech75 hovoří o obchodním závodu jako
o nejtypičtější hromadné věci. J. Lasák a P. Koukal76 tvrdí, že není nutno obchodní
závod označovat za věc hromadnou, jelikož je obchodní závod souhrnem jmění a jmění
69

Ustanovení § 501 občanského zákoníku.
Důvodová zpráva k OZ, s. 126.
71
Shodný názor je možno nalézt i ve výkladovém stanovisku č. 24 Expertní skupiny Komise pro aplikaci
nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014, dostupném
z http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Stanovisko_24.pdf.
72
Srov. ustanovení § 1314 odst. 2 písm. a) OZ.
73
LAVICKÝ, Petr; POLIŠENSKÁ, Petra. Judikatura k rekodifikaci. Věci v právním smyslu. Praha:
Wolters Kluwer, 2013. ISBN 978-80-7478-040-0, s. 21.
74
KINDL, Tomáš in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník: komentář.
Svazek I. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-370-8, s. 1184.
75
ČECH, Petr. Pojem a druhy věcí v novém občanském zákoníku [online]. Legal news: březen 2012.
Glatzová & Co. [cit. 25. 9. 2017]. Dostupné z http://www.glatzova.com/files/download/glatzovanewsletter-legal-news-pojem-a-druhy-veci-v-novem-obcanskem-zakoniku.pdf.
76
LASÁK, Jan; KOUKAL, Pavel. 2014, op. cit. sub 35, s. 1776.
70
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je věcí hromadnou77. Dle A. Bělohlávka78 „zachována zůstává jeho podstata jako věci
hromadné“, L. Tichý79 bez dalšího komentáře konstatuje, že „je zřejmé, že jde o věc
hromadnou“. K. Eliáš80 dokonce říká, že o tom, že je obchodní závod jako předmět
vlastnictví a obchodu hromadnou věcí, nemůže být pochyb. Autorů je tedy celá řada,
kromě výše zmíněných se shodně domnívá i například J. Kožiak81, B. Havel82,
K. Eichlerová83 či J. Pokorná84.
S. Černá85 podává v tomto ohledu podrobnější výklad, když o obchodním
závodu hovoří nejen jako o věci hromadné, ale jako o hromadné věci zvláštní povahy.
Ta je dána především tím, že všechny jednotlivé věci se stávají součástí obchodního
závodu automaticky ze zákona, a to pouze na základě toho, že slouží jeho účelu nebo
tomuto účelu běžně sloužit mají. Není tedy pro zahrnutí takové věci do obchodního
závodu potřeba explicitního rozhodnutí podnikatele.
Ačkoli se zdá, že převážná část odborné literatury se shodne na tom, že obchodní
závod věcí hromadnou je, je možné se setkat s celou řadou názorů opačných.
Například I. Pelikánová a R. Pelikán86 uvádí, že obchodní závod za věc
hromadnou již nadále považovat nelze a doplňují, že se jedná o výrazný posun, který
však vzbuzuje pochybnosti. Dodávají však, že zákonodárcův úmysl byl pravděpodobně
77

O tomto výroku by se dalo polemizovat, jelikož pokud jmění je věcí hromadnou a věc hromadná je
souborem věcí, pak se dostáváme k otázce, zda dluh je rovněž věcí v právním smyslu. Jak bude
vysvětleno ve výkladu níže, v tomto ohledu nepanuje shoda.
78
BĚLOHLÁVEK, Alexander J.; ČERNÝ, Filip; JUNGWIRTHOVÁ, Marianna; KLÍMA, Pavel;
PROFELDOVÁ, Tereza; ŠROTOVÁ, Eliška. Nový občanský zákoník. Srovnání dosavadní a nové
občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-4138, s. 224.
79
TICHÝ, Luboš. Obecná část občanského práva. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014.
ISBN 978-80-7400-483-4, s. 29
80
ELIÁŠ, Karel. Právní důsledky vzniku zástavního práva k obchodnímu závodu. Karlovarské právnické
dny 2016. Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-151-9, s. 184.
81
KOŽIAK, Jaromír. 2015, op. cit. sub 29, s. 273.
82
HAVEL, Bohumil in HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§
2055-3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-287-8, s. 181.
83
EICHLEROVÁ, Kateřina, op. cit. sub 52.
84
POKORNÁ, Jarmila. 2014, op. cit. sub 36, s. 81.
85
ČERNÁ, Stanislava. 2016, op. cit. sub 65, s. 109.
86
PELIKÁNOVÁ, Irena; PELIKÁN, Robert in ČERNÁ, Stanislava; ŠTENGLOVÁ, Ivana;
PELIKÁNOVÁ, Irena a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN
978-80-7478-735-5, s. 65.

28

opačný (jak plyne ze systematického zařazení definice obchodního závodu v rámci
občanského zákoníku a rovněž z Důvodové zprávy k OZ), právní kvalifikace
obchodního závodu je dle jejich názoru ovšem velmi obtížná, a to především z důvodu
zahrnutí pasiv. Podrobnější rozbor rovněž nabízí M. Zuklínová a A. Thöndel87, kteří
berou na vědomí, že charakteristika obchodního závodu jako věci hromadné je obsažena
v Důvodové zprávě k OZ, dle jejich názoru to ale ze znění zákona neplyne. Ze
systematického hlediska upozorňují, že rubrika „hromadná věc“ není užita jako nadpis
pro vícero ustanovení, včetně právě ustanovení § 502 OZ (potažmo § 503) a dále opírají
svou argumentaci o definici obchodního závodu jako souboru jmění, přičemž jmění je
souhrnem majetku, a tedy obchodní závod představuje „soubor souborů“ a nedá se tedy
říci, že by byl primárně souborem jednotlivých věcí. Připouští ovšem i možnost, že se
jedná pouze o nepřesné vyjádření zákonodárce.
Povaha obchodního závodu jako hromadné věci je využívána i v souvislosti
s jeho proměnlivostí v čase. Počítá se tedy s tím, že se v průběhu času jednotlivé
položky mění, aniž by se přestalo jednat o obchodní závod jako celek. Dále se
pochopitelně mění i hodnota obchodního závodu88. Díky rozmanitosti obsahu
obchodního závodu může být faktorů, které jeho hodnotu mění i ze dne na den, velmi
mnoho. S touto dynamickou stránkou obchodního závodu počítá i například ustanovení
§ 1347 OZ v souvislosti se zástavou obchodního závodu89 i ustanovení ohledně kupní
ceny v případě koupě obchodního závodu90.
Osobně se domnívám, že obchodní závod hromadnou věcí je, a ačkoli tak zákon
nestanoví výslovně u jeho definice, nevidím důvod, proč by mělo v tomto směru dojít
k odklonu od předchozí úpravy. Usuzuji tak nejen ze znění zákona (například z již
zmiňovaného ustanovení § 1314 OZ), ale především je dle mého názoru této jeho
charakteristiky využíváno při dispozicích s obchodním závodem, kdy je díky tomu
87

ZUKLÍNOVÁ, Michaela, THÖNDEL, Alexandr. 2013, op. cit. sub 28, s. 389.
ČERNÁ, Stanislava in ČERNÁ, Stanislava; PLÍVA, Stanislav a kol. Podnikatel a jeho právní vztahy.
1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-76-7, s. 98.
89
Srov. ustanovení § 1347 OZ: „Při zastavení hromadné věci se zástavní právo vztahuje na zástavcovy
jednotlivé věci náležející k zástavě a jí sloužící, ať jsou kdekoli. Zástavní právo se vztahuje na každou
jednotlivou věc, která k hromadné věci přibude, a zanikne ke každé jednotlivé věci, která se od hromadné
věci odloučí.“
90
Ustanovení § 2176 OZ.
88

29

zjednodušen právní styk například tím, že při jeho koupi dochází v jednom okamžiku
k nabytí vlastnického práva k celému obchodnímu závodu91. Vzhledem k tomu, že
z Důvodové zprávy k OZ plyne, že úmyslem zákonodárce nebyla změna chápání
obchodního závodu v tomto směru, považovala bych za vhodné novelizovat občanský
zákoník v obdobném smyslu, v jakém byl novelizován obchodní zákoník novelou
z roku 2000, a přidala bych výslovnou zmínku o tom, že obchodní závod je věcí
hromadnou.

3.3.

Dluh jako věc v právním smyslu
V souvislosti s novým pojetím obchodního závodu jako souboru jmění, tedy

obsahujícího rovněž dluhy, vyvstala další otázka. Pokud je obchodní závod souborem
jmění, tedy zahrnuje i dluhy a zároveň je věcí hromadnou, je i dluh věcí v právním
smyslu?
Dluh, dle terminologie před přijetím občanského zákoníku závazek, je upraven v
§ 1721 OZ. Dle tohoto ustanovení má věřitel vůči dlužníkovi ze závazku právo na určité
plnění (pohledávku) a dlužník má povinnost toto věřitelovo právo uspokojit a splnit tak
dluh. Definice věci je obsažena v ustanovení § 489 OZ a je jí vše, co je odlišné od osoby
a slouží potřebě lidí. Dluh je vedle pohledávky tradiční opačnou stranou obligace a není
asi důvod pochybovat o tom, že obligace slouží potřebě lidí. Osobně se ovšem bráním
tomu, že dluh slouží potřebě lidí92. Za další kritérium je možno považovat ovladatelnost.
Z definice věci jsou totiž vyloučeny ty přírodní síly, které nejsou ovladatelné. Je dluh
ovladatelný? Pravděpodobně by se dalo odpovědět kladně, ale s určitými omezeními.
Tak například k převzetí dluhu musí dát dle § 1888 odst. 1 OZ věřitel souhlas. Dle mého
názoru je dále třeba vzít v potaz teorii panství, která byla typická již pro římské právo.
Tato teorie počítá s několika složkami vlastnictví, a to právo věc držet (ius possidendi),
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užívat (ius utendi), požívat (ius fruendi) či ji zničit (ius abutendi). Vlastník tedy na věc
může působit, může s ní disponovat, což se ovšem o disponování s dluhem bez dalšího
říci nedá. V tomto ohledu by tedy pravděpodobně úvahy o dluhu jako věci v právním
smyslu neobstály.
Dalším vodítkem může být i znění samotné Důvodové zprávy k OZ.
Ta v souvislosti s vymezením obchodního závodu v návaznosti na obchodní jmění
odkazuje na využití „obsahové provazby na aktiva a pasiva neboli – civilisticky řečeno
– na věci a dluhy“93. Z toho tedy plynou dvě kategorie, věci a dluhy, z čehož se dá
usuzovat, že dluhy nebudou dle autorů Důvodové zprávy k OZ spadat do kategorie věcí
v právním smyslu.
Obdobný názor zastávají i I. Pelikánová a R. Pelikán94, kteří tvrdí, že to, že dluh
není věcí, plyne přímo ze zákonné definice věci, ve které je kladen důraz na užitečnost
věcí. Dle jejich názoru dluhy neslouží ničí potřebě, tedy nejsou užitečné (na rozdíl od
pohledávek). Tento jejich názor je zřejmý i z jejich tvrzení, že „obchodní závod je
v současném zákoníku definován tak, že přesahuje rámec věci a zahrnuje také pasiva“.
Je avšak možné se setkat i s oponentními názory, tedy že dluh je možno
považovat za věc v právním smyslu. Například P. Lavický a P. Polišenská

95

dluh

považují za nehmotnou věc, se kterou je možno disponovat, například v rámci již
zmíněného převzetí dluhu. Shodně tak pod věci v právním smyslu dluh podřazuje
B. Havel96, který nabízí v této souvislosti ucelenější a podrobnější výklad. Dle jeho
názoru, pokud bychom dluh za věc v právním smyslu nepovažovali, obchodní závod by
sice vznikl, ale věcí hromadnou by byl pouze z části a ta část, která obsahuje dluhy, by
představovala jeho příslušenství. Naštěstí praktický význam obchodního závodu věci
hromadné při jeho převodu, tedy že se převádí jako celek a usnadňuje tento proces, by
v takovém případě bylo možno nahradit za použití vyvratitelné domněnky v ustanovení
§ 510 odst. 2 OZ, dle kterého právní jednání týkající se věci hlavní (v tomto případě té
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části obchodního závodu představující věc hromadnou, tedy bez dluhů) se týkají
i příslušenství (část obchodního závodu s dluhy). Jak B. Havel v této souvislosti trefně
dodává, otázkou zůstává, zda je nutné věc hromadnou jako institut občanského práva
vůbec vytvářet (a potýkat se tak s četnými otázkami a výkladovými problémy) a zda by
nepostačovalo aplikovat ustanovení o věcech, jejich součástech a příslušenství.

3.4.

