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Výtah ustanovení týkajících se výhradně spolků 

 

Oddíl 2 

Korporace 

Pododdíl 1 

Obecně o korporacích 

§ 210 

§ 210 (1) Korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob. 

§ 210 (2) Na právnickou osobu tvořenou jediným členem se hledí jako na korporaci. 

§ 211 

§ 211 (1) Korporace může mít jediného člena, připouští-li to zákon. V takovém případě jediný člen korporace 

v ní nemůže z vlastní vůle ukončit členství, ledaže v důsledku toho na jeho místo vstoupí nová osoba. 

§ 211 (2) Klesne-li počet členů korporace pod počet stanovený zákonem, soud ji i bez návrhu zruší a 

rozhodne o její likvidaci. Nejprve jí však poskytne přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. 
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§ 212 

§ 212 (1) Přijetím členství v korporaci se člen vůči ní zavazuje chovat se čestně a zachovávat její vnitřní řád. 

Korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i 

oprávněné zájmy. 

§ 212 (2) Zneužije-li člen soukromé korporace hlasovací právo k újmě celku, rozhodne soud na návrh toho, 

kdo prokáže právní zájem, že k hlasu tohoto člena nelze pro určitý případ přihlížet. Toto právo zaniká, pokud 

návrh není podán do tří měsíců ode dne, kdy k zneužití hlasu došlo. 

§ 213 

Poškodí-li korporaci její člen nebo člen jejího orgánu způsobem, který zakládá jeho povinnost k náhradě a 

kterým byl poškozen i jiný člen korporace na hodnotě své účasti, a domáhá-li se náhrady jen tento člen, 

může soud škůdci i bez zvláštního návrhu uložit povinnost nahradit způsobenou škodu jen korporaci, pokud 

to odůvodňují okolnosti případu, zejména pokud je dostatečně zřejmé, že se takovým opatřením vyrovná i 

škoda na znehodnocené účasti. 

Pododdíl 2 

Spolek 

§ 214 

§ 214 (1) Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako 

samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm. 

§ 214 (2) Vytvoří-li spolky k uplatňování společného zájmu nový spolek jako svůj svaz, vyjádří v názvu nového 

spolku jeho svazovou povahu. 

§ 215 

§ 215 (1) Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho. 

§ 215 (2) Členové spolku neručí za jeho dluhy. 

§ 216 

Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“. 

§ 217 

§ 217 (1) Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je 

spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže. 

§ 217 (2) Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání 

nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového 

majetku. 

§ 217 (3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. 

Založení spolku 



§ 218 

Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov; stanovy obsahují alespoň 

a) název a sídlo spolku, 

b) účel spolku, 

c) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou práva a povinnosti vznikat, 

d) určení statutárního orgánu. 

§ 219 

Stanovy mohou založit pobočný spolek jako organizační jednotku spolku nebo určit, jakým způsobem se 

pobočný spolek zakládá a který orgán rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku. 

§ 220 

§ 220 (1) Určí-li stanovy, že členství je různého druhu, vymezí zároveň práva a povinnosti spojené s 

jednotlivými druhy členství. 

§ 220 (2) Omezit práva nebo rozšířit povinnosti spojené s určitým druhem členství lze jen za podmínek 

určených předem ve stanovách, jinak se souhlasem většiny dotčených členů. To neplatí, má-li spolek k 

omezení práv nebo rozšíření povinností spravedlivý důvod. 

§ 221 

Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku. 

Ustavující schůze 

§ 222 

§ 222 (1) Spolek lze založit i usnesením ustavující schůze tvořícího se spolku. Na ustavující schůzi se obdobně 

použijí ustanovení o členské schůzi. 

§ 222 (2) Návrh stanov vypracuje a další zájemce o založení spolku svolá vhodným způsobem k ustavující 

schůzi svolavatel. Správnost a úplnost listiny přítomných ověří svolavatel nebo osoba jím pověřená. 

§ 223 

Každý, kdo se dostaví na ustavující schůzi a splňuje podmínky pro členství ve spolku, se zapíše do listiny 

přítomných, podepíše se k údaji o svém jménu a bydlišti nebo sídlu. Správnost a úplnost listiny přítomných 

ověří svolavatel nebo osoba jím pověřená. Platí, že osoby zapsané v listině přítomných podaly řádnou 

přihlášku do spolku. 

§ 224 

§ 224 (1) Ustavující schůzi zahájí svolavatel nebo osoba jím pověřená. Sdělí ustavující schůzi počet 

přítomných a seznámí ji s jednáními, která svolavatel v zájmu spolku již učinil. Dále navrhne ustavující schůzi 

pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího i případných dalších činovníků. 



§ 224 (2) Ustavující schůze volí členy těch orgánů, které podle určení zákona a stanov zvolit má. 

§ 224 (3) Ustavující schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných v době hlasování. 

§ 224 (4) Kdo hlasoval proti přijetí návrhu stanov, může od přihlášky do spolku odstoupit. O tom musí být 

učiněn záznam v listině přítomných opatřený podpisy odstupujícího a toho, kdo záznam učinil. 

§ 225 

Účastní-li se ustavující schůze alespoň tři osoby, mohou schválit stanovy podle § 218. 

Vznik spolku 

§ 226 

§ 226 (1) Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. 

§ 226 (2) Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba určená ustavující 

schůzí. 

§ 226 (3) Není-li spolek do veřejného rejstříku zapsán do třiceti dnů od podání návrhu na zápis a není-li v této 

lhůtě ani vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu, považuje se spolek za zapsaný do veřejného rejstříku 

třicátým dnem od podání návrhu. 

§ 227 

Pokračuje-li spolek v činnosti i poté, co byl jeho zápis do veřejného rejstříku odmítnut, použijí se ustanovení 

o společnosti. 

Pobočný spolek 

§ 228 

§ 228 (1) Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku. Pobočný 

spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku a zapsaném 

ve veřejném rejstříku. 

§ 228 (2) Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku a vyjádřit jeho 

vlastnost pobočného spolku. 

§ 229 

§ 229 (1) Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. 

§ 229 (2) Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní spolek. 

§ 229 (3) Není-li rozhodnutí o zápisu nebo o jeho odmítnutí vydáno do třiceti dnů od podání návrhu na zápis, 

považuje se pobočný spolek za zapsaný do veřejného rejstříku. 

§ 229 (4) Z právních jednání pobočného spolku vzniklých přede dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku je 

hlavní spolek oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s pobočným spolkem. Ode dne zápisu pobočného 

spolku do veřejného rejstříku ručí hlavní spolek za dluhy pobočného spolku v rozsahu určeném stanovami. 
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§ 230 

§ 230 (1) Zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek. 

§ 230 (2) Hlavní spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočné spolky. 

§ 231 

Nabytím statusu veřejné prospěšnosti pro hlavní spolek nabývají tento status i pobočné spolky. Vzdá-li se 

hlavní spolek statusu veřejné prospěšnosti, nebo je-li mu odejmut, pozbývají jej i pobočné spolky. 

Členství 

§ 232 

§ 232 (1) Neurčí-li stanovy jinak, váže se členství ve spolku na osobu člena a nepřechází na jeho právního 

nástupce. 

§ 232 (2) Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí 

jiného zástupce. 

§ 233 

§ 233 (1) Po vzniku spolku může členství v něm vzniknout přijetím za člena nebo jiným způsobem určeným 

stanovami. 

§ 233 (2) Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se 

stane členem spolku. 

§ 233 (3) O přijetí za člena rozhoduje orgán určený stanovami, jinak nejvyšší orgán spolku. 

§ 234 

Má se za to, že vznikem členství v pobočném spolku vzniká i členství v hlavním spolku; to platí i o zániku 

členství. 

§ 235 

Stanovy mohou určit výši a splatnost členského příspěvku nebo určí, který orgán spolku určí výši a splatnost 

členského příspěvku a jakým způsobem. 

§ 236 

Seznam členů 

§ 236 (1) Vede-li spolek seznam členů, stanovy určí, jakým způsobem provádí v seznamu členů zápisy a 

výmazy týkající se členství osob ve spolku. Stanovy dále určí, jak bude seznam členů zpřístupněn, anebo že 

zpřístupněn nebude. 

§ 236 (2) Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze 

seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto 



zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o 

vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany. 

§ 236 (3) Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; při 

uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je neúplný. 

Zánik členství 

§ 237 

Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, nebo dalšími způsoby uvedenými ve stanovách nebo v 

zákoně. 