Věc hromadná jako věc v právním smyslu
V návaznosti na charakteristiku obchodního závodu jako věci v právním smyslu

a dále jako věci hromadné, považuji za vhodné zmínit i vyskytující se diskuze ohledně
toho, zda je vůbec věc hromadná věcí v právním smyslu. Ačkoli pojednání o věci
hromadné jako věci v právním smyslu úzce navazuje na dispozice s obchodním
závodem, jejichž výklad není cílem této diplomové práce, pokusím se nastínit alespoň
základní argumentaci a názory, které se k problematice věci hromadné jako věci pojí.
V zásadě lze v tomto případě vypozorovat tři názorové proudy.
Zastáncem koncepce, že věc hromadná je věci v právním smyslu, je například
K. Eliáš. Jeho názory můžeme nalézt v jeho příspěvku v rámci Karlovarských právních
dnů 2016, v němž rozebírá primárně vznik zástavního práva k obchodnímu závodu
a jeho důsledky a mimo jiné naráží na problematiku toho, zda se zástavní právo
vztahuje k obchodnímu závodu jako celku, tedy obecně k věci hromadné, či
k jednotlivým složkám, které ji tvoří. Autor k tomu říká, že „není pro vznik zástavního
práva k jednotlivostem rozhodující, zda je některá z jednotlivých složek obchodního
závodu někde evidována a zda pro její zastavení jako jednotlivosti platí jiná pravidla,
protože při zastavení obchodního závodu ji zatěžuje zástavní právo ex lege jako složku
celku“97. Dle jeho názoru tedy bude předmětem zástavy obchodní závod jako celek98.
Shodně argumentuje i v souvislosti s koupí obchodního závodu: „(…) právní pravidla
v § 2180 odst. 1 a 2 o. z., která se v souvislosti s prodejem a koupí obchodního závodu
k němu chovají jako k celku, k němuž se vlastnické právo pozbývá i nabývá jednotně,
aniž je pro změnu v osobě vlastníka zapotřebí řešit jednotlivosti, tj. dostát podmínkám
97
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jinak nutným pro samostatný převod jednotlivé věci“99.
Jak již vyplývá z výše uvedeného, důsledkem této koncepce je mimo jiné to, že
právní jednání, na jejichž základě dochází k dispozicím s hromadnou věcí, se týkají věci
hromadné jako celku a nikoli jednotlivostí, které ji tvoří. Dá se tedy říci, že vlastnické
právo k obchodnímu závodu se převádí, kdežto vlastnické právo k jednotlivostem
přechází. To lze vyčíst i z výkladového stanoviska č. 24 Expertní skupiny Komise pro
aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 4. 2014, dle
kterého „Při převodu vlastnického práva k obchodnímu závodu tak dochází k převodu
vlastnického práva k obchodnímu závodu jako celku, v důsledku čehož dochází
k přechodu vlastnického práva k jednotlivým věcem tvořícím obchodní závod; nelze
tudíž hovořit o převodu vlastnictví v případě věcí tvořících obchodní závod.

100

“ Jak

uvidíme dále, v tomto směru autoři komentářové literatury rovněž nejsou jednotní.
Pravděpodobně nejvýraznějším zastáncem názoru, že věc hromadnou nelze
považovat za věc v právním smyslu, je P. Tégl101. Dle jeho názoru je problémem
především vztah jednotlivých složek k věci hromadné jako celku a je tedy třeba brát
v potaz rozdíly mezi těmito jednotlivými složkami a také zákonnými požadavky
v případě jejich dispozic102. Považuje tak hromadnou věc za „jiný objekt práv
a povinností, odlišný od věci“. Upozorňuje v této souvislosti na to, že předmětem
věcných práv pak není věc hromadná jako celek, nýbrž jen její jednotlivé složky.
Obdobný názor pravděpodobně zastává i T. Kindl103, který v komentáři
k § 501 OZ uvádí, že „hromadná věc není věcí v pravém smyslu slova, ale fikcí, kdy se
za jednu věc považují dvě či více věcí, na které se pro zjednodušení právního styku
nahlíží, jako by šlo o věc jedinou“.
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Ačkoli obecně spíše souhlasím s názorem, že věc hromadná je věcí (rovněž se
spíše kloním k názoru, že obchodní závod je věcí hromadnou, a tedy i že je věcí
v právním smyslu), souhlasím s pochybnostmi P. Tégla do té míry, že se nedá
jednoduše určit, zda je věc hromadná věcí movitou či nemovitou, a to především z toho
důvodu, že se některé věci hromadné (právě typicky například obchodní závod) skládají
jak z věcí movitých, tak nemovitých104. K. Eliáš105 je jiného názoru, když tvrdí, že je
většinou chápána jako věc movitá, a to s odkazem na zahraniční právní řády a také na
ABGB106. Při pohledu na ustanovení § 1319 odst. 2 OZ107 je ale možné usuzovat, že
občanský zákoník počítá jak s hromadnou věcí movitou, tak i nemovitou. Význam
těchto úvah spatřuji opět v praktických souvislostech, například může být poté otázkou,
kdy dojde k vydržení vlastnického práva k takové hromadné věci108.
Za třetí směr úvah je možno považovat názory senátu 32 Nejvyššího soudu
České republiky. Dle těchto úvah je věc hromadná spíše předmětem právních vztahů sui
generis, jak ostatně plyne z výkladu níže.
V této souvislosti je možno zmínit závěry z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne
28. 6. 2016, sp. zn. 32 Cdo 3051/2014, kde Nejvyšší soud poměrně podrobně rozebral
pojetí věci hromadné. Dle názoru tohoto senátu Nejvyššího soudu „je zřejmé, že věc
hromadná není věcí v právním smyslu, nýbrž jde o zvláštní právní konstrukt, kterým je
v systému soukromého práva zakotven jiný, od věcí v právním smyslu odlišný předmět
právních vztahů; jedná se o úhrn (soubor) jednotlivých věcí, který se za jednu věc (za
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součástí hromadné věci (či právě obchodního závodu), bude dle této teorie vydrženo již po třech letech
nepřetržité držby (v souladu s ustanovením § 1091 odst. 1 občanského zákoníku). Jednalo by se dle mého
názoru v podstatě o obcházení zákona, jelikož by se tak dalo vyhnout podmínce nepřetržité držby
nemovitosti po dobu deseti let, jak ukládá ustanovení § 1091 odst. 2 občanského zákoníku.
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jeden předmět, za celek) toliko považuje (pokládá)“109. Tento názor opírá například
o ustanovení § 153 starého občanského zákoníku, § 258 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád (dále jen „občanský soudní řád“ či „OSŘ“), jelikož upravují věc
hromadnou vedle věcí jako zvláštní, od věci odlišný předmět právních vztahů. Dále
Nejvyšší soud odkazuje na ustanovení § 5 odst. 2 obchodního zákoníku v tom smyslu,
že pokud toto ustanovení výslovně určilo, že se na právní poměry podniku jako věci
hromadné použijí ustanovení o věcech v právním smyslu, pak očividně vycházel
z pojetí, že věc hromadná věcí v právním smyslu není. Co se týče dispozic
s jednotlivými složkami, které tvoří hromadnou věc, Nejvyšší soud uvádí, že tyto
jednotlivé věci mohou být samostatným předmětem právních vztahů a odkazuje v tomto
směru na ustanovení § 1347 občanského zákoníku. Kromě toho Nejvyšší soud
argumentuje i s odkazem na komentářovou literaturu, a to jak vztahující se ke starému
občanskému zákoníku, tak k tomu současnému.
Druhý rozsudek Nejvyššího soudu, který je možné v této souvislosti zmínit, je ze
dne 20. 2. 2017, sp. zn. 32 Cdo 669/2015, který mimo jiné odkazuje na závěry uvedené
v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. 32 Cdo 3051/2014, dále i na
závěry Nejvyššího soudu z první poloviny 20. století, či opět na komentářovou
literaturu. Shrnuje pak, že věc hromadná je předmětem občanskoprávních vztahů sui
generis.
Věc hromadnou znalo již římské právo, ovšem ani tehdy nepanovala v tomto
ohledu shoda. Například O. Sommer110 tvrdí, že věc hromadná věcí není a předmětem
věcných práv tak jsou jen jednotlivé složky tvořící tento soubor. Naopak P. Blaho111
hovoří o hromadné věci jako o věci, která se skládá z několika jednotlivostí anebo
složených věcí, přičemž každá tato věc existuje i samostatně bez ohledu na existenci
celku. Dle něj jsou předmětem právních vztahů jak jednotlivé věci, které tvoří věc
hromadnou, tak věc hromadná jako celek. Jak ale dodává B. Havel112, někteří autoři tyto
109

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 6. 2016, sp. zn. 32 Cdo 3051/2014.
SOMMER, Otakar. Učebnice soukromého práva římského. Díl II. 2. vydání. Praha: Všehrd, 1946,
s. 185.
111
BLAHO, Peter in REBRO, Karol; BLAHO, Peter. Rímské právo. 2. doplněné vydání. Bratislava:
MANZ, 1997. ISBN 80-85719-08-8, s. 177-178.
112
HAVEL, Bohumil. 2012, op. cit. sub 64.
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diskuze uzavřeli s tím, že sice není jasné, zda se o věc jedná či nikoli, ale když tak právo
potřebuje, pracuje s ní jako s věcí, a to především vzhledem k jejímu hospodářskému
účelu.
Jak jsem již naznačila, osobně zastávám názor, že věc hromadná je věcí
v právním smyslu, a stejně tak, že i obchodní závod je věcí v právním smyslu. Ačkoli
rozumím úvahám P. Tégla, sama se spíše opírám o účel těchto institutů. Dle mého
názoru je hlavním důvodem, proč obchodní závod vznikl, především zjednodušení
právního styku. Praktický význam spatřuji ve skutečnosti, že v případě dispozic
s obchodním závodem jako celkem není třeba vyjmenovávat jeho jednotlivé složky, ani
se případně zabývat podmínkami, za kterých je možno s danou složkou disponovat113.
Stejné závěry je podle mého názoru v této souvislosti možno vztáhnout i na věc
hromadnou.

113

Tento argument dle mého názoru podporuje i úprava koupě obchodního závodu, jelikož dle ustanovení
§ 2175 odst. 1 občanského zákoníku nabývá kupující uno actu vše, co k obchodnímu závodu náleží.
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4. ČÁST OBCHODNÍHO ZÁVODU
4.1.

Pobočka a organizační složka obchodního závodu
Je na rozhodnutí podnikatele, zda pro svou podnikatelskou činnost bude svůj

obchodní závod dále vnitřně strukturovat či nikoli. K těmto účelům slouží pobočka,
kterou nově přinesla rekodifikace soukromého práva, konkrétně v § 503 OZ. Ze znění
druhého odstavce tohoto ustanovení totiž vyplývá, že občanský zákoník zachovává
pojem organizační složka, jak jej znal § 7 obchodního zákoníku, doplňuje jej ovšem
o pobočku, jakožto typ organizační složky závodu. Stále ovšem platí, že organizační
složka obchodního závodu je část obchodního závodu, tedy objektem právních vztahů
a právní jednání, ke kterým v souvislosti s jejich provozem dochází, jsou stále jednání
za podnikatele, jelikož organizační složka nemá právní osobnost.
Pobočka je taková část obchodního závodu, pro kterou jsou typické následující
znaky, které musí být splněny kumulativně. Objektivním znakem je hospodářská
a funkční samostatnost, kterou pobočka musí vykazovat. Bude se tedy pravděpodobně
jednat o určitou míru nezávislosti na zbylé části obchodního závodu, přičemž tato
samostatnost může být představována například vedením samostatného účetnictví
o pobočce či odlišnost provozované podnikatelské činnosti. Subjektivním znakem je
pak skutečnost, že o tom, že se část závodu stane pobočkou, musí rozhodnout
podnikatel.114 Při porovnání s úpravou obsaženou v § 7 ObchZ zjistíme, že toto
vymezení skrze hospodářskou a funkční samostatnost pobočky je zavedeno
v občanském zákoníku nově.
Druhý odstavec ustanovení § 503 OZ pracuje rovněž s pojmem organizační
složka, aniž by jej definoval. Ze znění tohoto ustanovení se dá vyvodit, že typickou
organizační složkou závodu bude pobočka a v případě jejího zápisu do obchodního
rejstříku tedy nazvaná jako odštěpný závod.
Ze znění § 503 OZ ve spojení s § 2183 (či § 2357) se tedy dá usuzovat, že
114

Ze znění zákona tedy plyne, že se pro pobočku vyžaduje faktický stav a nikoli její zápis do
obchodního rejstříku. Ten je nutný u odštěpného závodu, a to, jak plyne z Důvodové zprávy k OZ,
především z důvodu transparentnosti zápisů v obchodním rejstříku a ochrany dobré víry vzhledem
k zvláštnímu postavení vedoucího, který stojí v čele odštěpného závodu.
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občanský zákoník počítá se třemi typy organizačních složek. První je taková
organizační složka, která vykazuje organizační samostatnost, a na kterou se tedy dle
§ 2183 OZ uplatní ustanovení § 2183 a § 2357 OZ, „vyšším stupněm“ je pak pobočka,
na kterou jsou kladena přísnější kritéria, jak je uvedeno výše a dále odštěpný závod,
kterým je taková organizační složka (či pobočka), která je zapsána do obchodního
rejstříku115.
S výše uvedeným rozdělením organizačních složek ovšem nekoresponduje
ustanovení § 1894 občanského zákoníku, které hovoří výslovně o zcizení obchodního
závodu nebo jeho pobočky. I o toto ustanovení se opírá B. Havel, dle kterého je
samostatná organizační složka nahrazena pojmem pobočka. Z tohoto důvodu se také
autor domnívá, že ustanovení § 2183 a § 2357 OZ, ačkoli odkazují na dispozice s částí
obchodního závodu, která tvoří samostatnou organizační složku, jsou pouze výsledkem
nedůslednosti zákonodárce a pozůstatkem po předchozí právní úpravě a jedná se tedy
o stejnou pobočku, která je upravena v § 503 občanského zákoníku. Dále argumentuje
například usnesením Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2009, sp. zn. 29 Odo 1060/2006,
který představuje jeden ze stěžejních judikátů v souvislosti s vymezením části
obchodního závodu ve smyslu § 67a obchodního zákoníku (jak ovšem autor dodává,
s výjimkou požadavku na samostatné účetnictví).
Je možné se ale setkat i s názorem, že závěry z tohoto rozsudku, tedy nutnost
samostatného účetnictví, je možné vztáhnout při vymezení pobočky i za nynější právní
úpravy. Například A. Rozehnal výslovně říká, že za pobočku je možné považovat pouze
takovou část obchodního závodu, o níž je vedeno samostatné účetnictví týkající se této
pobočky116.
Například dle J. Kožiaka117 je samostatnou organizační složkou obchodního
závodu především taková část obchodního závodu, která je samostatně vymezena
v rámci vnitřní struktury podnikatele a vedle toho je dle jeho názoru samostatnou
organizační složkou i taková část, která sice nemusí být takto vymezena, pokud však její
115

LASÁK, Jan, KOUKAL, Pavel. 2014, op. cit. sub 35, s. 1781-1782.
ROZEHNAL, Aleš in ROZEHNAL, Aleš a kol. Obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. ISBN 97880-7380-524-1, s. 94-95.
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KOŽIAK, Jaromír. 2015, op. cit. sub 29, s. 275.
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samostatnost vyplývá z faktického uspořádání.
Jak plyne z výkladu výše, pojem samostatná organizační složka není
jednoznačný a autoři odborné literatury se na jeho významu neshodnou. Nejinak tomu
bylo i za účinnosti obchodního zákoníku, kdy panovaly rozsáhlé diskuze ohledně toho,
co je vlastně onou částí závodu tvořící samostatnou organizační složku dle § 487 ObchZ
(nyní tedy § 2183 OZ). Shoda pravděpodobně panuje v tom, že typickým příkladem
takové samostatné organizační složky je odštěpný závod. Zápis organizační složky do
obchodního rejstříku není ovšem podmínkou pro její samostatnost, a proto se teorie
snaží již několik let najít vodítka pro její určení.
Kritérií pro určení této části obchodního závodu (podniku) bylo v minulosti
navrženo hned několik. Jak již bylo řečeno, v některých závěrech Nejvyššího soudu je
možno nalézt požadavek, aby o této části obchodního závodu bylo samostatně
účtováno118. Oproti tomu kupříkladu P. Čechovi ovšem stačí, aby bylo možné o této
složce samostatně účtovat, ačkoli se tak ve skutečnosti dít nemusí. Nutno podotknout,
že ani současný občanský zákon nám odpověď nenabízí119.
Obdobné neshody je možné vypozorovat i v souvislosti s vymezením
tzv. podstatné části obchodního závodu. Konkrétně se jedná o ustanovení zákona
o obchodních korporacích, která vyžadují souhlas nejvyššího orgánu obchodní
korporace s převodem nebo zastavením obchodního závodu nebo takové jeho části,
která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury obchodního závodu nebo
podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti (§ 190 odst. 2 písm.
i) ZOK v případě společnosti s ručením omezeným, § 421 odst. 2 písm. m) ZOK
v případě akciové společnosti a § 656 písm. m) ZOK u družstev). Navazuje tak částečně
na § 67a obchodního zákoníku, na rozdíl od něj již ale není vyžadován tento souhlas
v případě pachtu obchodního závodu (dříve nájmu podniku). Opět v těchto otázkách
nepanuje shoda. Část doktríny odkazuje na častokrát skloňované usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 27. 1. 2009, sp. zn. 29 Odo 1060/2006, dle kterého je obsah pojmu
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Shodně například usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 5. 2006, sp. zn. 29 Odo 870/2005.
PREUSS, Ondřej. Ke smlouvě o prodeji podniku či jeho části v čase rekodifikace. Bulletin advokacie.
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„podnik nebo jeho část“ ve smyslu § 67a obchodního zákoníku shodný s tím obsaženým
v § 476 a § 478 obchodního zákoníku, dnes tedy ve smyslu ustanovení § 2183
občanského zákoníku120. Opomenout se nedá ani vývoj v sousední Spolkové republice
Německo, kde byly průlomovými především rozhodnutí Spolkového soudního dvora ve
věci Holzmüller121 a posléze ve věci Gelatine122, které se týkaly otázky tzv. nepsaných
kompetencí valné hromady.
Znovu zde ale považuji za důležité zmínit, že s ohledem na rozsah diskuzí
a množství otázek, které se s dispozicemi s obchodním závodem či jeho částí pojí, není
možné věnovat těmto otázkám v této práci dostatečný prostor a rozbor by nedosahoval
hloubky, kterou si tyto diskuze jistě zaslouží.
Pro úplnost pak ještě dodávám, že co se týče osoby, která stojí v čele pobočky či
jiné organizační složky obchodního závodu, zákon v tomto případě na rozdíl od úpravy
odštěpného závodu o žádné konkrétní osobě nehovoří, pravděpodobně tak v čele stojí
pověřená osoba dle § 430 odst. 1 občanského zákoníku. Jedná se tak o zákonné
zastoupení.

4.2.

Odštěpný závod
Pobočka zapsaná do obchodního rejstříku je označována jako odštěpný závod.

Pro odštěpný závod tedy stejně jako pro pobočku platí nutnost hospodářské a funkční
samostatnosti a nadto rozhodnutí podnikatele o tom, že dojde k jejímu zapsání do
obchodního rejstříku.
Kromě jiných údajů se do obchodního rejstříku zapisuje i označení odštěpného

120

Například ŠUK, Petr in ŠTENGLOVÁ, Ivana; HAVEL, Bohumil; CILEČEK, Filip; KUHN, Petr;
ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. ISBN 97880-7400-540-4, s. 741, se pojí spíše k tzv. „formálně-materiálnímu“ pojetí, dle kterého podléhá souhlasu
valné hromady převod samostatné organizační složky podle § 2175 až 2183 občanského zákoníku za
podmínky, že by její převod znamenal podstatnou změnu dosavadní struktury obchodního závodu nebo
předmětu podnikání či činnosti společnosti.
121
Rozhodnutí Spolkového soudního dvora Spolkové republiky Německo ze dne 25. 2. 1982, sp zn. II ZR
174/80, ve věci „Holzmüller“.
122
Rozhodnutí Spolkového soudního dvora Spolkové republiky Německo ze dne 26. 4. 2004, sp zn. II ZR
155/02, ve věci „Gelatine“.
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závodu123. Ohledně jeho znění či povinných údajů ale OZ mlčí a dává tak vzniknout
určitým nejasnostem. Otázkou je, zda aplikovat pravidlo obsažené v ObchZ124, tedy
pojmenovat odštěpný závod uvedením obchodní firmy podnikatele s dodatkem, že jde
o odštěpný závod, či zda je v tomto ohledu ponechána podnikateli možnost volby
výběru označení a může tak pojmenovat odštěpný závod libovolně. Například dle
A. Rozehnala pobočka i odštěpný závod mohou mít své vlastní označení odlišné od
obchodní firmy podnikatele. Co se týče jeho ochrany, neaplikují se na něj pak pravidla
ohledně obchodní firmy, nýbrž předpisy o nekalé soutěži.125 Naopak P. Hampel v tomto
směru hovoří jednoznačně a odštěpný závod dle něj má v označení obsahovat obchodní
firmu podnikatele a dodatek „odštěpný závod“. Autor nicméně dodává, že toto jsou
pouze minimální náležitosti a označení odštěpného závodu tedy může obsahovat i další
slova či slovní spojení126. Dalším zastáncem tohoto názoru je J. Pokorná127, která bez
bližšího vysvětlení uvádí, že se při provozování odštěpného závodu užívá obchodní
firma podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod. Sama autorka uvádí, že její
výklad vychází z rozsudku Nejvyššího soudu z roku 2001, jehož základem ovšem byla
úprava obsažená v obchodním zákoníku, která tuto povinnost označení výslovně
obsahovala a autorka tedy při svém výkladu nezohledňuje případné odchylky aktuální
úpravy a úpravy předchozí.
Ačkoli zákonná povinnost na označení odštěpného závodu dle obchodní firmy
podnikatele v současné právní úpravě absentuje, domnívám se, že z praktických důvodů
a i s ohledem na informovanost případných zákazníků či například obchodních partnerů
podnikatele bude na místě stále obchodní firmu podnikatele a dodatek „odštěpný závod“
v označení odštěpného závodu uvádět. Ovšem s ohledem na možnou pluralitu
obchodních závodů pak doporučuji zahrnout do označení i další slova, která odštěpný
závod odliší od případných ostatních odštěpných závodů podnikatele (například číselný
údaj či údaj specifikující umístění předmětného odštěpného závodu).
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Viz ustanovení § 51 zákona o veřejných rejstřících.
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Ohledně právního jednání, kterým se zřídí odštěpný závod, občanský zákoník
rovněž mlčí. V případě podnikatele-právnické osoby tak není zřejmé, který orgán je
k tomuto rozhodnutí příslušný. S ohledem na akcent autonomie vůle typický pro
soukromé právo je možno tuto nejasnost vyřešit zakotvením příslušné pravomoci
v zakladatelském právním jednání této osoby. Pokud se podnikatel pro tuto volbu
nerozhodne, bude o zřízení odštěpného závodu rozhodovat pravděpodobně sám
podnikatel-právnická osoba prostřednictvím svého statutárního orgánu.

4.3.

Vedoucí odštěpného závodu
V čele odštěpného závodu je jeho vedoucí, který je k právním jednáním za

podnikatele128 ve věcech týkajících se odštěpného závodu oprávněn ode dne zápisu jeho
osoby jako vedoucího odštěpného závodu do obchodního rejstříku. Z dikce § 503 odst.
2 OZ tedy rovněž plyne, že zápis vedoucího odštěpného závodu do obchodního rejstříku
je konstitutivního charakteru129. Pravděpodobně budou také časté situace, kdy tato
osoba jedná za podnikatele již před zápisem její osoby do obchodního rejstříku, a to na
základě pověření určitou činností. V takovém případě pak tato osoba zastupuje
podnikatele ve všech jednáních, která s činností, ke které byla osoba pověřena, obvykle
dochází130.
Většina doktríny se shoduje na tom, že vedoucí odštěpného závodu je zákonným
zástupcem131, je možné se ovšem setkat i s (menšinovým) názorem opačným132.
Pokud tedy setrváme u názoru, že se jedná o zastoupení zákonné, uplatní se
128

Vedoucí odštěpného závodu je zástupcem podnikatele a nikoli odštěpného závodu, jelikož ten není
subjektem práva.
129
Pro úplnost v této souvislosti dodávám, že je třeba, aby vedoucí odštěpného závodu se svým zápisem
do obchodního rejstříku souhlasil, a to s ohledem na ustanovení § 12 ZVR. Navíc je, rovněž dle tohoto
ustanovení, třeba, aby toto prohlášení bylo učiněno ve formě veřejné listiny či bylo podepsáno touto
osobu s ověřením jeho podpisu.
130
Srov. ustanovení § 430 odst. 1 občanského zákoníku.
131
Viz například P. Tégl in MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. 2014, op. cit. sub 101 či LASÁK, Jan,
KOUKAL, Pavel. 2014, op. cit. sub 35, s. 1782. Dále TOMSA, Miloš in ŠTENGLOVÁ, Ivana; DĚDIČ,
Jan; TOMSA, Miloš a kol. Základy obchodního práva. Vysokoškolská učebnice. 1. vydání. Praha: Leges,
2014. ISBN 978-80-7502-052-9, s. 71.
132
JANOŠEK, Vladimír. Vedoucí odštěpného závodu po rekodifikaci. Právní rozhledy. 2016. 24(7),
s. 234-242. ISSN 1210-6410, či například EICHLEROVÁ, Kateřina in ČERNÁ, Stanislava a kol. Sbírka
příkladů z obchodního práva. 4., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478945-8, s. 18.
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§ 438 OZ, a vedoucí odštěpného závodu tedy musí jednat osobně. Výjimkou, kdy může
vedoucí odštěpného závodu pověřit dalšího zástupce je, pokud je to ujednáno se
zastoupeným či pokud to vyžaduje nutná potřeba, za výběr této osoby ovšem odpovídá
zástupce133. Co se týče věcného rozsahu, je vedoucí odštěpného závodu oprávněn
zastupovat podnikatele ve všech záležitostech v souvislosti s odštěpným závodem,
typicky se bude jednat například o uzavírání obchodních smluv a jiná právní jednání
související s provozováním podnikatelovy podnikatelské činnosti prostřednictvím
tohoto odštěpného závodu134. Rovněž je oprávněn zastupovat podnikatele v řízení před
soudem135, které se týká odštěpného závodu, v tomto případě ale musí jednat osobně
a nemůže se nechat zastoupit například advokátem. Vedoucí může zastupovat
podnikatele i v řízeních před rejstříkovým soudem ohledně změn odštěpného závodu136
či dokonce ohledně jeho výmazu z obchodního rejstříku. Zánik zástupčího oprávnění
vedoucího totiž nastává až jeho výmazem z obchodního rejstříku.
Občanský zákoník neřeší případné překročení zástupčího oprávnění ze strany
vedoucího odštěpného závodu a jeho důsledky. Typicky se může jednat o situace, kdy
vedoucí odštěpného závodu jedná v záležitostech, které se týkají jiného odštěpného
závodu137. Pokud uvažujeme o vedoucím jako o zákonném zástupci, uplatní se pravidla
obsažená v ustanovení § 440 OZ. Pokud tedy zastoupený takové právní jednání bez
zbytečného odkladu neschválí, zavazuje jen zástupce, v tomto případě vedoucího
odštěpného závodu. Osoba, se kterou zástupce jednal, může v případě, že byla v dobré
víře, po zástupci požadovat, aby splnil, co bylo ujednáno, případně aby nahradil škodu.
Otázkou je, zda je možno dobrou víru uplatnit právě i v případě jednání s vedoucím
odštěpného závodu, pro něhož je příznačný zápis jeho osoby do obchodního rejstříku.
Obávám se, že pravděpodobně nikoli.
133