§ 238 

Neurčí-li stanovy jinak, zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené 

spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn. 

§ 239 

§ 239 (1) Neurčí-li stanovy něco jiného, může spolek vyloučit člena, který závažně porušil povinnost 

vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li 

porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. 

§ 239 (2) Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. 

§ 240 

§ 240 (1) Neurčí-li stanovy jiný orgán, rozhoduje o vyloučení člena statutární orgán. 

§ 240 (2) Neurčí-li stanovy jinak, může návrh na vyloučení podat v písemné formě kterýkoli člen; v návrhu se 

uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se 

s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. 

§ 241 

§ 241 (1) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o 

jeho vyloučení přezkoumala rozhodčí komise, ledaže stanovy určí jiný orgán. 

§ 241 (2) Příslušný orgán zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; 

rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech. 

§ 242 

Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout 

soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může 

člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy 

byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká. 

Organizace spolku 

§ 243 



Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, rozhodčí komise a další 

orgány určené ve stanovách. Stanovy mohou orgány spolku pojmenovat libovolně, nevzbudí-li tím klamný 

dojem o jejich povaze. 

§ 244 

Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda). Neurčí-li stanovy jinak, volí 

a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku. 

§ 245 

Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že 

jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, 

že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout. 

§ 246 

§ 246 (1) Neurčí-li stanovy funkční období členů volených orgánů spolku, je toto období pětileté. 

§ 246 (2) Neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, 

kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě. 

§ 246 (3) Neurčí-li stanovy jinak, použijí se pro svolání, zasedání a rozhodování kolektivních orgánů spolku § 

156 a § 159 odst. 2 a přiměřeně též ustanovení o členské schůzi. 

§ 247 

Nejvyšší orgán spolku 

§ 247 (1) Stanovy určí, který orgán je nejvyšším orgánem spolku; do jeho působnosti zpravidla náleží určit 

hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov, schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit 

činnost dalších orgánů spolku i jejich členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně. 

§ 247 (2) Je-li podle stanov statutární orgán spolku i jeho nejvyšším orgánem a není-li s to vykonávat 

působnost po dobu delší než jeden měsíc, může alespoň pětina členů spolku svolat shromáždění všech členů 

spolku; na shromáždění přechází působnost nejvyššího orgánu spolku. To neplatí, určí-li stanovy něco jiného. 

§ 247 (3) Neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze; ustanovení § 248 až 257 se na 

členskou schůzi použijí, pokud stanovy neurčí něco jiného. 

Členská schůze 

§ 248 

§ 248 (1) Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát do roka. 

§ 248 (2) Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo 

kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od 

doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. 

§ 249 
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§ 249 (1) Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně 

třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání. 

§ 249 (2) Je-li zasedání svoláno podle § 248, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu 

změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal. 

§ 249 (3) Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. 

§ 250 

§ 250 (1) Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li 

se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se na zasedání 

dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady. 

§ 250 (2) Je-li zasedání svoláno podle § 248, může být odvoláno či odloženo jen na návrh nebo se souhlasem 

toho, kdo k němu dal podnět. 

§ 251 

Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, 

vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání 

sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou 

újmu, nelze mu je poskytnout. 

§ 252 

§ 252 (1) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou 

hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas. 

§ 252 (2) Určí-li stanovy při úpravě různých druhů členství ve spolku, že je s určitým druhem členství spojen 

pouze hlas poradní, nepřihlíží se k tomuto hlasu pro účely odstavce 1. 

§ 253 

§ 253 (1) Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté zajistí volbu předsedy 

zasedání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu stanovy. 

§ 253 (2) Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na 

předčasném ukončení zasedání. 

§ 253 (3) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a 

se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat. 

§ 254 

§ 254 (1) Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. 

Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. 

§ 254 (2) Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu 

předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis 

vyhotoven. 
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§ 254 (3) Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami. Neurčí-li 

stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle spolku. 

§ 255 

Dílčí členské schůze 

Stanovy mohou určit, že se zasedání členské schůze bude konat formou dílčích členských schůzí, případně 

též, o kterých záležitostech tímto způsobem rozhodnout nelze. Připustí-li stanovy zasedání dílčích členských 

schůzí, určí rovněž období, v němž se všechna zasedání musí konat. Pro schopnost usnášet se a pro přijímání 

usnesení se zúčastnění členové a odevzdané hlasy sčítají. 

§ 256 

Shromáždění delegátů 

§ 256 (1) Stanovy mohou určit, že působnost členské schůze plní shromáždění delegátů. 

§ 256 (2) Každý delegát musí být volen stejným počtem hlasů. Není-li to dobře možné, mohou stanovy určit 

pro volbu delegátů rozumnou odchylku. 

§ 257 

Náhradní zasedání členské schůze 

§ 257 (1) Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární orgán nebo ten, kdo 

původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou 

schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. 

Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání 

členské schůze předtím svoláno. 

§ 257 (2) Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad 

předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů, ledaže stanovy určí něco 

jiného. 

§ 257 (3) Rozhoduje-li členská schůze na zasedání dílčích členských schůzí nebo rozhoduje-li namísto ní 

shromáždění delegátů, postupuje se podle odstavců 1 a 2 obdobně. 

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku 

§ 258 

Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby 

rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se 

neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. 

§ 259 

Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí 

dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí. 
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§ 260 

§ 260 (1) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné 

právní následky, a je-li v zájmu spolku hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. 

§ 260 (2) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí 

osoby nabytého v dobré víře. 

§ 261 

§ 261 (1) Porušil-li spolek základní členské právo člena závažným způsobem, má člen právo na přiměřené 

zadostiučinění. 

§ 261 (2) Namítne-li to spolek, soud právo na zadostiučinění členu spolku nepřizná, nebylo-li uplatněno 

a) v době stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí, nebo 

b) do tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-li tento návrh zamítnut podle § 260. 

Kontrolní komise 

§ 262 

§ 262 (1) Zřídí-li stanovy kontrolní komisi, vyžaduje se, aby měla alespoň tři členy. Neurčí-li stanovy jinak, volí 

a odvolává členy kontrolní komise členská schůze. Určí-li stanovy, že členy kontrolní komise jmenuje nebo 

odvolává statutární orgán, nepřihlíží se k tomu. 

§ 262 (2) Neurčí-li stanovy další omezení, není členství v kontrolní komisi slučitelné s členstvím ve 

statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora. 

§ 263 

Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se 

stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, 

upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami. 

§ 264 

V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od 

členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem. 

Rozhodčí komise 

§ 265 

Je-li zřízena rozhodčí komise, rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové samosprávy v rozsahu 

určeném stanovami; neurčí-li stanovy působnost rozhodčí komise, rozhoduje spory mezi členem a spolkem o 

placení členských příspěvků a přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku. 

§ 266 
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§ 266 (1) Neurčí-li stanovy jinak, má rozhodčí komise tři členy, které volí a odvolává členská schůze nebo 

shromáždění členů spolku. 

§ 266 (2) Členem rozhodčí komise může být jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná osoba, která ve spolku 

nepůsobí jako člen statutárního orgánu nebo kontrolní komise. Nenavrhl-li nikdo vyslovení neplatnosti volby 

člena rozhodčí komise pro nedostatek bezúhonnosti, platí s výhradou změny okolností, že byla zvolena 

bezúhonná osoba. 

§ 266 (3) Z činnosti rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání nebo by mohly bránit 

rozhodovat nepodjatě. 

§ 267 

Řízení před rozhodčí komisí upravuje jiný právní předpis. 

§ 268 

Zrušení spolku 

§ 268 (1) Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem, nebo i bez návrhu v 

případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn, 

a) vyvíjí činnost zakázanou v § 145, 

b) vyvíjí činnost v rozporu s § 217, 

c) nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře, nebo 

d) brání členům ze spolku vystoupit. 

§ 268 (2) Ustanovení § 172 není dotčeno. 

Likvidace spolku 

§ 269 

§ 269 (1) Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku všem 

členům. 

§ 269 (2) Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to požádá. 

§ 270 

§ 270 (1) Nelze-li povolat likvidátora jinak, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu některého z členů 

statutárního orgánu. Není-li to možné, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu některého člena 

spolku. 

§ 270 (2) Likvidátor jmenovaný podle odstavce 1 nemůže z funkce odstoupit, může však navrhnout soudu, 

aby jej z funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby funkci vykonával. 