LASÁK, Jan, KOUKAL, Pavel. 2014, op. cit. sub 35, s. 1782.
Na rozdíl od člena statutárního orgánu, který podle § 164 odst. 1 OZ může zastupovat právnickou
osobu ve všech záležitostech.
135
§ 21 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.
136
S výjimkou prvozápisu odštěpného závodu do obchodního rejstříku, jelikož, jak již bylo řečeno,
oprávnění zastupovat podnikatele v souvislosti s odštěpným závodem vzniká teprve zápisem vedoucího
odštěpného závodu do obchodního rejstříku.
137
Domnívám se, že v případě vedoucího odštěpného závodu nemůžeme hovořit o překročení zástupčího
oprávnění co do jeho věcného rozsahu, jelikož vedoucí je oprávněn zastupovat podnikatele ve všech
záležitostech týkajících se odštěpného závodu.
134
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Nabízí se otázka, zda může mít odštěpný závod ve svém čele více vedoucích.
Jak již bylo zmíněno, za účinnosti obchodního zákoníku judikatura dovodila, že je
pluralita vedoucího odštěpného závodu (tehdejší terminologií vedoucích organizační
složky) vyloučena a někteří autoři se domnívají, že vzhledem k téměř nezměněnému
znění zákona v tomto směru se dá očekávat, že se tato judikatura uplatní i ve vztahu
k aktuální právní úpravě138. Jak ale plyne z Důvodové zprávy k OZ139, toto omezení již
nadále platit nemá. Zde se nemohu ubránit porovnání s úpravou prokuristů, kterých také
může být jmenováno několik. Na způsob jejich jednání občanský zákoník pamatuje140
a dokonce se i zapisuje do obchodního rejstříku141, o zápisu způsobu jednání vedoucích
odštěpného závodu do obchodního rejstříku ovšem zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných rejstřících“ či „ZVR“) mlčí142.
Obávám se, že se proto třetí osoby nemohou dozvědět způsob jednání vedoucích
obchodního závodu, kteří s nimi v zastoupení podnikatele jednají. Otázkou tedy zůstává,
zda by rejstříkové soudy umožnily zápis více osob jako vedoucích odštěpného závodu,
případně s odkazem na znění Důvodové zprávy, či vzhledem ke znění zákona
o veřejných rejstřících nikoli. Obávám se, že by se v takovém případě soudy vedoucí
obchodní rejstřík přiklonily k postupu dle zákonné úpravy, a tedy umožnily zápis pouze
jediné osoby143. Pokud by nakonec převážily názory shodující se s Důvodovou zprávou
k OZ, byla by v tomto směru pravděpodobně nutná i novelizace zákona o veřejných
rejstřících.
Co se týče požadavků na osobu, která má být vedoucím odštěpného závodu, ze
138

Viz např. FABIÁN, Támas. Aspekty a podmínky podnikání prostřednictvím organizační složky nebo
pobočky. REKODIFIKACE & PRAXE. 2015. III(11), s. 8-11. ISSN 1805-6822.
139
Důvodová zpráva k OZ, s. 127.
140
Viz ustanovení § 452 odst. 2 občanského zákoníku.
141
Viz ustanovení § 25 odst. 1 písm. i) zákona o veřejných rejstřících.
142
Srov. ustanovení § 51 zákona o veřejných rejstřících.
143
Informovala jsem se v této souvislosti i u notáře, který provádí tzv. přímé zápisy do obchodního
rejstříku ve smyslu ustanovení § 108 a násl. zákona o veřejných rejstřících. Dle jeho sdělení systém,
prostřednictvím kterého notář provádí zápisy do obchodního rejstříku, ani neumožňuje zapsat více osob
jako vedoucích odštěpného závodu a v návaznosti na to ani neobsahuje kolonku, kam by bylo možno
případně zapsat způsob jejich jednání. Rovněž mi potvrdil, že je v tomto rozdíl oproti zápisům prokuristů,
kterých je skutečně možno zapsat více a stejně jako je to v případě statutárního orgánu společnosti, je i u
prokuristů možno zapsat způsob jejich jednání. Je tedy patrné, že tento systém odpovídá právní úpravě
obsažené v zákoně o veřejných rejstřících, jak je uvedeno výše.
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znění ustanovení § 51 odst. 1 ZVR plyne, že jím může být (stejně jako v případě
prokuristy, u kterého to ale občanský zákoník stanovuje výslovně144) pouze fyzická
osoba. Podmínkou bude i plná svéprávnost. Na vedoucího odštěpného závodu se však
pravděpodobně neuplatní pravidla obsažená v § 51 – § 57 zákona o obchodních
korporacích. Usuzuji tak a contrario k ustanovení § 58 odst. 1 ZOK, které výslovně
hovoří o použití těchto ustanovení na prokuristu (a to včetně prokuristy, který byl
zmocněn podnikatelem, který není obchodní korporací). Kromě toho ani vedoucí
odštěpného závodu nemusí splňovat podmínky pro výkon funkce, které jsou kladeny na
členy orgánu obchodní korporace145. Pokud ovšem bude vedoucí odštěpného závodu
současně odpovědným zástupcem podnikatele ve smyslu živnostenského zákona, je
zřejmé, že bude muset splňovat i další podmínky stanovené pro provozování živnosti.
Na okraj je v této souvislosti možno dodat, že i vztah mezi společností
a vedoucím odštěpného závodu může být vztahem pracovněprávním, jelikož, jak
dovodil Nejvyšší soud, „Pro závěr, zda mezi stranami vznikl pracovní poměr nebo jiný
pracovněprávní vztah, anebo zda šlo o jiný právní vztah, není významné, jak byl
označen právní úkon (projev vůle), na základě kterého mezi nimi byl založen právní
vztah, ani jak je (byl) jeho účastníkem subjektivně hodnocen; rozhodující je - bez ohledu
na to, jak účastníci následně hodnotí své právní postavení - objektivní okolnost, zda
nastaly takové skutečnosti, s nimiž právní předpisy spojují vznik příslušného právního
vztahu…“146. Již dříve Nejvyšší soud vyslovil, že funkci vedoucího organizační složky
právnické osoby je možno podřadit pod funkce vedoucích zaměstnanců dle ustanovení
§ 27 odst. 5 tehdejšího zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů147.

144

Srov. ustanovení § 452 odst. 1 občanského zákoníku.
DĚDIČ, Jan in HAVEL, Bohumil; ŠTENGLOVÁ, Ivana; DĚDIČ, Jan; JINDŘICH, Miroslav a kol.
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck,
2015. ISBN 978-80-7400-285-4, s. 152.
146
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 12. 2016, sp. zn. 21 Cdo 1527/2016. Ačkoli se v usnesení
hovoří o vedoucím organizační složky (předmětný pracovněprávní vztah vznikl ještě za účinnosti
obchodního zákoníku), věřím, že se stejné závěry uplatní i na úpravu aktuální, jelikož se nedomnívám, že
by v pojetí vedoucího odštěpného závodu (dříve tedy organizační složky) došlo k výraznějšímu posunu.
147
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 2. 2006, sp. zn. 21 Cdo 1082/2005.
145
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4.4.

Provozovna
Z hlediska lokalizace lze obchodní závod dělit na provozovny. Dle ustanovení

§ 7 odst. 3 ObchZ se provozovnou rozuměl prostor, v němž byla uskutečňována určitá
podnikatelská činnost. Platilo, že provozovna obdobně jako odštěpný závod musela ve
svém označení obsahovat obchodní firmu podnikatele a dále bylo na podnikateli, zda
toto označení doplnil dalším údajem, například za účelem odlišení jeho jednotlivých
provozoven.
Občanský zákoník již provozovnu přímo nedefinuje, ovšem na několika místech
s ní pracuje a dá se tedy očekávat, že i její definice zůstává nezměněna. To podporuje
i znění právní úpravy provozovny dle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“ či „ŽZ“), dle jehož § 17
odst. 1 se provozovnou rozumí prostor, v němž je provozována živnost. Kromě toho je
za provozovnu považován i automat či mobilní provozovna148. Ohledně označení
provozovny občanský zákoník mlčí, ustanovení § 17 odst. 7 živnostenského zákona ale
ukládá podnikateli za povinnost označit provozovnu trvale a viditelně zvenčí obchodní
firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním
číslem osoby. I pro provozovnu platí, že jich může mít podnikatel více149, nelze je však
zaměňovat s obchodním závodem či odštěpným závodem, ačkoli se samozřejmě mohou
překrývat. Opět zde záleží na vůli podnikatele, který, pokud se tak rozhodne, nemusí
mít provozovnu žádnou.

4.5.

Zastupování podnikatele při provozu obchodního závodu či jeho
pobočky prokuristou
V souvislosti s provozem pobočky je možno využít institutu prokury, která je

upravena v § 450 a násl. občanského zákoníku. Prokura je ve své podstatě obchodní
plnou mocí, jedná se tedy o formu smluvního zastoupení, která může být udělena pouze
podnikatelem. Prokura je institutem, který náš právní řád zná již mnoho let150.
148

Dle § 17 odst. 2 ŽZ pro mobilní provozovnu platí, že je přemístitelná a není umístěna na jednom místě
po dobu delší jak tři měsíce.
149
Ke každé provozovně ale musí mít podnikatel právní důvod k jejímu užívání, viz ustanovení § 17 odst.
3 ŽZ.
150
Viz např. čl. 41 a násl. ADHGB.
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Dle výše zmíněného ustanovení lze udělit prokuru ke všem právním jednáním,
ke kterým při provozu obchodního závodu dochází, a to i v případě, kdy se jinak
vyžaduje zvláštní plná moc151. Jak z ustanovení rovněž vyplývá, prokuru lze udělit jak
jen pro některou z poboček obchodního závodu, tak i pro některý z několika obchodních
závodů podnikatele. Při udělení takové prokury pak musí být výslovně uvedeno, pro
kterou konkrétní pobočku či obchodní závod se prokura uděluje. V této souvislosti pro
úplnost dodávám, že při podepisování prokurista k obchodní firmě podnikatele kromě
svého podpisu a označení prokury rovněž přidá údaj, o kterou pobočku či o který
obchodní závod se jedná.
Zde opět můžeme pozorovat posun oproti předchozí právní úpravě účinné do
31. 12. 2013, kdy bylo možné udělit prokuru pro všechny právní úkony, ke kterým
docházelo při provozu podniku jako celku. V případě, že tedy chtěl podnikatel zmocnit
určitou osobu k jeho zastupování k úkonům pouze ve vztahu k určitému odštěpnému
závodu, jedinou možností byl jeho vedoucí. Dle ObchZ bylo ovšem možné, aby měl
odštěpný závod pouze jediného vedoucího152 a pokud tedy chtěl podnikatel omezit jeho
zástupčí oprávnění, musel tak učinit vnitřním ujednáním, které nemělo účinky vůči
třetím osobám. Naproti tomu, jak již bylo řečeno výše, aktuální právní úprava umožňuje
zmocnit prokuristu (či více prokuristů) a zároveň je vzhledem k dispozitivnímu
charakteru druhého odstavce § 452 OZ možno například rozhodnout, že k právním
jednáním bude zapotřebí podpisu dvou prokuristů zároveň. Způsob takového jejich
jednání se pak zapíše do obchodního rejstříku a zajistí se tím jeho publicita.
Kromě způsobu jednání prokuristy (či prokuristů) se do obchodního rejstříku
podle § 25 odst. 1 písm. i) zákona o veřejných rejstřících ohledně prokuristy dále
zapisuje jeho jméno a adresa místa pobytu (případně i bydliště, pokud se od místa
151

Extenzivní pojetí prokury dokládá i judikatura k ObchZ, např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4.
2010, sp. zn. 29 Cdo 2720/2009: „Prokurista je oprávněn činit za podnikatele všechny právní úkony,
k nimž dochází při provozu podniku. Mimo okruh provozu podniku budou u podnikatele – právnické
osoby (obchodní společnosti) pouze ty právní úkony, které se týkají jiné činnosti než podnikání. (…)
pojem provoz podniku je třeba chápat v plné jeho šíři – tedy tak, že podnikatel, který provozuje podnik,
činí převážnou většinu úkonů v souvislosti s tímto provozem, a prokurista je proto omezen v zásadě jenom
podle druhého odstavce § 14 obch. zák.“
152
Viz HORÁČEK, Tomáš. 2009, op. cit. sub 15, s. 29 a shodně i rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn.
(Rc) 32 Cdo 505/99 ze dne 31. 8. 1999. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 9.
9. 2017].
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pobytu liší), dále i údaj, zda se vztahuje prokura jen na určitou pobočku či na určitý
obchodní závod podnikatele (včetně jejich identifikace), a rovněž údaj o tom, zda se
jedná o tzv. rozšířenou prokuru, tedy zda je prokurista rovněž oprávněn zcizovat
a zatěžovat nemovité věci, či nikoli. Pokud ovšem ze znění ustanovení § 450 OZ plyne,
že prokurista může zastupovat jen podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku, nedává
příliš smysl, proč je ustanovení ohledně skutečností, které se ve vztahu k prokuristovi
zapisují do obchodního rejstříku, obsaženo v rámci zákona o veřejných rejstřících do
Dílu 1 (Skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku) a nikoli do Dílu 6, který se
věnuje právě pouze rejstříku obchodnímu. Pravděpodobně se jedná o chybu
zákonodárce a mohla by tak být tato skutečnost dalším podnětem k případné novelizaci
tohoto zákona.
Ohledně omezení jednání prokuristy by se tedy dalo shrnout, že je možné jej
docílit hned několika způsoby. Několik jich bylo již zmíněno výše. Jedná se o omezení,
které vyplývá ze samotné povahy prokury v případě, že je udělena jen k jednáním
týkajícím se určité pobočky obchodního závodu (či jen některého z několika
obchodních závodů podnikatele), dále tak může být učiněno vnitřním ujednáním či
zmocněním několika prokuristů a stanovením, že mohou jednat jen společně (ať již ve
všech věcech či jen některých153). Další možností je omezení jednání prokuristy jen
k těm jednáním, na jejichž základě nedochází k zcizení či zatížení nemovité věci. Tak se
stane i pouze mlčky v případě, že tato možnost nebude výslovně prokuristovi dána při
udělení prokury154.
Prokura automaticky ze zákona zanikne v souvislosti s převodem či pachtem
obchodního závodu či pobočky, pro kterou byla prokura udělena. Dle mého názoru je
toto ustanovení praktické, jelikož se domnívám, že nabyvatel obchodního závodu či
pobočky bude mít v úmyslu pravděpodobně prokuristu vyměnit a zvolit si tuto osobu
dle svého uvážení. Na druhou stranu bude třeba toto mít na paměti a upozornit
původního prokuristu, že po nabytí účinnosti převodu obchodního závodu již není
oprávněn k příslušným právním jednáním. J. Pokorná dodává, že obdobným důvodem
153

Typická jsou ujednání, kdy prokurista sám je oprávněn jen k těm jednáním, na jejichž základě vzniká
závazek podnikatele jen do určité částky.
154
Srov. poslední větu ustanovení § 450 odst. 1 občanského zákoníku.
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jako je převod či pacht obchodního závodu nebo pobočky je i zrušení a zánik
obchodního závodu či jeho vložení do základního kapitálu jiné obchodní společnosti.155

4.6.

Zastupování podnikatele při provozu obchodního závodu či jeho
pobočky na základě pověření
Pro úplnost je možno se krátce zastavit i u zastupování podnikatele pověřenou

osobou dle ustanovení § 430 občanského zákoníku. Jedná se o tzv. obchodní plné moci,
tedy situace, kdy podnikatel pověří osobu při provozu obchodního závodu určitou
činností. Je potřeba zde zdůraznit, že se nejedná o pověření kteroukoli osobou, nýbrž
osobou podnikatele, a to ať již podnikatelem jakožto fyzickou osobou, tak i právnickou.
Takto pověřená osoba je pak oprávněna zastupovat podnikatele ve všech jednáních,
k nimž při této činnosti obvykle dochází. Nezáleží pak na vztahu mezi podnikatelem
a touto osobou, jinými slovy je lhostejno na základě jakého titulu toto pověření
vzniklo156. Navíc judikatura vztahující se k obchodnímu zákoníku, konkrétně
k ustanovení § 15 ObchZ (které je předchůdcem dnešního § 430 OZ) dovodila, že
takové pověření může být uděleno i ústně157.
Jak plyne ze znění ustanovení § 430 odst. 1 OZ, je pověřená osoba oprávněna
zastupovat podnikatele pouze při těch jednáních, ke kterým při provozu obchodního
závodu dochází obvykle, nikoli tedy ke všem jednáním, jako to je například
u vedoucího odštěpného závodu. Jednání, která by vybočovala z rámce takové
obvyklosti, by tato osoba mohla činit jen na základě plné moci. Tuto obvyklost je třeba
posuzovat ve vztahu k činnosti, kterou byla tato osoba při provozu podniku pověřena158.
Nadto je třeba ji posuzovat z pohledu třetí osoby, se kterou zástupce podnikatele jedná.
Vnitřní předpisy, ve kterých může být takové pověření zahrnuto, totiž většinou nejsou
třetí straně známy. Obecně se dá konstatovat, že judikatura českých soudů je v tomto
ohledu bohatá, pro účely této diplomové práce ovšem v některých ohledech až příliš
kazuistická. Proto pro příklad zmíním jen usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne

155

POKORNÁ, Jarmila in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník:
komentář. Svazek I. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-370-8, s. 1099.
156
Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 2. 2009, sp. zn. 23 Cdo 2109/2007.
157
Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 8. 2005, sp. zn. 32 Odo 328/2004.
158
Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 5. 2008, sp. zn. 20 Cdo 1430/2006.
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26. 9. 2006, sp. zn. 5 Tdo 1096/2006, ve kterém soud dovodil, že uzavírání standardních
obchodních smluv generálním ředitelem lze považovat za obvyklé úkony.
Ačkoli je jinak znění současného § 430 OZ téměř identické s přechozím § 15
ObchZ (především pak samotný první odstavec obou ustanovení), v něčem se přeci jen
liší. Občanský zákoník nepřevzal třetí odstavec § 15 ObchZ a neřeší tak případnou smrt
podnikatele, který tuto osobu pověřil. Důvodová zpráva k OZ v tomto směru mlčí,
nezbývá tak než se uchýlit k teleologickému výkladu. Dle mého názoru bylo účelem
třetího odstavce § 15 ObchZ, aby bylo možno promptně reagovat na situaci, kdy
podnikatel zemře. Dědické řízení může trvat delší dobu, nadto není zaručeno, že dědic
má potřebné znalosti či zkušenosti, aby mohl zajistit plynulý provoz obchodního závodu
i nadále. Dává pak smysl, že, pokud tak podnikatel přímo nevyloučí, může tento
pověřený zástupce jednat za podnikatele při provozu obchodního závodu i nadále159.
Druhý odstavec komentovaného ustanovení je pak nástupcem již v této práci
zmiňovaného ustanovení § 16 ObchZ a opět tedy zákon pamatuje i na situace, kdy za
podnikatele v jeho provozovně jedná někdo, kdo k tomu není oprávněn. Obdobně jako
za účinnosti obchodního zákoníku bude podnikatele toto jednání zavazovat v případě, že
třetí osoba bude v dobré víře, že osoba, která za podnikatele takto jedná, je k tomu
oprávněna. Rozdíl je v těchto úpravách v tom, že za účinnosti obchodního zákoníku
bylo podmínkou, že třetí osoba nemohla vědět, že osoba, která za podnikatele
v provozovně jedná, k tomu není oprávněna. Nyní občanský zákoník požaduje dobrou
víru této třetí osoby v to, že jednající osoba oprávněna k tomuto jednání je. Na to
navazuje ustanovení § 7 občanského zákoníku, dle kterého se dobrá víra presumuje.
Bude tak na podnikateli, aby případně dobrou víru třetí osoby vyvrátil. Dobrá víra,
jakožto pojem poměrně nepřesný a (především pro laickou veřejnost) těžko uchopitelný,
je rovněž vděčným tématem rozhodovací praxe českých soudů, její výklad ovšem není
předmětem této práce.

159

Shodně se domnívá i J. Lasák (viz LASÁK, Jan. 2014, op. cit. sub 35, s. 1639).
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5. RODINNÝ ZÁVOD
5.1.

Definice
Do nabytí účinnosti občanského zákoníku český právní řád institut rodinného

závodu neznal. Dle Důvodové zprávy k OZ byla ustanovení o rodinném závodu do
občanského zákoníku zařazena především proto, aby byly upraveny situace, kdy se
členové rodiny fakticky podílí na provozu obchodního závodu, ačkoli není v jejich
vlastnictví a ani není vztah mezi nimi a podnikatelem upraven zvlášť uzavřenou
smlouvou. Nadto hrozilo členům rodiny, kteří bez právního titulu vykonávali práci pro
jinou osobu, udělení pokuty ze strany pracovníka inspektorátu práce160.
Ačkoli je rodinný závod v evropském kontextu známý několika právním řádům,
hlavní inspirací byl italský Codice civile, který upravuje rodinný závod již mnoho let
a který poskytuje na rozdíl od jiných právních řádů právní úpravu v tomto ohledu
ucelenou.161 Zajímavé je, že institut rodinného závodu byl do italského právního řádu
v 70. letech minulého století zaveden z důvodu snahy o zrovnoprávnění postavení muže
a ženy v domácnosti162 a o vypořádání se se situacemi, kdy žena ve stavu závislosti
vykonávala činnost ve prospěch podnikatelské činnosti svého manžela.163
Co se týče systematického zařazení ustanovení o rodinném závodu, můžeme je
nalézt v části druhé, hlavě I., dílu čtvrtém (povinnosti a práva manželů), konkrétně
v ustanoveních § 700 - § 707. Zařazení do dílu, který se věnuje právům a povinnostem
manželů, nehodnotím jako nejvhodnější, jelikož rodinný závod pamatuje na vztahy
týkající se širšího okruhu osob a nikoli jen na vztahy mezi manželi.
Rodinný závod je tedy takový obchodní závod, ve kterém společně pracují
manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo

160

KRETKOVÁ, Monika. Blíže k rodinnému závodu dle nového občanského zákoníku [online]. epravo.cz
[cit. 28. 8. 2017]. ISSN 1213-189X. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/blize-k-rodinnemuzavodu-dle-novehoobcanskeho-zakoniku-93248.html.
161
Viz Důvodová zpráva k OZ, s. 170-171.
162
Srov. ustanovení čl. 230 bis odst. 2 Codice civile, které v překladu do češtiny zní: „Práce ženy je
považována za rovnocennou práci muže.“
163
HOLUB, Miloš in MELZER, Filip; TÉGL, Petr a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IV.
§ 655-975. 1. vydání. Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-004-8, s. 220.
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osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé
z těchto osob164. Z definice plyne, že pro rodinný závod je klíčovým právě jeho
návaznost na osobní substrát, který je typický rodinnými vazbami. Dle mého názoru se
ovšem nemůže jednat o osobní složku ve stejném významu, jako je o ní podáván výklad
v kapitolách výše v souvislosti s obchodním závodem jako takovým. Členové rodiny,
kteří se na provozu rodinného závodu podílí (respektive práva a povinnosti vůči nim),
nejsou jeho součástí a nebudou tedy předmětem převodu v případě zcizení rodinného
závodu. Domnívám se, že v takovém případě převáděný závod ztratí svůj charakter
závodu rodinného a stane se „regulérním“ obchodním závodem ve smyslu ustanovení
§ 502 občanského zákoníku.
Občanský zákoník pamatuje i na zvyklosti a zavedenou praxi, která bude mít
v těchto případech významnou roli, a ve svém ustanovení § 707 povoluje, aby se
rodinná společenství těmito zvyklostmi řídila, pokud to ovšem neodporuje ustanovením
§ 700 až 706 OZ.

5.2.