§ 271 
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Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů spolku nezbytné. 

§ 272 

§ 272 (1) Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem podle stanov. Určí-li stanovy spolku se statusem veřejné 

prospěšnosti, že má být likvidační zůstatek použit k jiným než veřejně prospěšným cílům, nepřihlíží se k 

tomu. 

§ 272 (2) Nelze-li s likvidačním zůstatkem naložit podle stanov, nabídne likvidátor likvidační zůstatek spolku s 

účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci, na jejímž území má spolek 

sídlo. Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má spolek 

sídlo. Získá-li likvidační zůstatek obec nebo kraj, použije jej jen k veřejně prospěšnému cíli. 

§ 273 

Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, ustanovení § 272 se nepoužije a likvidátor 

naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu. 

Fúze spolků 

§ 274 

Zúčastněné spolky uzavírají smlouvu o fúzi jako smlouvu o sloučení spolků, nebo jako smlouvu o splynutí 

spolků. 

§ 275 

Smlouva o fúzi obsahuje alespoň údaje o názvu, sídle a identifikující údaj každého ze zúčastněných spolků s 

uvedením, který spolek je zanikající a který nástupnický, a rozhodný den. 

§ 276 

§ 276 (1) Smlouva o splynutí spolků obsahuje i ujednání o stanovách nástupnického spolku. 

§ 276 (2) Dojde-li při sloučení ke změně stanov nástupnického spolku, obsahuje smlouva o sloučení také 

ujednání o této změně. 

§ 277 

§ 277 (1) Společně s návrhem smlouvy o fúzi vyhotoví členové statutárních orgánů zúčastněných spolků i 

zprávu vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze. Zprávu lze vyhotovit i jako společnou pro 

všechny zúčastněné spolky. 

§ 277 (2) Zpráva vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze nemusí být vyhotovena, jsou-li 

všichni členové zúčastněného spolku členy jeho statutárního nebo kontrolního orgánu nebo souhlasí-li s tím 

všichni členové zúčastněného spolku. 

§ 278 

Zasedání členské schůze, kterému bude návrh smlouvy o fúzi předložen ke schválení, musí ten, kdo je 

svolává, ohlásit nejméně třicet dnů před jeho konáním. V této lhůtě musí být zpřístupněny všem členům 
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a) návrh smlouvy o fúzi, 

b) stanovy nástupnického spolku, 

c) výkaz majetku a závazků všech zúčastněných spolků ne starší než šest měsíců a 

d) zpráva vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze, je-li její vyhotovení nutné. 

§ 279 

§ 279 (1) Zúčastněné spolky zveřejní nejméně třicet dnů před zasedáním členské schůze společné oznámení, 

v němž uvedou, jakých spolků se fúze týká a jaký spolek se stane nástupnickým spolkem. 

§ 279 (2) Není-li spolek příjemcem plnění z veřejného rozpočtu, má-li zanedbatelný počet věřitelů a je-li 

celková výše dluhů zanedbatelná, postačí, pokud doručí oznámení známým věřitelům. 

§ 280 

Přihlásí-li věřitel zúčastněného spolku pohledávku do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis fúze stal vůči němu 

účinným, má právo na dostatečnou jistotu, zhorší-li se dobytnost pohledávky. Prokáže-li věřitel, že se v 

důsledku fúze dobytnost pohledávky zhorší podstatným způsobem, má právo na dostatečnou jistotu ještě 

před zápisem fúze do veřejného rejstříku. 

§ 281 

§ 281 (1) Návrh smlouvy o fúzi schvalují členské schůze zúčastněných spolků. Členská schůze může návrh 

smlouvy o fúzi jen schválit, nebo odmítnout. 

§ 281 (2) Zasedání členských schůzí zúčastněných spolků může být svoláno i jako společné. Tehdy členské 

schůze zúčastněných spolků hlasují o návrhu smlouvy o fúzi odděleně. Pokud se však po schválení návrhu 

smlouvy o fúzi volí členové orgánů nástupnického spolku, mohou členské schůze zúčastněných spolků 

rozhodnout, že budou o těchto členech hlasovat společně. 

§ 282 

Ten, kdo za zúčastněný spolek návrh smlouvy o fúzi podepisuje, připojí k podpisu kromě dalších náležitostí 

také údaj, že návrh smlouvy schválila členská schůze spolku a kdy se tak stalo. Smlouva o fúzi je přijata 

usnesením členské schůze posledního ze zúčastněných spolků o schválení návrhu smlouvy o fúzi a jejím 

podpisem za tento spolek. 

§ 283 

Návrh na vyslovení neplatnosti smlouvy o fúzi lze podat jen společně s návrhem na neplatnost usnesení 

členské schůze schvalujícího tuto smlouvu. Právo domáhat se neplatnosti má jen zúčastněný spolek nebo 

osoba oprávněná podat návrh na vyslovení neplatnosti členské schůze. 

§ 284 

§ 284 (1) Návrh na zápis fúze do veřejného rejstříku podávají společně všechny zúčastněné spolky. Jedná-li se 

o fúzi splynutím, podepíší návrh také členové statutárního orgánu nástupnického spolku. 



§ 284 (2) Na základě návrhu provede příslušný orgán zápis fúze tak, že k témuž dni vymaže ve veřejném 

rejstříku zanikající spolky, poznamená, kdo je jejich právní nástupce, a při fúzi 

a) sloučením poznamená u nástupnického spolku den účinnosti sloučení a názvy, adresy sídla a identifikující 

údaje spolků, které se s nástupnickým spolkem sloučily, a případné další změny u nástupnického spolku, 

pokud v důsledku fúze nastaly, 

b) splynutím provede zápis nástupnického spolku a poznamená u něho názvy, adresy sídla a identifikující 

údaje spolků, které jsou jeho právní předchůdci. 

§ 285 

Po zápisu fúze do veřejného rejstříku nelze smlouvu o fúzi změnit nebo zrušit. 

§ 286 

Zápisem fúze nabývají členové zanikajícího spolku členství v nástupnickém spolku. 

§ 287 

§ 287 (1) Nepodají-li zúčastněné spolky návrh na zápis fúze do šesti měsíců ode dne, kdy byla smlouva o fúzi 

uzavřena, může ten ze zúčastněných spolků, který byl připraven návrh podat, od smlouvy o fúzi odstoupit. 

Odstoupí-li od smlouvy i jen jedna strana, zaniká tím závazek všech stran založený smlouvou. 

§ 287 (2) Nepodají-li zúčastněné spolky návrh na zápis fúze do jednoho roku ode dne, kdy byla smlouva o fúzi 

uzavřena, platí, že od smlouvy odstoupily všechny zúčastněné spolky. 

§ 287 (3) Společně a nerozdílně se spolkem, který způsobil, že návrh na zápis fúze nebyl podán včas, nahradí 

ostatním spolkům škodu z toho vzniklou členové jeho statutárního orgánu vyjma těch, kteří prokáží, že 

vyvinuli dostatečné úsilí, aby návrh byl podán včas. 

Rozdělení spolku 

§ 288 

§ 288 (1) Při rozdělení sloučením uzavírají zúčastněné spolky smlouvu o rozdělení. 

§ 288 (2) Smlouva o rozdělení obsahuje alespoň 

a) údaje o názvu, sídle a identifikující údaj zúčastněných spolků s uvedením, který spolek je zanikající a které 

jsou nástupnické, 

b) určení, jaký majetek a dluhy zanikajícího spolku přejímají nástupnické spolky, 

c) určení, kteří zaměstnanci zanikajícího spolku se stávají zaměstnanci jednotlivých nástupnických spolků, 

d) rozhodný den. 

§ 288 (3) Dochází-li v důsledku rozdělení sloučením ke změně stanov některého z nástupnických spolků, 

obsahuje smlouva o rozdělení také dohodu o této změně. 



§ 288 (4) Nestanoví-li smlouva o rozdělení jinak, nabývá každý člen zanikajícího spolku ke dni účinnosti 

rozdělení členství ve všech nástupnických spolcích. 

§ 289 

§ 289 (1) Při rozdělení se založením nových spolků vyhotoví rozdělovaný spolek projekt rozdělení. 