Vznik rodinného závodu
Z výše uvedené definice tedy plyne několik podmínek pro to, aby se jednalo

o rodinný závod. Objektivním prvkem je pochopitelně existence samotného obchodního
závodu165, subjektivním prvkem jsou osoby, které se na jeho provozu zúčastní, dále je to
činnost spočívající v práci pro rodinu či pro rodinný závod a konečně je to splnění
podmínky dle druhého odstavce § 700 OZ, tedy absence právního titulu zakládajícího
práva a povinnosti těchto osob. Je třeba mít rovněž na paměti, že ke vzniku rodinného
závodu dochází ze zákona při splnění zákonných podmínek zmíněných výše, není tedy
třeba žádné formální rozhodnutí.
Aby se mohlo jednat o rodinný závod, musí nejprve vzniknout obchodní závod
jako takový. Je tedy zřejmé, že rodinný závod může vzniknout nejdříve se vznikem
obchodního závodu. Často budou jistě nastávat i situace, kdy se nejprve na provozu
závodu podílí pouze jediná osoba, ke které se postupně přidají osoby vyjmenované

164
165

Srov. § 700 odst. 1 OZ.
Tedy existence obchodního závodu ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku.
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v § 700 odst. 1 občanského zákoníku, a obchodní závod získá charakter závodu
rodinného.
Rovněž platí, že se skutečnost, že se jedná o rodinný závod, nezapisuje do
obchodního rejstříku. Třetí osoba, která tedy přichází do obchodního styku
s podnikatelem tak nemá možnost zjistit, zda se o rodinný závod jedná či nikoli.

5.3.

Členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu
Abychom mohli určit, které osoby se na provozu rodinného závodu podílejí, je

nutno analyzovat první odstavec ustanovení § 700 občanského zákoníku. Z ustanovení
lze usuzovat, že ke vzniku rodinného závodu je zapotřebí alespoň jednoho z manželů.
Rovněž tomu nasvědčuje i systematický výklad příslušných ustanovení. Pak by ale
vymezení těchto osob bylo velice úzké a tento restriktivní výklad by bránil vzniku
mnoha rodinných závodů. Domnívám se tedy, že se o rodinný závod jedná i v případě,
že žádný z členů rodiny není v manželství, pokud jsou splněny ostatní zákonné
podmínky, především podmínka příbuzenství do třetího stupně či sešvagření do stupně
druhého166. Shodně tak i M. Holub, který upozorňuje i na zákaz diskriminace167.
Opačný názor pak zastává J. Kožiak168, který trvá na podmínce účasti alespoň jednoho
z manželů a dodává pro představu několik situací, ve kterých se tedy nebude o rodinný
závod jednat. Bude tomu tak tedy například, pokud se na provozu závodu budou podílet
sourozenci bez účasti jejich rodičů, stejně tak v případě provozu rozvedenou osobou
spolu s jejími příbuznými, nesezdaným párem, či například registrovanými partnery169.
Stejně jako M. Holub pak dodává, že se jedná v jistém ohledu o diskriminační úpravu.
Na úskalí tohoto vymezení poukazuje i I. Pelikánová170, která tvrdí, že ze znění zákona
plyne, že kritériem ke vzniku rodinného závodu je účast alespoň jednoho z manželů,
zákon ale nehovoří o tom, že by závod musel být ve vlastnictví jednoho z nich. Pak ale

166

Dle poslední věty ustanovení § 773 občanského zákoníku švagrovství nezaniká smrtí jednoho
z manželů.
167
HOLUB, Miloš. 2014, op. cit. sub 163, s. 228.
168
KOŽIAK, Jaromír in HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka a
kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§655-975). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014.
ISBN 978-80-7400-503-9, s. 135.
169
Ve smyslu zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství, ve znění pozdějších předpisů.
170
PELIKÁNOVÁ, Irena. 2015, op. cit. sub 21.

53

takové vymezení postrádá smysl. Dle autorky by bylo na místě buď zahrnout podmínku
vlastnictví závodu jedním z manželů či úplné vypuštění vázání na manželství a mělo by
pak postačovat jen příbuzenství.
Obdobně se kloním k názoru, že lze předpokládat, že rodinný závod nezanikne
v souvislosti se zánikem manželství, a to ať již například v důsledku rozvodu či
v důsledku smrti jednoho z manželů171.
Co se týče vymezení příbuzných a určení stupně jejich příbuzenství, to upravuje
§ 773 občanského zákoníku, dle kterého se stupeň příbuzenství určuje podle počtu
narození, jimiž v přímé linii jedna osoba pochází od druhé a ve vedlejší linii obě od
svého nejbližšího společného předka. Švagrovství pak vymezuje hned ustanovení
následující, když udává, že vznikem manželství vzniká švagrovství mezi jedním
manželem a příbuznými druhého manžela. Pak platí, že v jaké linii a v jakém stupni je
někdo příbuzný s jedním manželem, v takové linii a v takovém stupni je sešvagřen
s druhým manželem.
Na ty z těchto osob, které trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se
hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu, a uplatní se na
jejich vztahy tedy ustanovení § 700 a násl. občanského zákoníku.
Esenciální je ovšem určení, která osoba je onou, od které se odvíjí počítání
stupňů příbuzenství či švagrovství. Pokud by v tomto pomyslném centru stáli oba
manželé, nedávalo by smysl rozlišovat počítání stupňů příbuzenství a stupňů
švagrovství. Touto osobou tedy pravděpodobně bude vlastník rodinného závodu.
Nelze bez dalšího říci, že kdykoli, kdy se na provozu obchodního závodu podílí
členové rodiny (myšleni konkrétní členové vyjmenovaní v § 700 odst. 1 OZ), jedná se
automaticky o rodinný závod a uplatní se úprava obsažená v § 700 - § 707 OZ. Druhý
odstavec § 700 občanského zákoníku totiž výslovně vylučuje použití ustanovení
o rodinném závodě v případech, kdy jsou práva a povinnosti členů rodiny upravena na
základě jiného titulu, například společenské smlouvy, zakladatelského právního jednání
171

PELIKÁNOVÁ, Irena. 2015, op. cit. sub 21.
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o založení obchodní společnosti či družstva, smlouvy o tiché společnosti, smlouvou
o pracovním poměru či jinou obdobnou smlouvou. Z uvedeného ustanovení rovněž
plyne, že podmínkou pro výluku z aplikace ustanovení o rodinném závodu, jsou takové
smlouvy, které upravují práva a povinnosti osob, které se na provozu rodinného závodu
zúčastní. Nikoli tedy existence jakékoli takové smlouvy automaticky znamená, že se
tato ustanovení neužijí. Lze tedy shrnout, že úprava týkající se rodinného závodu má
subsidiární povahu pro úpravu práv a povinností členů rodiny v případech, kdy nejsou
upraveny jiným právním jednáním.

5.4.

Vlastník rodinného závodu
Při užití jazykového výkladu ustanovení § 700 odst. 1 dospějeme k tomu, že

vlastníkem rodinného závodu nemusí být jeden z manželů, o kterých ustanovení hovoří,
jelikož z ustanovení plyne, že závod je ve vlastnictví „některé z těchto osob“ a odkazuje
v tomto případě na všechny osoby v ustanovení vyjmenované. Opět zde vyvstává
otázka, proč je tedy úprava rodinného závodu zařazena mezi práva a povinnosti
manželů. Domnívám se ale, že se jedná pouze o nedůslednost zákonodárce. Tomu
ostatně rovněž nasvědčuje Důvodová zpráva k OZ, dle které je účelem úpravy ochrana
majetkových práv rodinných příslušníků zúčastněných na provozu rodinného závodu.
Na první pohled by se při bližším zkoumání právní úpravy mohlo zdát, že
vlastníkem rodinného závodu může být pouze fyzická osoba. Tento závěr ovšem dle
mého názoru není správný, a to minimálně ze dvou důvodů. Tím prvním je znění
zákona, které v ustanovení § 700 odst. 2 OZ výslovně hovoří o možnosti úpravy
vzájemných vztahů těchto osob na základě společenské smlouvy172 včetně
zakladatelského právního jednání o založení obchodní společnosti či družstva. Druhým
důvodem může být i uvažování v praktických souvislostech, kdy například
v jednočlenné společnosti mohou při provozu obchodního závodu vypomáhat tomuto
členovi (typicky například jediný společník společnosti s ručením omezeným) členové
jeho rodiny.
V této kapitole je blíže pojednáváno o vlastnickém právu k rodinnému závodu,
172

Společenská smlouva je právní jednání, kterým se zakládá obchodní korporace. V případě založení
společnosti jediným zakladatelem se pak hovoří o zakladatelské listině. Oboje viz ustanovení § 8 ZOK.
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otázkou ale je, zda se musí vždy jednat pouze o právo vlastnické. V tomto ohledu
souhlasím s M. Holubem v tom, že je třeba ustanovení (a konkrétně pak spojení „který
je ve vlastnictví“) vykládat extenzivně. V opačném případě by z aplikace této úpravy
byly vyloučeny například situace, kdy je určité osobě obchodní závod propachtován
a na jejím provozu se pak podílí členové pachtýřovy rodiny. 173 Opačně ale smýšlí
například J. Kožiak174. Dle jeho názoru je účelem ustanovení vyloučení aplikace
ustanovení o rodinném závodu na případy, kdy je závod ve vlastnictví třetí osoby.
Pokud jde o otázku spoluvlastnictví k rodinnému závodu, lze vzít v úvahu
skutečnost, kdy je rodinný závod ve spoluvlastnictví některých z osob vyjmenovaných
v § 700 odst. 1 OZ. Často budou spoluvlastníky manželé, na jejichž vztahy, jak již bylo
zdůrazněno, se ustanovení o rodinném závodu nepoužijí, neznamená to však, že se
nepoužijí v souvislosti s ostatními členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného
závodu. Otázkou je, zda je rovněž možná situace, kdy je rodinný závod ve
spoluvlastnictví například dvou osob, přičemž se na jeho provozu podílí členové rodiny
jednoho z těchto spoluvlastníků a zároveň druhého spoluvlastníka buď nepojí
s ostatními osobami žádný příbuzenský vztah či nesplňuje podmínky stupně
příbuzenství či švagrovství. Názory autorů komentářové literatury k občanskému
zákoníku se ovšem v této souvislosti liší.175
Vzhledem k tomu, že názory vylučující možnost vlastnictví více obchodních
závodů jedním podnikatelem jsou spíše menšinové, dá se s velkou pravděpodobností
uvažovat i o možnosti, že se na provozu některého z těchto obchodních závodů ve
vlastnictví jednoho podnikatele budou podílet i členové jeho rodiny, a proto tak se může
stát, že jeden podnikatel bude mít jak ve vlastnictví závod rodinný, tak závod bez tohoto
přívlastku.

5.5.

Majetková práva členů rodiny
Majetková práva osob zúčastněných na provozu rodinného závodu bychom

173

HOLUB, Miloš. 2014, op. cit. sub 163, s. 229.
KOŽIAK, Jaromír. 2014. op. cit. sub 168, s. 227.
175
Například dle M. Holuba toto možné je (op. cit. sub 163, s. 229), opačný názor zastává J. Kožiak (op.
cit. sub 168, s. 133).
174
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mohli rozdělit na právo podílet se na zisku z provozu rodinného závodu, na věcech
nabytých ze zisku a na přírůstcích rodinného závodu. Platí přitom, že podíl člena rodiny
na těchto právech se odvíjí od množství a druhu jeho práce v rodinném závodu. Ohledně
toho ale mohou vznikat komplikace, jelikož bude jistě často obtížné promítnout míru
přispění každého jednotlivého člena rodiny k chodu rodinného závodu do přesné výše
určité peněžité částky (v případě podílu na zisku), či exaktně určit rozdělení věcí či
přírůstků k rodinnému závodu mezi jednotlivé členy rodiny. Možným řešením by tak
dle mého názoru mohlo být nastavení systému odměňování založeného na fixní
a variabilní složce této odměny. Pokud se tedy dá předpokládat, že hospodářské
výsledky rodinného závodu budou dosahovat alespoň určité výše, je možné stanovit
pravidelnou odměnu pro členy rodiny, například na měsíční bázi, a to právě na základě
míry přispění k tomuto hospodářskému výsledku jeho jednotlivých členů. Proměnlivá
složka odměny pak může být odvislá od výše aktuálního zisku rodinného závodu
a vyplácena například na půlroční bázi.
Z výše uvedeného je zřejmé, že výše plnění pro jednotlivé členy rodiny nebude
stejná. Není rovněž vyloučeno, že jejich podíl nebude jen představován peněžní částkou,
ale místo toho například ve formě určitého věcného plnění.
Otázkou je, zda se vlastník podílí na těchto plněních ve stejné míře jako ostatní
členové rodiny. Možnosti jsou v zásadě dvě. Buď je vlastníkovi rodinného závodu
přiznáno právo na vyšší podíl na zisku (a jiná plnění) odůvodněné pouze jeho
vlastnickým právem k rodinnému závodu, či mezi výší jeho plnění a plnění ostatních
členů rodiny, kteří se na provozu rodinného závodu podílí, není činěn rozdíl a případný
vyšší podíl vlastníka pak musí být odůvodněn právě onou vyšší mírou přispění na chodu
rodinného závodu. Domnívám se, že není důvod pro neopodstatněnou aplikaci prvního
nastíněného řešení a dávat tak vzniknout diskriminačnímu jednání176.
Z poslední věty ustanovení § 701 OZ plyne, že se člen rodiny může tohoto svého
práva vzdát, ovšem z důvodu potřeby ochrany slabší strany je tak možné pouze za
176