§ 289 (2) Projekt obsahuje alespoň 

a) údaje o názvu, sídle a identifikující údaj zúčastněných spolků s uvedením, který spolek je zanikající a které 

jsou nástupnické, 

b) určení, jaký majetek a dluhy zanikajícího spolku přejímají nástupnické spolky, 

c) určení, kteří zaměstnanci zanikajícího spolku se stávají zaměstnanci jednotlivých nástupnických spolků, 

d) návrh stanov nástupnických spolků, 

e) rozhodný den. 

§ 289 (3) Nestanoví-li projekt rozdělení jinak, nabývá každý člen zanikajícího spolku ke dni účinnosti rozdělení 

členství ve všech nástupnických spolcích. 

§ 290 

§ 290 (1) Není-li ze smlouvy o rozdělení nebo z projektu rozdělení zřejmé, jaký majetek přechází z 

rozdělovaného spolku na nástupnické spolky, platí, že nástupnické spolky jsou spoluvlastníky takového 

majetku. 

§ 290 (2) Není-li ze smlouvy o rozdělení nebo z projektu rozdělení zřejmé, jaké dluhy přecházejí z 

rozdělovaného spolku na nástupnické spolky, platí, že nástupnické spolky jsou z těchto dluhů zavázány 

společně a nerozdílně. 

§ 291 

§ 291 (1) Při rozdělení sloučením se ustanovení o fúzi použijí obdobně. 

§ 291 (2) Při rozdělení se založením nových spolků vyhotoví statutární orgán rozdělovaného spolku společně 

s projektem rozdělení i zprávu vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky rozdělení. Zpráva nemusí 

být vyhotovena, jsou-li všichni členové spolku členy jeho statutárního orgánu, anebo souhlasí-li s tím všichni 

členové spolku. 

§ 292 

§ 292 (1) Zasedání členské schůze, kterému bude předložena smlouva o rozdělení nebo projekt rozdělení ke 

schválení, musí ten, kdo je svolává, ohlásit nejméně třicet dnů před jeho konáním. 

§ 292 (2) Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 spolek zpřístupní ve svém sídle všem členům zprávu statutárního 

orgánu vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky rozdělení, je-li její vyhotovení nutné. Zpráva musí 

obsahovat, 
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a) jedná-li se o rozdělení sloučením, návrh smlouvy o rozdělení, stanovy nástupnického spolku a výkaz 

majetku a závazků všech zúčastněných spolků ne starší než šest měsíců, nebo 

b) jedná-li se o rozdělení se založením nových spolků, projekt rozdělení, výkaz majetku a závazků 

rozdělovaného spolku, jakož i zahajovací rozvahy a návrh stanov nástupnických spolků. 

§ 293 

§ 293 (1) Nejméně třicet dnů před zasedáním členské schůze zveřejní rozdělovaný spolek oznámení, v němž 

uvede, jakého spolku se rozdělení týká a které spolky se stanou jeho spolky nástupnickými. V oznámení 

rozdělovaný spolek též upozorní věřitele na jejich právo podle § 301. 

§ 293 (2) Není-li spolek příjemcem plnění z veřejného rozpočtu, má-li zanedbatelný počet věřitelů a je-li 

celková výše dluhu zanedbatelná, postačí, pokud doručí oznámení známým věřitelům. 

§ 294 

§ 294 (1) Smlouvu o rozdělení schvalují členské schůze zúčastněných spolků. Ustanovení § 282 se použije 

obdobně. 

§ 294 (2) Projekt rozdělení schvaluje členská schůze rozdělovaného spolku. 

§ 294 (3) Členská schůze může smlouvu o rozdělení nebo projekt rozdělení jen schválit, nebo odmítnout. 

§ 295 

§ 295 (1) Rozdělovaný spolek podá návrh na zápis rozdělení do veřejného rejstříku. Jedná-li se o rozdělení 

sloučením, podají společný návrh spolek rozdělovaný i nástupnický. 

§ 295 (2) Na základě návrhu provede příslušný orgán zápis rozdělení tak, že k témuž dni vymaže ve veřejném 

rejstříku zanikající spolek, poznamená, kdo je jeho právní nástupce, a při rozdělení 

a) sloučením poznamená u nástupnického spolku den účinnosti rozdělení sloučením a název, adresu sídla a 

identifikující údaj spolku, který se s nástupnickým spolkem sloučil a případné další změny u nástupnického 

spolku, pokud v důsledku rozdělení nastaly, 

b) se založením nových spolků provede zápis nástupnických spolků a poznamená u něho název, adresu sídla 

a identifikující údaj spolku, který je jeho právním předchůdcem. 

§ 296 

Po zápisu rozdělení do veřejného rejstříku nelze smlouvu o rozdělení ani projekt rozdělení změnit nebo 

zrušit. 

§ 297 

§ 297 (1) Nepodají-li při rozdělení sloučením zúčastněné spolky návrh na zápis rozdělení do šesti měsíců ode 

dne, kdy byla smlouva o rozdělení uzavřena, může ten ze zúčastněných spolků, který byl připraven návrh 

podat, od smlouvy o rozdělení odstoupit. Odstoupí-li od smlouvy i jen jedna strana, zanikají tím závazky 

všech stran založené smlouvou. 
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§ 297 (2) Nepodají-li při rozdělení sloučením zúčastněné spolky návrh na zápis rozdělení do jednoho roku 

ode dne, kdy byla smlouva o rozdělení uzavřena, platí, že od smlouvy odstoupily všechny zúčastněné spolky. 

§ 297 (3) Společně a nerozdílně se spolkem, který způsobil, že návrh na zápis rozdělení nebyl podán včas, 

nahradí ostatním spolkům škodu z toho vzniklou členové jeho statutárního orgánu vyjma těch, kteří prokáží, 

že vyvinuli dostatečné úsilí, aby návrh byl podán včas. 

§ 298 

Nepodá-li rozdělovaný spolek při rozdělení se založením nových spolků návrh na zápis rozdělení do jednoho 

roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí o rozdělení přijato, ruší se marným uplynutím lhůty rozhodnutí o 

rozdělení. 

§ 299 

§ 299 (1) Každý z nástupnických spolků ručí společně s ostatními nástupnickými spolky za dluhy přešlé z 

rozdělovaného spolku na další nástupnický spolek. 

§ 299 (2) Dá-li si rozdělovaný spolek ocenit své jmění posudkem znalce ustanoveného mu soudem podle 

jiného zákona, a to včetně odděleného ocenění jmění přecházejícího na jednotlivé nástupnické spolky, a 

splní povinnost zveřejnění podle § 269, ručí každý nástupnický spolek za dluhy podle odstavce 1 jen do výše 

čistého jmění nabytého rozdělením. 

§ 299 (3) Právo z ručení podle odstavců 1 a 2 nemohou uplatnit věřitelé, jimž se dostalo jistoty podle § 300. 

§ 300 

Přihlásí-li věřitel zúčastněného spolku pohledávku do šesti měsíců ode dne, kdy se zápis rozdělení stal vůči 

němu účinným, má právo na dostatečnou jistotu, pokud prokáže, že se dobytnost pohledávky zhorší. 

Prokáže-li věřitel, že se v důsledku rozdělení dobytnost pohledávky podstatným způsobem zhorší, má právo 

na dostatečnou jistotu ještě před zápisem rozdělení do veřejného rejstříku. 

§ 301 

§ 301 (1) Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo, aby mu kterýkoli ze zúčastněných 

spolků sdělil do jednoho měsíce od doručení žádosti, jaké jmění přechází rozdělením na jednotlivé 

nástupnické spolky. 

§ 301 (2) Nedostane-li se dlužníku zaniklého spolku sdělení, kdo je po rozdělení spolku jeho věřitelem, může 

plnit kterémukoli z nástupnických spolků. Nedostane-li se věřiteli zaniklého spolku sdělení, kdo je po 

rozdělení spolku jeho dlužníkem, může požadovat plnění od kteréhokoli z nástupnických spolků. 

§ 302 

Určí-li stanovy, že o fúzi nebo rozdělení spolku rozhoduje jiný orgán než členská schůze, použijí se z 

ustanovení o fúzi nebo rozdělení spolku na rozhodování takového orgánu přiměřeně ustanovení o členské 

schůzi. 
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Lhůty a doby 

Oddíl 4 

Právnické osoby 

§ 3041 

§ 3041 (1) Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona 

ode dne nabytí jeho účinnosti. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o zápisu 

právnické osoby do veřejného rejstříku, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; odporuje-li však 

zakladatelské právní jednání učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadním právním 

předpisům, považuje se za platné, vyhovuje-li ustanovením tohoto zákona. 