I právo obchodních korporací pracuje se zákazem neodůvodněného zvýhodňování členů obchodní
korporace, například v případě akciové společnosti se jedná o neodůvodněné zvýhodnění některých
akcionářů, srov. ustanovení § 244 ZOK. Jedná se o jeden ze stěžejních principů akciového práva, jak
ostatně zdůrazňuje i Důvodová zpráva k ZOK.
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splnění zákonem stanovených podmínek. Nejprve je třeba, aby ona osoba byla plně
svéprávná177. Nadto je dále třeba, aby tak ona osoba učinila osobně svým prohlášením,
přičemž toto prohlášení musí mít formu veřejné listiny178.
V případech plánovaného zcizení179 rodinného závodu je zavedeno předkupní
právo členů rodiny, kteří se podílí na jeho provozu. Vedle zcizení rodinného závodu
jako celku občanský zákoník předpokládá i zcizení spoluvlastnického podílu na
rodinném závodu či zcizení věci, která má podle své povahy a dosavadního určení
provozu rodinného závodu trvale sloužit. Účelem je pochopitelně zachování rodinného
závodu v rukou osoby, která se na jeho provozu do té doby účastnila. Úskalím může být
skutečnost, že rodinný závod nepodléhá zápisu do obchodního rejstříku a tudíž je
publicita v tomto ohledu značně omezena. Na rozdíl například od obchodních korporací,
u nichž můžeme ujednání o předkupním právu nalézt ve společenské smlouvě, která je
veřejně dostupná ve sbírce listin vedené rejstříkovým soudem180, nemá třetí osoba
v případě svého zájmu o nabytí vlastnického práva k rodinnému závodu možnost zjistit,
zda takové ujednání existuje181. Rozpaky rovněž vzbuzuje, že se toto předkupní právo
vztahuje na všechny členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu. Opravdu je
záměrem zákonodárce, aby se například žena, která se stará o chod domácnosti, tedy
pracuje trvale pro rodinu (a nikoli pro samotný rodinný závod), v případě, že využije
svého předkupního práva, stala vlastníkem celého rodinného závodu? Obávám se, že
nikoli. Jak již bylo řečeno, záměrem zákonodárce je, aby byl vlastníkem stále někdo
z rodiny, tedy někdo, kdo má potřebné know-how a zkušenosti nabyté právě tím, že se
podílel přímo na chodu rodinného závodu. Tyto zkušenosti ale osoba, která pracuje pro
rodinu a nikoli pro rodinný závod, nemá. Připouštím, že pokud by se vlastníkem stala
například tato žena (na rozdíl od situace, kdy by vlastníkem byla třetí osoba), která
pracuje pro rodinu, nemuselo by dojít ke změně všech členů rodiny, kteří se podílí na
provozu rodinného závodu, některých ale ano, jelikož se příbuzenství (pravděpodobně)
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Srov. ustanovení § 30 občanského zákoníku.
Viz § 3026 odst. 2 občanského zákoníku.
179
Vzhledem k tomu, že zákonodárce v ustanovení § 704 odst. 2 OZ užil výrazu „zcizení“, bude se jednat
nejen o případy koupě rodinného závodu, ale i například o jeho darování.
180
Viz ustanovení § 66 písm. a) zákona o veřejných rejstřících.
181
Nemluvě o tom, že třetí osoba ani nemá šanci zjistit, zda určitý závod je závodem rodinným či nikoli.
178
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počítá od vlastníka. Stále si ale myslím, že osoba vlastníka má svůj význam a měla by to
být osoba, která má právě nejvíce zkušeností či potřebných znalostí k tomu, aby rodinný
závod co nejvíce prosperoval. V praxi pak asi bude časté, že osoba v obdobném
postavení jako žena v našem příkladu předkupního práva pravděpodobně nevyužije.

5.6.

Zánik rodinného závodu
Zánik rodinného závodu, respektive účastenství na něm, upravuje ustanovení

§ 705 občanského zákoníku.
Odstavec první uvedeného ustanovení počítá se situacemi, kdy účastenství
zanikne všem členům rodiny, a to v důsledku zcizení jejich rodinného závodu. Dopadá
tedy na situace, kdy ke změně vlastníka dojde na základě jeho vůle, typicky to bude
například smlouvou o koupi závodu či jeho darováním, nejedná se tedy například
o zánik vlastnického práva v důsledku smrti. K přijetí rozhodnutí o zcizení rodinného
závodu bude v souladu s ustanovením § 702 OZ třeba většina hlasů členů rodiny
zúčastněných na provozu rodinného závodu. Ač zcizení rodinného závodu není zmíněno
v tomto ustanovení, domnívám se, že se jedná o záležitost mimo obvyklé hospodaření
rodinného závodu. Nabízí se otázka, zda zcizením rodinného závodu zanikne rodinný
závod jako takový, jelikož již přestane splňovat definiční znaky stanovené zákonem,
o kterých byl podán výklad výše. V tomto ohledu jsem zastáncem názoru, že je třeba
rozlišovat mezi převodem vlastnického práva k rodinnému závodu na třetí osobu, tedy
na osobu zcela mimo okruh členů rodiny, kteří se na provozu rodinného závodu podílí
a mezi převodem právě na člena rodiny, který se již na provozu účastní. Pokud novým
vlastníkem bude opět člen dané rodiny, nevidím důvod, proč by mělo dojít jak k zániku
účastenství na něm, tak i k zániku samotného rodinného závodu. Závod totiž stále bude
splňovat definiční znaky.
Co se týče zániku účastenství pouze jednotlivým členům rodiny, na tyto situace
pamatuje druhý odstavec ustanovení § 705 občanského zákoníku. Prvním důvodem pro
zánik účastenství je případ, kdy člen rodiny přestane vykonávat práci pro rodinu či
v rodinném závodě. Bude se tedy jednat často o neformální situace, kdy nebude třeba
žádného právního jednání a k ukončení účasti dojde pouze na základě faktického stavu
(stejně tak, jako na základě faktického stavu dochází ke vzniku rodinného závodu).
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V důsledku toho pak ale bude obtížné určit, kdy k zániku účastenství došlo. Dle
Důvodové zprávy k OZ je totiž účelem ustanovení § 705 a § 706 OZ vypořádání podílů
na zisku a na přírůstcích odstoupivšího člena rodiny. Pokud tedy nebude možné určit
přesně den zániku jeho účasti, bude obtížné rovněž určit, ke kterému dni vzniklo právo
na majetkové vypořádání182. Druhou situací, na kterou zákon míří, je změna právního
důvodu, na jehož základě dochází k výkonu práce v rodinném závodu. Navazuje tak na
§ 700 odst. 2 OZ. Opět se tedy jedná o případy, kdy jsou práva a povinnosti člena
rodiny, který se účastní provozu rodinného závodu, upravena jiným právním
jednáním183.
V případě zániku účasti člena rodiny na provozu rodinného závodu je na místě
majetkové vypořádání. Je třeba pamatovat na ustanovení § 701 OZ, dle kterého má člen
rodiny právo na podíl na zisku, na věcech nabytých z tohoto zisku, tak i na přírůstky
rodinného závodu, a to v míře, která odpovídá množství a druhu práce vykonávané
tímto členem. Zákon v ustanovení § 706 OZ ohledně výplaty těchto nároků specifikuje
pouze možnost úhrady platby členovi rodiny ve splátkách, a to, jak plyne z Důvodové
zprávy k NOZ184, především z toho důvodu, že tyto částky mohou být poměrně vysoké
a tak, pokud je tak sjednáno, může úhrada ve splátkách představovat menší finanční
zátěž pro rodinné hospodářství. Možné je tak činit pouze, pokud tak bylo sjednáno, či
v případě svolení soudu. Ten placení ve splátkách může neschválit či může rozhodnout
o neplatnosti takového ujednání, a to na základě žaloby vystoupivšího člena rodiny.
Důvodem může být neexistence ujednání o splátkách či nespravedlnost takového
ujednání nebo absence rozumného důvodu pro takové rozložení platby. M. Zuklínová185
dodává, že se na soud může obrátit i vlastník rodinného závodu a požadovat po soudu,
aby nahradil projev vůle bývalého účastníka a přivolil tak k ujednání o splátkách
v případě, že bývalý účastník s nimi nesouhlasí. Soud rozhodne ve prospěch vlastníka
v případě, že pro platbu ve splátkách existuje rozumný důvod.

182

A jak dodává J. Kožiak, můžou v této souvislosti vznikat další spory, např. při výpočtu úroků
z prodlení (viz KOŽIAK, Jaromír. 2014. op. cit. sub 168, s. 150).
183
Například společenskou smlouvou, pracovní smlouvou či třeba smlouvou o tiché společnosti.
184
Důvodová zpráva k OZ, s. 174.
185
ZUKLÍNOVÁ, Michaela in ŠVESTKA, Jiří; DVOŘÁK, Jan; FIALA, Josef a kol. Občanský zákoník:
komentář. Svazek II. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014. ISBN 978-80-7478-457-6, s. 119.
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5.7.

Shrnutí právní úpravy rodinného závodu
Jak plyne z textu práce výše, právní úprava rodinného závodu skýtá řadu