§ 3041 (2) Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která 

odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; 

právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo 

statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je 

právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě 

dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud právnickou 

osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její 

likvidaci. 

§ 3042 

Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název 

požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li 

pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, 

že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat. 
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§ 3045 

§ 3045 (1) Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se 

považují za spolky podle tohoto zákona. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální 

družstvo podle jiného zákona. 

§ 3045 (2) Organizační jednotky sdružení způsobilé jednat svým jménem podle zákona č. 83/1990 Sb., o 

sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za pobočné spolky podle tohoto zákona. 

Statutární orgán hlavního spolku podá do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na zápis 

pobočného spolku, jinak posledním dnem této lhůty právní osobnost pobočného spolku zaniká. 
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§ 3048 

Až do účinnosti zákona o veřejném rejstříku, do něhož se zapisují spolky, podléhají spolky registraci podle 

zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Výtah ustanovení týkajících se také spolků 

§ 1 (2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; 

zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, 

včetně práva na ochranu osobnosti. 

§ 2 

§ 2 (1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a svobod 

a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k 

hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto 

příkazem, musí mu ustoupit. 
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§ 119 

Právnické osoby vedou spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech, i když nejsou povinny vést 

účetnictví podle jiného právního předpisu. 

Veřejné rejstříky právnických osob 

§ 120 

§ 120 (1) Do veřejného rejstříku se o právnické osobě zapíše alespoň den jejího vzniku, den jejího zrušení s 

uvedením právního důvodu a den jejího zániku, jakož i její název, adresa sídla a předmět činnosti, jméno a 

adresa bydliště nebo sídla každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán 

právnickou osobu zastupuje, a údajů o dni vzniku nebo zániku jejich funkce. 

§ 120 (2) Jiný právní předpis stanoví, jaké jsou veřejné rejstříky právnických osob, které právnické osoby se 

do nich zapisují a jak, nebo které další údaje se do nich o právnických osobách zapisují, a jak se z nich 

vymazávají, popřípadě zda je součástí veřejného rejstříku sbírka listin. Veřejné rejstříky právnických osob 

jsou přístupné každému; každý do nich může nahlížet a pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie. 

§ 120 (3) Změní-li se zapsaná skutečnost, oznámí zapsaná osoba nebo ten, komu to ukládá zákon, změnu bez 

zbytečného odkladu tomu, kdo veřejný rejstřík vede, a ten tuto změnu do veřejného rejstříku bez 

zbytečného odkladu zapíše. 
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§ 136 

Sídlo 

§ 136 (1) Při ustavení právnické osoby se určí její sídlo. Nenaruší-li to klid a pořádek v domě, může být sídlo i 

v bytě. 



§ 136 (2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, pokud zakladatelské právní jednání 

uvede název obce, kde je sídlo právnické osoby; do veřejného rejstříku však právnická osoba navrhne zapsat 

plnou adresu sídla. 
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Veřejná prospěšnost 

§ 146 

Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním 

jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají 

podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá 

své jmění k veřejně prospěšnému účelu. 

§ 147 

Veřejně prospěšná právnická osoba má právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku, 

pokud splní podmínky stanovené jiným právním předpisem. 

§ 148 

Je-li ve veřejném rejstříku zapsán status veřejné prospěšnosti, vymaže jej ten, kdo veřejný rejstřík vede, 

pokud se právnická osoba statusu veřejné prospěšnosti vzdá, nebo pokud o jeho odnětí rozhodne soud. 

Výmazem z veřejného rejstříku status veřejné prospěšnosti zaniká. 

§ 149 

Soud o odnětí statusu veřejné prospěšnosti rozhodne na návrh osoby, která na tom má právní zájem, nebo i 

bez návrhu v případě, že právnická osoba přestane splňovat podmínky pro jeho nabytí a nedostatek ani na 

výzvu soudu v přiměřené lhůtě neodstraní. 

§ 150 

Jen právnická osoba, jejíž status veřejné prospěšnosti je ve veřejném rejstříku zapsán, má právo uvést ve 

svém názvu, že je veřejně prospěšná. 
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§ 154 

Je-li členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu 

zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu. 
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§ 156 

§ 156 (1) Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je schopen usnášet se za 

přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. 



§ 156 (2) Je-li působnost jednotlivých členů orgánu rozdělena podle určitých oborů, ustanovení odstavce 1 se 

nepoužije. Rozdělení působnosti nezbavuje další členy povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti právnické 

osoby spravovány. 

§ 157 

§ 157 (1) Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena voleného orgánu, který návrhu odporoval, 

jeho odchylný názor. 

§ 157 (2) Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen oprávněn dozvědět se obsah 

rozhodnutí. 

§ 158 

§ 158 (1) Zakladatelské právní jednání může stanovit pro schopnost orgánu usnášet se vyšší počet 

zúčastněných, vyžádat pro přijetí rozhodnutí vyšší počet hlasů nebo stanovit postup, kterým lze způsob 

rozhodování orgánu měnit. 

§ 158 (2) Zakladatelské právní jednání může připustit rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě 

nebo s využitím technických prostředků. 

§ 158 (3) Zakladatelské právní jednání může určit, že v případě dosažení rovnosti hlasů při rozhodování 

voleného orgánu právnické osoby rozhoduje hlas předsedajícího. 

§ 159 

§ 159 (1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i 

s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře 

schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. 

§ 159 (2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen zmocnil pro 

jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. 

§ 159 (3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti 

při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v 

jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci. 

§ 160 

Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce 

uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. 

Jednání za právnickou osobu 

§ 161 

Kdo právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za 

právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém 

pracovním zařazení. 

§ 162 
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Zastupuje-li právnickou osobu člen jejího orgánu způsobem zapsaným do veřejného rejstříku, nelze namítat, 

že právnická osoba nepřijala potřebné usnesení, že usnesení bylo stiženo vadou, nebo že člen orgánu přijaté 

usnesení porušil. 

§ 163 

Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí 

orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. 

§ 164 

§ 164 (1) Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech. 

§ 164 (2) Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří kolektivní statutární orgán. Neurčí-li 

zakladatelské právní jednání, jak jeho členové právnickou osobu zastupují, činí tak každý člen samostatně. 

Vyžaduje-li zakladatelské právní jednání, aby členové statutárního orgánu jednali společně, může člen 

právnickou osobu zastoupit jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání. 

§ 164 (3) Má-li právnická osoba s kolektivním statutárním orgánem zaměstnance, pověří jednoho člena 

statutárního orgánu právním jednáním vůči zaměstnancům; jinak tuto působnost vykonává předseda 

statutárního orgánu. 

§ 165 

§ 165 (1) Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, 

kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným 

v zakladatelském právním jednání; jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, 

kdykoli se o tom při své činnosti dozví. 

§ 165 (2) Soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního 

orgánu v rozporu se zájmy právnické osoby a nemá-li právnická osoba jiného člena orgánu schopného ji 

zastupovat. 

§ 166 

§ 166 (1) Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo 

funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Co je stanoveno o zastoupení právnické osoby 

zaměstnancem, platí obdobně pro zastoupení právnické osoby jejím členem nebo členem jiného orgánu 

nezapsaného do veřejného rejstříku. 

§ 166 (2) Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem právnické osoby má účinky vůči třetí osobě, jen 

muselo-li jí být známo. 

§ 167 

Právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil člen voleného orgánu, 

zaměstnanec nebo jiný její zástupce vůči třetí osobě. 

Zrušení právnické osoby 



§ 168 

§ 168 (1) Právnická osoba se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci 

nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších důvodů stanovených zákonem. 

§ 168 (2) O dobrovolném zrušení právnické osoby rozhoduje její příslušný orgán. 

§ 169 

§ 169 (1) Po zrušení právnické osoby se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění nabývá právní nástupce, 

nebo stanoví-li zákon jinak. 

§ 169 (2) Neplyne-li z právního jednání o zrušení právnické osoby, zda je rušena s likvidací nebo bez likvidace, 

platí, že je zrušena s likvidací. 

§ 170 

Kdo rozhodl o zrušení právnické osoby s likvidací, může rozhodnutí změnit, dokud ještě nedošlo k naplnění 

účelu likvidace. 

§ 171 

S likvidací se právnická osoba zrušuje 

a) uplynutím doby, na kterou byla založena, 

b) dosažením účelu, pro který byla založena, 

c) dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti, 

nebo 

d) dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější. 

§ 172 

§ 172 (1) Soud na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší právnickou osobu a 

nařídí její likvidaci, jestliže 

a) vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje veřejný pořádek, 

b) již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem, 

c) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se, nebo 

d) tak stanoví zákon. 

§ 172 (2) Umožňuje-li zákon soudu zrušit právnickou osobu z důvodu, který lze odstranit, soud jí před 

vydáním rozhodnutí stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. 

§ 173 

§ 173 (1) Zrušuje-li se právnická osoba při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem účinnosti přeměny. 



§ 173 (2) Byl-li osvědčen úpadek právnické osoby, zrušuje se bez likvidace zrušením konkursu po splnění 

rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující; do likvidace však 

vstoupí, objeví-li se po skončení insolvenčního řízení nějaký majetek. 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Díl 5 

Podnikatel 

§ 420 

§ 420 (1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo 

obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k 

této činnosti za podnikatele. 

§ 420 (2) Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 se za podnikatele považuje také každá osoba, 

která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném 

výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

§ 421 

§ 421 (1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby 

zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon. 

§ 421 (2) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění 

podle jiného zákona. 

§ 422 

Podnikatel, který nemá obchodní firmu, právně jedná při svém podnikání pod vlastním jménem; připojí-li k 

němu dodatky charakterizující blíže jeho osobu nebo obchodní závod, nesmí být klamavé. 

 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

§ 435 

§ 435 (1) Každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných 

veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku 

uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném 

veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném 

rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i 

ten. 

§ 435 (2) Na listině podle odstavce 1 ze uvést i další údaje, nejsou-li způsobilé vyvolat klamavý dojem. 

 

Výtah ustanovení týkajících se autorského práva 
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Oddíl 5 

Licence 

Pododdíl 1 

Obecná ustanovení 

§ 2358 

Základní ustanovení 

§ 2358 (1) Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního 

vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li 

ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu. 

§ 2358 (2) Smlouva vyžaduje písemnou formu, 

a) poskytuje-li se licence výhradní, nebo 

b) má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu. 

§ 2358 (3) Licence k předmětu průmyslového vlastnictví zapsanému do veřejného seznamu je účinná vůči 

třetím osobám zápisem do tohoto seznamu. 

§ 2359 

§ 2359 (1) Nabyvatel není povinen licenci využít, ledaže trvání práva závisí na jeho výkonu. 

§ 2359 (2) Poskytovatel udržuje po dobu trvání licence právo, vyžaduje-li to jeho povaha. 

§ 2360 

Výhradní nebo nevýhradní licence 

§ 2360 (1) Je-li ujednána výhradní licence, poskytovatel nemá právo poskytnout tutéž licenci třetí osobě po 

dobu, co výhradní licence trvá. Není-li výslovně ujednán opak, zdrží se i poskytovatel výkonu práva, ke 

kterému udělil výhradní licenci. 

§ 2360 (2) Poskytne-li poskytovatel za trvání výhradní licence nabyvatele bez jeho souhlasu uděleného v 

písemné formě licenci třetí osobě, licence nevznikne. Byla-li však nevýhradní licence poskytnuta před 

poskytnutím výhradní licence, zůstává zachována. 

§ 2361 

Je-li ujednána nevýhradní licence, je poskytovatel oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil nevýhradní 

licenci, jakož i poskytnout licenci třetí osobě. 

§ 2362 

Není-li výslovně ujednána výhradní licence, platí, že se jedná o nevýhradní licenci. 

§ 2363 



Podlicence 

Nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti, jen bylo-li to 

ujednáno v licenční smlouvě. 

§ 2364 

§ 2364 (1) Nabyvatel může licenci postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti jen se souhlasem poskytovatele. 

Souhlas vyžaduje písemnou formu. 

§ 2364 (2) Nabyvatel sdělí poskytovateli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu 

postupníka. 

§ 2365 

Byl-li převeden závod nebo jeho část, která tvoří jeho samostatnou složku, souhlas poskytovatele k 

převedení licence se vyžaduje, jen bylo-li to zvlášť ujednáno. 

§ 2366 

Odměna 

§ 2366 (1) Není-li ujednána výše odměny nebo způsob jejího určení, je smlouva přesto platná, pokud 

a) z jednání stran o uzavření smlouvy vyplývá jejich vůle uzavřít úplatnou smlouvu i bez určení výše odměny; 

v takovém případě nabyvatel poskytovateli zaplatí odměnu ve výši, která je obvyklá v době uzavření smlouvy 

za obdobných smluvních podmínek a pro takové právo, nebo 

b) strany ve smlouvě ujednají, že se licence poskytuje bezúplatně. 

§ 2366 (2) Je-li výše odměny ujednána v závislosti na výnosech z využití licence, umožní nabyvatel 

poskytovateli kontrolu příslušných účetních záznamů nebo jiné dokumentace ke zjištění skutečné výše 

odměny. Poskytne-li takto nabyvatel poskytovateli informace označené nabyvatelem jako důvěrné, nesmí je 

poskytovatel prozradit třetí osobě ani je použít pro své potřeby v rozporu s účelem, ke kterému mu byly 

poskytnuty. 

§ 2366 (3) Nabyvatel předloží poskytovateli pravidelná vyúčtování odměny podle odstavce 2 v ujednaných 

časových obdobích; není-li ujednáno jinak, je povinen tak učinit alespoň jednou ročně. 

§ 2367 

Poskytovatel poskytne nabyvateli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy veškeré podklady a 

informace potřebné k výkonu licence. 

§ 2368 

§ 2368 (1) Nabyvatel utají před třetími osobami podklady a sdělení, jichž se mu od poskytovatele dostalo, 

ledaže ze smlouvy nebo z povahy podkladů a sdělení vyplývá, že poskytovatel nemá na jejich utajování 

zájem. Za třetí osobu se nepovažuje zaměstnanec ani ten, kdo se na podnikání podnikatele účastní, byl-li 

podnikatelem zavázán k mlčenlivosti. 
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§ 2368 (2) Po zániku licence nabyvatel poskytnuté podklady vrátí; sdělení utají až do doby, kdy se stanou 

obecně známými. 

§ 2369 

Dojde-li k ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence, zpraví o tom nabyvatel poskytovatele bez 

zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví. Poskytovatel poskytne nabyvateli součinnost k právní ochraně 

jeho licence. 

§ 2370 

Výpověď 

Je-li smlouva uzavřena na dobu neurčitou, nabývá výpověď účinnosti uplynutím jednoho roku od konce 

kalendářního měsíce, v němž výpověď došla druhé straně. 

Pododdíl 2 

Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem 

§ 2371 

Základní ustanovení 

Smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v původní nebo 

zpracované či jinak změněné podobě, a to určitým způsobem nebo všemi způsoby užití, v rozsahu 

omezeném nebo neomezeném. 

§ 2372 

§ 2372 (1) Autor může poskytnout oprávnění k výkonu práva užít autorské dílo jen způsobem, který je v době 

uzavření smlouvy znám; k opačnému ujednání se nepřihlíží. 

§ 2372 (2) Licenci k užití autorského díla je nabyvatel povinen využít, ledaže je ujednáno jinak. 

§ 2373 

§ 2373 (1) O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle i vůči neurčitému počtu 

osob. Obsah smlouvy nebo jeho část lze určit také odkazem na licenční podmínky, jež jsou stranám známé 

nebo veřejně dostupné. 

§ 2373 (2) S přihlédnutím k obsahu návrhu nebo praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo zvyklostem 

může osoba, která má v úmyslu návrh přijmout, vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením 

určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele, zejména poskytnutím nebo přijetím plnění. V tomto případě je 

přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn. 

§ 2373 (3) Je-li v návrhu adresovaném neurčitému okruhu osob, který lze přijmout bez vyrozumění 

navrhovatele podle odstavce 2, stanovena lhůta k přijetí, nelze návrh během této lhůty odvolat. 

§ 2374 
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§ 2374 (1) Není-li odměna za poskytnutí licence ujednána v závislosti na výnosech z využití licence a je-li tak 

nízká, že je ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu předmětu licence pro dosažení 

takového zisku, má autor právo na přiměřenou dodatečnou odměnu; tohoto práva se nemůže vzdát. 