problémů, které na první pohled ze znění zákona nemusí být evidentní. Nejsem si tedy
jistá, nakolik se splní účel zavedení tohoto institutu, tedy vyjasnění narůstajícího
množství sporných případů, kdy se členové rodiny podílí na podnikatelské činnosti, aniž
by jejich práva a povinnosti byla formálně upravena.
Především je to nedůslednost zákonodárce při specifikaci některých použitých
pojmů. Hned na počátku tak může činit obtíže samotné určení, kdy rodinný závod
vznikl, jelikož zákon nepředpokládá žádné formální jednání v tomto směru. Dále, jak již
bylo nastíněno, není ze znění zákona zřejmé, jak se vlastně určují osoby, které jsou
zúčastněné na provozu rodinného závodu. Dalším příkladem může být rozhodování
o použití zisku či jiná významná rozhodnutí, která se přijímají většinou hlasů všech
členů rodiny. Otázkou rovněž může být, zda je správné, aby se například i ti členové,
kteří rodinnému závodu vypomáhají jen občas (ač trvale) či jejichž činnost například
není tak náročná jako náplň práce jiných členů, podíleli na rozhodování o těchto
záležitostech stejnou měrou. Zákon ani nepamatuje na situace, kdy rodinný závod
vykazuje záporný hospodářský výsledek. Pravděpodobně se na způsob úhrady ztráty
použije nerozdělený zisk z minulých let, jasnou odpověď ale občanský zákoník nedává.
Výčet nedostatků samozřejmě není konečný a zasloužil by si jistě podrobnější
zpracování, to ovšem není cílem této diplomové práce. Omezím se tak na konstatování,
že bude záviset na konkrétní rodině, zda tohoto institutu využije či zda nezvolí úpravu
obsaženou například v zákoně o obchodních korporacích a nepřikloní se například
k podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným.
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ZÁVĚR
Obchodní závod je významným a dle mého názoru i velice zajímavým institutem
občanského a obchodního práva. Rekodifikace soukromého práva v České republice
přinesla mnoho změn, na které je nutno reagovat a určitým způsobem se s nimi
vypořádat. Ohledně obchodního závodu je na první pohled patrný odklon
terminologický, tedy změna ze zavedeného „podniku“ na „obchodní závod“. Jak plyne
z první kapitoly této práce, ani jeden z těchto pojmů není pro český právní řád
novinkou. Oba pojmy znala již doktrína 19. a první poloviny 20. století, význam odklon
pak nastal v souvislosti s nastolením nedemokratického politického systému, který u nás
panoval až do tzv. sametové revoluce v roce 1989. V této době byl podnik chápán
výlučně jako subjekt právních vztahů. Mým cílem v tomto ohledu tedy byla poměrně
podrobná analýza obchodního závodu dle předválečné doktríny se zahrnutím výkladu
jedněch z nejvýznamnějších civilistů a komercialistů tehdejší doby. Období vlády
socialistické ideologie je tak v práci pouze nastíněno, a to s ohledem právě na
významný odklon v chápání tohoto institutu. Oproti tomu je více pozornosti věnováno
pojetí podniku za úpravy předcházející té současné, tedy úpravy v obchodním zákoníku.
Ten převzal pojem podnik, v čemž tedy navázal na socialistickou koncepci pojmově,
v souvislosti s nastolením tržního hospodářství a rozmachem soukromého podnikání
však bylo třeba uchopit podnik jiným způsobem, a to pouze jako objekt, tedy předmět
právních vztahů bez právní subjektivity (terminologií současného občanského zákoníku
bez právní osobnosti).
Největší důraz je v této práci kladen na rozbor současného pojetí obchodního
závodu obsaženého v občanském zákoníku. Především pomocí metody komparace jsem
dospěla k závěru, že se nejedná o přílišnou diskontinuitu v právní úpravě navazující na
tu v obchodním zákoníku, mírné rozdíly ovšem spatřit lze, jako je například zahrnutí
dluhů do obchodního závodu, či výslovná možnost, aby podnikatel vlastnil více
obchodních závodů. Domnívám se ale, že je i tento aspekt důležitý, a proto jsem shrnutí
o těchto poznatcích do práce také zařadila.
Vzhledem k tomu, že jako jedny z hlavních cílů této práce jsem stanovila
především analýzu obchodního závodu jako takového a jeho komparaci jak s právními
úpravami předcházejícími, tak i například s úpravou v evropském právu, obsahuje tato
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diplomová práce i výklad ohledně pojetí podniku v obecném smyslu. Právě v tomto
směru je možno za nejpřínosnější dle mého názoru považovat publikace I. Pelikánové,
jejíž názory byly v práci citovány na několika místech. Je třeba ocenit originalitu těchto
autorčiných publikací a dá se říci i její odhodlání se těmito otázkami zabývat, jelikož se
jedná o otázky teoretiky opomíjené, které vyžadují znalost jak historického kontextu,
tak i evropského práva (v tomto ohledu pak především pak judikatury evropských
institucí). Můžeme si všimnout odklonu od předválečného pojetí obchodního závodu,
kdy byl chápán jako nehmotný statek s důrazem na jeho klientelu a byl tak spíše
pojímán jako souhrn faktických vztahů. Naopak tedy můžeme zhodnotit, že došlo
k převzetí vymezení obsaženého v judikatuře institucí Evropské unie, dle kterého je
obchodní závod spíše souborem majetkových hodnot spojených s podnikáním. Nutno
však dodat, že na rozdíl od judikaturních závěrů v rámci evropského práva ale obchodní
zákoník i současný občanský zákoník chápou podnik (obchodní závod) striktně jako
předmět právních vztahů.
Dále jsou v práci v rámci navazující třetí kapitoly poměrně podrobně vylíčeny
otázky a nejasnosti, které se pojí s charakteristikou obchodního závodu jako předmětu
právních vztahů.
Nejprve je řešena klíčová otázka, zda je možno obchodní závod považovat za
věc v právním smyslu. Argumentováno je jak obecným širokým pojetím věcí v právním
smyslu, které je pro občanský zákoník příznačné, tak i konkrétními ustanoveními,
například samotnou definicí věci dle § 489 občanského zákoníku. Z výkladu plyne i to,
že celá řada autorů se k této otázce vyjadřuje, bohužel ale nenabízí dostatečnou
argumentaci pro ten či onen názor. Sama jsem nastínila možné řešení této otázky, které
v prvé řadě opírám o již zmíněnou definici věci obsaženou v občanském zákoníku, ale
i uvažování v praktických souvislostech. V tomto ohledu vnímám význam pojetí
obchodního závodu jako obchodovatelné věci především v možnosti s ním disponovat,
tedy v jeho schopnosti být předmětem právních jednání.
Opomenout nelze ani rozsáhlé diskuze ohledně pojetí obchodního závodu jako
věci hromadné. I zde panuje neshoda mezi teoretiky, a to především z důvodu, že
občanský zákoník na rozdíl od předchozího obchodního zákoníku nestanovuje výslovně,
že je obchodní závod věcí hromadnou. Mám za to, že není důvod se odchylovat od
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pojetí obchodního zákoníku, a proto věřím, že případná novelizace občanského
zákoníku v tomto směru by vyvrátila tyto spekulace. Na tuto diskuzi navazuje i úvaha
ohledně věci hromadné jako věci. Osobně se domnívám, že jak věc hromadná, tak tím
pádem i obchodní závod (jelikož dle mého názoru obchodní závod je věcí hromadnou),
jsou věcí v právním smyslu. Soudím tak nejen z důvodu širokého pojetí věcí dle
občanského zákoníku, ale především s ohledem na smysl a účel těchto institutů. Podle
mého názoru byl institut hromadné věci vytvořen především pro zjednodušení právního
styku. To samé usuzuji, že platí pro obchodní závod. Považuji proto názory, dle kterých
není možné věc hromadnou považovat za věc, za nesprávné a naopak jsem zastáncem
postoje, že uvažování o každé jednotlivé složce by bylo v rozporu s účelem těchto
institutů.
Další kapitola se věnuje části obchodního závodu. Rovněž z výkladu obsaženého
v této části diplomové práce plyne, že existuje množství otázek, na které teorie ani praxe
nezná odpovědi, respektive nezná odpovědi shodné. Příkladem může být počet
vedoucích odštěpného závodu, kde můžeme spatřovat diskrepanci mezi tím, co předvídá
Důvodová zpráva k OZ a co ovšem na druhé straně umožňuje právní řád. Jak bylo
řečeno, je otázkou, zda přání autorů občanského zákoníku zůstane nevyslyšeno, či zda
se naopak odpovídajícím způsobem upraví některá ustanovení v tomto konkrétním
případě zákona o veřejných rejstřících. Vzhledem ale k tomu, že by druhá ze
jmenovaných možností znamenala i náklady spojené například s již zmíněným
systémem, prostřednictvím kterého notáři promítají změny do obchodního rejstříku tzv.
přímým zápisem, domnívám se, že převáží možnost první.
V této kapitole jsou i nastíněny problémy s vymezením některých specifických
částí obchodního závodu, které předvídá občanský zákoník i zákon o obchodních
korporacích a spojuje s nimi i určité důsledky. Řeč je jednak o vymezení „části závodu
tvořící samostatnou organizační složku“ ve smyslu ustanovení § 2183 občanského
zákoníku a také tzv. podstatné části obchodního závodu, kterou obsahují některá
ustanovení zákona o obchodních korporacích, například § 421 odst. 2 písm. m) ZOK.
Z těchto důvodů je správné vymezení konkrétní části obchodního závodu, která je
předmětem dispozic, klíčové. Neshody v těchto ohledech panovaly i za účinnosti
předchozí právní úpravy a je patrné, že převládají i nadále, jelikož předmětné právní
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předpisy opět definují tyto specifické části obchodního závodu příliš vágně. Jak ale bylo
zmíněno již v úvodu této práce, ačkoli by si zmiňované diskuze jistě zasluhovaly
analýzu a shrnutí, není možno takový cíl naplnit v rámci této diplomové práce. Právě
z důvodu toho, že by pak výklad zůstával jen na povrchu, není tato problematika
předmětem této diplomové práce.
Poslední kapitola předkládané práce pak je věnována institutu rodinného závodu
jako jedné z novinek, kterou zavedl občanský zákoník. V práci jsem se snažila
představit tento nový institut a rovněž o něm uvažovat v praktických souvislostech.
Z výkladu je ovšem patrné, že právní úprava v tomto směru skýtá mnoho nejasností a dá
se tedy zhodnotit jako poměrně nešťastná. Především tak dovozuji vzhledem k tomu, že
adresáty těchto norem budou členové rodiny, především tedy osoby bez právnického
vzdělání, pro které může být tato právní úprava nesrozumitelná, a dá se tedy možná
očekávat, že se budou snažit vyhnout tomu, aby se úprava jejich vztahů řídila právě
ustanoveními o rodinném závodě.
Dalo by se shrnout, že z textu této diplomové práce plyne, že právní úprava
obchodního závodu a s ním souvisejících institutů není jednoznačná, což dokládá
i množství odlišných názorů autorů komentářové literatury. Významnou roli tak jistě
bude hrát rozhodovací činnost českých soudů, aby některé otázky vyjasnila či odstranila
některé nepřesnosti. Případně je možno předmětné nepřesnosti napravit legislativní
cestou. Rovněž bude záležet na praxi, tedy na konkrétních subjektech, jak se strohou
právní úpravou naloží a uvedou ji do života.
Vzhledem k tomu, že hlavním cílem této diplomové práce bylo analyzovat
samotný institut obchodního závodu, komparovat jej jak s instituty, které znal náš
právní řád v předchozích stoletích, tak i s úpravou v právu Evropské unie, dále pak
nastínit související výkladové nejasnosti a kromě toho i nabídnout vlastní argumenty
(včetně návrhů na řešení de lege ferenda), domnívám se, že diplomová práce splnila
vytyčené cíle.
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SEZNAM ZKRATEK
ABGB

Allgemeines
Bürgerliches
občanský zákoník).

ADHGB

Allgemeines deutsches Handelsgesetzbuch (Všeobecný
zákoník obchodní).

Důvodová zpráva k OZ

Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.

Důvodová zpráva
k ZOK

Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích).

ESD

Evropský soudní dvůr.

ObchZ, obchodní
zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

OSŘ, občanský soudní
řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů.

OZ, občanský zákoník

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

SDEU

Soudní dvůr Evropské unie.

SOZ, starý občanský
zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

střední občanský
zákoník

Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

ZOK, zákon o
obchodních korporacích

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění
pozdějších předpisů.

ZVR, zákon o veřejných
rejstřících

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších
předpisů.

ŽZ, živnostenský zákon

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

66

Gesetzbuch

(Obecný

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
PRÁVNÍ PŘEDPISY


Zákon č. 946/1811 Sb. z. s., Obecný zákoník občanský.



Zákon č. 1/1863 ř. z., Všeobecný zákoník obchodní.



Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.



Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve
znění pozdějších předpisů.



Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. 2. 2011, o postupu
proti opožděným platbám v obchodních transakcích, dostupné z http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0007&from=CS.
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směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, dostupné z http://eurlex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=CS.
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ABSTRAKT
Předkládaná diplomová práce s názvem „Obchodní závod“ si klade za cíl
komplexně analyzovat obchodní závod, jak jej upravuje současný občanský zákoník.
Obchodní závod je jedním ze stěžejních témat na pomezí občanského a obchodního
práva a je významným institutem souvisejícím s každodenním provozem podnikatelovy
činnosti.
Práce začíná shrnutím historických souvislostí, jejichž výklad je obsažen v první
kapitole. Je rozebráno pojetí tohoto institutu v 19. století, tedy jako předmětu právních
vztahů, který slouží k uskutečňování podnikatelské činnosti. Jak z kapitoly rovněž
plyne, pojetí v druhé polovině 20. století však bylo značně odlišné od toho současného,
především proto, že byl podnik chápán jako subjekt právních vztahů.
Na tento historický úvod navazuje druhá a třetí kapitola, které jsou stěžejní částí
diplomové práce. Kapitola druhá se věnuje samotné definici obchodního závodu a dále
nabízí odpovědi na otázku, zda může mít jeden podnikatel více obchodních závodů.
Rovněž je podán výklad o pojetí obchodního závodu, a to v porovnání s předválečnou
doktrínou i právní úpravou v rámci Evropské unie, která byla v tomto směru formována
především rozhodovací činností institucí Evropské unie.
Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na výkladové nejasnosti a množství
odporujících názorů, které je možno vypozorovat hned u několika témat. První
podkapitola je věnována pojetí obchodního závodu jako věci v právním smyslu.
Navazuje výklad o obchodním závodu jako věci hromadné a rovněž není opomenuto
shrnutí diskuze ohledně dluhu jako věci v právním smyslu a věci hromadné jako věci.
Dále je do práce zahrnuta kapitola, která analyzuje část obchodního závodu.
S částí obchodního závodu je možno se setkat hned v několika případech, například to
může být pobočka či odštěpný závod. Jedna z podkapitol se zabývá vedoucím
odštěpného závodu a pozornost je věnována i institutu prokury.
Závěrečná pátá kapitola nabízí shrnutí nového institutu rodinného závodu
a v této souvislosti je možno si všimnout mnoha nejasností, která se s tímto tématem
pojí. Bude tedy i v této souvislosti záležet na praxi, jak se s rodinným závodem
vypořádá.
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Samotný závěr práce je věnován shrnutí a zhodnocení poznatků a závěrů, ke
kterým jsem při vypracování své diplomové práce dospěla.
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ABSTRACT
The

presented

thesis

with

the

title

"Business

Enterprise"

aims

to

comprehensively analyse the business enterprise as it is governed by the current Civil
Code. The business enterprise is one of the key topics at the borderline of civil and
commercial law and is an important institute connected with the day-to-day operation of
the entrepreneurial activity.
The thesis begins with a summary of the historical context, the interpretation of
which is contained in the first chapter. The concept of this institute in the 19th century is
analysed, thus as a subject of legal relationships, which serves to carry out
entrepreneurial activity. As it is also apparent from the chapter, the concept in the
second half of the 20th century was considerably different from the present, mainly
because the enterprise was perceived as a legal entity.
The second and third chapters, which are the main part of the thesis, follow up
on the historical introduction. The second chapter deals with the definition of the
business enterprise itself, and also proposes answers to the question of whether a single
entrepreneur can own more than one business enterprise. An interpretation of the
concept of the business enterprise is also given in comparison with the pre-war doctrine
and the legal framework of the European Union, which was formed in this respect
mainly by the decision-making activity of the institutions of the European Union.
In the third chapter, I focused on the ambiguities of interpretation and a number
of contradictory views, which can be seen in connection with several topics. The first
subchapter is devoted to the concept of a business as a thing in a legal sense. The
discussion of the business enterprise as a collective thing follows, and it is not neglected
to summarize the discussion on the debt as a thing in a legal sense and also discussions
regarding the concept of a collective thing as a thing in a legal sense.
Further, a chapter which analyses the part of the business enterprise is included.
The part of the business enterprise can be encountered in several cases, for example it
may be a branch or a registered branch. One of the subchapters deals with the head of
the registered branch and attention is also paid to the institute of a proxy.
The final fifth chapter offers a summary of the new institute called the family
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enterprise and in this context many uncertainties associated with this topic can be
noticed.
The conclusion of the thesis itself is devoted to summarizing and evaluating the
findings and conclusions I reached in my thesis.
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