§ 2374 (2) Výši dodatečné odměny určí soud, který přihlédne zejména k výši původní odměny, dosaženému 

zisku z využití licence, významu díla pro takový zisk a k obvyklé výši odměny ve srovnatelných případech, 

pokud je stanovena v závislosti na výnosech; tím není vyloučena mimosoudní dohoda stran o výši dodatečné 

odměny. 

§ 2375 

Omezení nabyvatele licence 

§ 2375 (1) Označení autora smí nabyvatel upravit či jinak změnit, jen bylo-li to ujednáno. 

§ 2375 (2) Nabyvatel smí dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, jen bylo-li to ujednáno, ledaže se jedná 

o takovou úpravu nebo jinou změnu, u níž lze spravedlivě očekávat, že by k ní autor vzhledem k okolnostem 

užití svolil; ani v takovém případě však nabyvatel nesmí dílo nebo jeho název upravit nebo jinak změnit, 

vyhradil-li si autor svolení a je-li nabyvateli taková výhrada známa. 

§ 2375 (3) Odstavec 2 se použije obdobně i při spojení díla s jiným dílem nebo při zařazení díla do díla 

souborného. 

§ 2376 

§ 2376 (1) Licence může být omezena na jednotlivé způsoby užití díla; způsoby užití díla mohou být omezeny 

rozsahem, zejména co do množství, místa nebo času. 

§ 2376 (2) Má se za to, že licence byla poskytnuta k takovým způsobům užití a v takovém rozsahu, jak to je 

nutné k dosažení účelu smlouvy. 

§ 2376 (3) Nevyplývá-li z účelu smlouvy jinak, má se za to, že 

a) územní rozsah licence je omezen na území České republiky, 

b) časový rozsah licence je omezen na dobu obvyklou u daného druhu díla a způsobu užití, nikoli však na 

dobu delší než jeden rok od poskytnutí licence, a má-li být dílo odevzdáno až po poskytnutí licence, tak od 

takového odevzdání, a 

c) množstevní rozsah licence je omezen na množství, které je obvyklé u daného druhu díla a způsobu užití. 

§ 2376 (4) Licence k rozmnožování díla zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, 

trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě. 

§ 2376 (5) Licence k rozmnožování díla zahrnuje i licenci k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. 

§ 2377 

Rozmnoženina pro autora 
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Lze-li to na nabyvateli licence k rozmnožování autorského díla spravedlivě požadovat a je-li to obvyklé, 

poskytne nabyvatel autorovi na své náklady alespoň jednu rozmnoženinu autorova autorského díla z 

rozmnoženin jím pořízených na základě příslušné licence. 

Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele 

§ 2378 

§ 2378 (1) Nevyužívá-li nabyvatel výhradní licenci vůbec nebo využívá-li ji nedostatečně a jsou-li tím značně 

nepříznivě dotčeny oprávněné zájmy autora, může autor od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, že 

nevyužívání nebo nedostatečné využívání licence je způsobeno okolnostmi převážně spočívajícími na straně 

autora. 

§ 2378 (2) Autor může z důvodů uvedených v odstavci 1 od smlouvy odstoupit teprve poté, kdy nabyvatele 

vyzve, aby v přiměřené lhůtě od doručení výzvy licenci dostatečně využil, a nabyvatel oprávnění dostatečně 

nevyužije ani přes tuto výzvu. Na možnost odstoupení jako následek marného uplynutí přiměřené lhůty musí 

autor nabyvatele ve výzvě upozornit. Výzvy není třeba, jestliže využití oprávnění nabyvatelem není možné 

anebo jestliže nabyvatel prohlásí, že licenci nevyužije. 

§ 2379 

§ 2379 (1) Autor nemůže právo na odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele uplatnit před uplynutím 

dvou let od poskytnutí licence, popřípadě od odevzdání autorského díla, bylo-li nabyvateli odevzdáno až po 

poskytnutí licence; u příspěvků do periodického tisku s denní periodicitou činí tato lhůta tři měsíce a u 

ostatního periodického tisku jeden rok. 

§ 2379 (2) Vyžaduje-li se výzva nabyvateli, aby v přiměřené době licenci dostatečně využil, nelze před 

uplynutím lhůt uvedených v odstavci 1 učinit ani takovou výzvu. 

§ 2380 

Jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, nahradí autor nabyvateli škodu, která mu vznikla 

odstoupením od smlouvy. Přitom se vezmou v úvahu zejména důvody, pro něž nabyvatel licenci dostatečně 

nevyužil. 

§ 2381 

§ 2381 (1) Nedošlo-li k využití licence vůbec, vrátí autor nabyvateli odměnu, kterou od něho přijal na základě 

smlouvy, od které odstoupil; došlo-li k využití licence pouze nedostatečně, vrátí autor odměnu sníženou o 

část, která s ohledem na poměr mezi uskutečněným a mezi ujednaným nebo zákonem stanoveným 

rozsahem využití licence připadá na uskutečněné využití. 

§ 2381 (2) Byl-li nabyvatel povinen licenci využít a porušil-li tuto povinnost, zůstává právo autora na odměnu 

odstoupením od smlouvy pro nečinnost nabyvatele nedotčeno. Byla-li odměna ujednána v závislosti na 

výnosech z užití autorského díla, má se za to, že autorovi vzniklo právo na odměnu v té výši, v jaké by mu 

vzniklo, kdyby nabyvatel v době před odstoupením od smlouvy licenci dostatečně využil. 

§ 2382 

Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora 
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§ 2382 (1) Autor může odstoupit od smlouvy tehdy, neodpovídá-li již autorské dílo, které dosud nebylo 

zveřejněno, jeho přesvědčení a zveřejněním autorského díla by byly značně nepříznivě dotčeny jeho 

oprávněné osobní zájmy. 

§ 2382 (2) Autor nahradí nabyvateli škodu, která mu odstoupením od smlouvy podle odstavce 1 vznikla. 

Účinky odstoupení nastanou nahrazením škody nebo poskytnutím dostatečné jistoty. 

§ 2382 (3) Projeví-li autor po odstoupení od smlouvy podle odstavce 1 opětovný zájem o užití autorského 

díla, nabídne licenci přednostně nabyvateli za podmínek srovnatelných s podmínkami původně ujednanými. 

§ 2382 (4) Ustanovení § 2381 odst. 2 se použije obdobně. 

§ 2383 

Zánik licence 

Smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, které byla udělena licence, přechází práva a povinnosti z 

licenční smlouvy na jejího právního nástupce. Licenční smlouva může takový přechod práv a povinností na 

právního nástupce vyloučit. 

Pododdíl 3 

Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou 

§ 2384 

Základní ustanovení 

§ 2384 (1) Licenční smlouvou nakladatelskou poskytuje autor nabyvateli licenci k rozmnožování a rozšiřování 

autorského díla slovesného, hudebně dramatického nebo hudebního, výtvarného, fotografického nebo 

vyjádřeného způsobem podobným fotografii, nejde-li o užití autorského díla v provedení výkonnými umělci. 

§ 2384 (2) Nebyla-li ve smlouvě uzavřené v písemné formě výslovně ujednána nevýhradní licence, hledí se na 

licenci jako na výhradní; to neplatí, jde-li o rozmnožování a rozšiřování autorského díla v periodické publikaci. 

§ 2385 

§ 2385 (1) Nabyvatel poskytne autorovi před vydáním autorského díla přiměřenou lhůtu k provedení 

drobných tvůrčích změn jeho díla, které nevyvolají na straně nabyvatele potřebu vynaložení nepřiměřených 

nákladů a jimiž se nezmění povaha díla (autorská korektura). 

§ 2385 (2) Neumožní-li nabyvatel autorovi provedení autorské korektury, může autor od smlouvy odstoupit, 

došlo-li by v důsledku toho k užití autorského díla způsobem snižujícím jeho hodnotu. 

§ 2386 

Je-li množstevní rozsah licence omezen na určitý počet rozmnoženin a tyto rozmnoženiny byly rozebrány 

před uplynutím doby, na kterou byla licence udělena, zaniká licence, nedohodnou-li se strany na zvýšení 

množstevního rozsahu do šesti měsíců ode dne, kdy autor nabyvatele k takové změně smlouvy vyzve. 

Pododdíl 4 
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Zvláštní ustanovení pro práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze 

§ 2387 

Pro umělecké výkony se § 2371 až 2383 použijí obdobně; výkonný umělec však nemá právo stanovené v § 

2377. 

§ 2388 

Pro zvukové záznamy, zvukově obrazové záznamy a rozhlasové nebo televizní vysílání se § 2371 až 2376 a § 

2383 použijí obdobně; výrobce zvukového záznamu nebo zvukově obrazového záznamu ani rozhlasový nebo 

televizní vysílatel však nemají právo stanovené v § 2374. 

§ 2389 

Pro databáze, které jsou předmětem zvláštního práva pořizovatele databáze, se použijí § 2371 až 2376 a § 

2383 přiměřeně; pořizovatel databáze však nemá právo stanovené v § 2374. 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 

Díl 8 

Dílo 

Oddíl 1 

Obecná ustanovení 

§ 2586 

Základní ustanovení 

§ 2586 (1) Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

§ 2586 (2) Cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li 

určena alespoň odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena 

placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek. 

§ 2587 

Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava 

věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby 

nebo její části. 

§ 2588 

§ 2588 (1) Záleží-li provedení díla ve zvláštních osobních schopnostech zhotovitele, zaniká závazek ztrátou 

jeho způsobilosti, nebo jeho smrtí. To neplatí, může-li dílo úspěšně provést ten, kdo převzal činnost 

zhotovitele jako jeho právní nástupce. 
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§ 2588 (2) Smrt objednatele sama o sobě závazek neruší, ledaže se tím splnění závazku stane nemožným 

nebo zbytečným. To platí i v případě zániku závazku smrtí objednatele. 

Způsob provádění díla 

§ 2589 

Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, není-li 

provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí. 

§ 2590 

§ 2590 (1) Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 

potřeba. 

§ 2590 (2) Není-li doba plnění ujednána, provede zhotovitel dílo v době přiměřené jeho povaze. Má se za to, 

že je čas plnění ujednán ve prospěch zhotovitele. 

§ 2591 

Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. 

Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet 

objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy. 

§ 2592 

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je 

zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno. 

§ 2593 

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 

požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v 

přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k 

podstatnému porušení smlouvy. 

§ 2594 

§ 2594 (1) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 

objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost 

zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

§ 2594 (2) Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu 

přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci 

nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. 

§ 2594 (3) Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má 

právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich 

nevhodnost mohla být zjištěna. 



§ 2594 (4) Zachová-li se zhotovitel podle odstavců 1 a 2, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro 

nevhodnost věci nebo příkazu. 

§ 2595 

Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné 

věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit. 

Věci k provedení díla 

§ 2596 

Opatří-li zhotovitel věc zpracovanou při provádění díla, má stran této věci, pokud se stala součástí díla, 

postavení prodávajícího. Má se za to, že kupní cena věci je zahrnuta v ceně díla. 

§ 2597 

§ 2597 (1) Má-li objednatel opatřit věc k provedení díla, předá ji zhotoviteli v dohodnuté době, jinak bez 

zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Má se za to, že se cena díla o cenu této věci nesnižuje. 

§ 2597 (2) Neopatří-li objednatel věc včas a neučiní-li tak ani na výzvu zhotovitele v dodatečné přiměřené 

době, může věc opatřit zhotovitel na účet objednatele. Cenu věci a náklady účelně vynaložené s jejím 

opatřením objednatel zhotoviteli zaplatí bez zbytečného odkladu poté, co jej o placení zhotovitel požádá. 

§ 2598 

§ 2598 (1) Objednatel nese nebezpečí škody na věci, kterou opatřil k provedení díla, dokud trvá jeho 

vlastnické právo k věci. 

§ 2598 (2) Zhotovitel odpovídá za věc převzatou od objednatele jako skladovatel. S provedeným dílem 

předloží objednateli vyúčtování a vrátí mu vše, co z jeho věcí nezpracoval. 

Vlastnické právo k předmětu díla 

§ 2599 

§ 2599 (1) Je-li předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k ní vlastnické právo objednatel. To neplatí v 

případě, že zhotovitel zpracoval věc objednatele na jiném místě než u objednatele či na jeho pozemku nebo 

na pozemku, který objednatel opatřil, nebo že je hodnota díla stejná nebo vyšší než hodnota objednatelovy 

zpracované věci; tehdy nabývá vlastnické právo k předmětu díla zhotovitel. 

§ 2599 (2) Je-li předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. To neplatí v 

případě, že zhotovitel zhotovil věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel 

opatřil; tehdy nabývá vlastnické právo objednatel. 

§ 2600 

Nabyl-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel 

neodpovídá, nemá objednatel právo na náhradu za věc, kterou zhotoviteli předal k zpracování. Právo z 

bezdůvodného obohacení tím není dotčeno. 
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§ 2601 

Nabyl-li zhotovitel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel 

odpovídá, poskytne objednateli peněžitou náhradu za jeho zpracovanou věc, anebo mu vrátí věc téhož 

druhu. 

§ 2602 

§ 2602 (1) Nabyl-li objednatel zpracováním vlastnické právo k věci a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž 

zhotovitel odpovídá, může objednatel požadovat buď vydání věci vzniklé zpracováním, anebo tuto věc 

odmítnout a požadovat náhradu svých věcí použitých ke zpracování. 

§ 2602 (2) Vydá-li zhotovitel objednateli věc vzniklou zpracováním, není tím dotčeno jeho právo z 

bezdůvodného obohacení. Odmítne-li objednatel věc vzniklou zpracováním, má vůči zhotoviteli právo na 

peněžitou náhradu za svoji zpracovanou věc, anebo na vrácení věci téhož druhu. 

§ 2603 

Nabyl-li vlastnické právo k věci objednatel a zmaří-li se dílo z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, může 

objednatel požadovat jen vydání věci vzniklé zpracováním, nahradí však zhotoviteli cenu jeho věci použité ke 

zpracování. 

Provedení díla 

§ 2604 

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

§ 2605 

§ 2605 (1) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme 

dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 

§ 2605 (2) Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li 

zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. 

§ 2606 

Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech. 

§ 2607 

§ 2607 (1) Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla 

za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve; 

nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení. 

§ 2607 (2) Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho 

hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Nepříčí-li se to povaze závazku, 

je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost zápis předat. 

§ 2608 



§ 2608 (1) Je-li předmětem díla věc, řídí se předání věci obdobně ustanoveními o kupní smlouvě. 

§ 2608 (2) Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci, 

nestalo-li se tak již dříve. 

§ 2609 

Svépomocný prodej 

§ 2609 (1) Je-li předmětem díla věc, může ji zhotovitel na účet objednatele vhodným způsobem prodat, 

nepřevezme-li objednatel věc bez zbytečného odkladu poté, co dílo mělo být dokončeno; bylo-li dokončeno 

později, pak bez zbytečného odkladu po vyrozumění o dokončení díla. Nebrání-li tomu povaha věci, 

zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci, avšak ne 

kratší než jeden měsíc. 

§ 2609 (2) Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu delší než šest měsíců, 

popřípadě, brání-li tomu povaha věci, nehlásí-li se objednatel o věc po dobu přiměřenou její povaze, může 

zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyrozumění. 

Cena za dílo 

§ 2610 

§ 2610 (1) Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. 

§ 2610 (2) Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení. 

§ 2611 

Provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady a neujednaly-li strany placení zálohy, může zhotovitel 

požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům. 

 

§ 2612 

§ 2612 (1) Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně 

překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny; neučiní-li to 

bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na 

zaplacení rozdílu v ceně. 

§ 2612 (2) Objednatel může od smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí, 

má-li z částečného plnění zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného 

odkladu po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí. 

§ 2613 

Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co 

zhotovitel neprovedením díla ušetřil. 

§ 2614 



Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li důsledky pro výši ceny, 

zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech 

spojených se změněným prováděním díla. 

Vady díla 

§ 2615 

§ 2615 (1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 

§ 2615 (2) O právech objednatele z vadného plnění platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě. Objednatel 

však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze 

nelze vrátit nebo předat zhotoviteli. 

§ 2616 

Dojde-li podle českého právního řádu nebo podle právního řádu státu, kde má být předmět díla využit, v 

důsledku použití předmětu díla k ohrožení nebo porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného 

duševního vlastnictví, je z toho zhotovitel objednateli zavázán, pokud o tom zhotovitel v době uzavření 

smlouvy věděl nebo vědět musel. Na právní vady díla se obdobně použijí ustanovení o právních vadách 

předmětu koupě. 

§ 2617 

Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění; přechází-li však nebezpečí 

škody na objednatele až později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této době má objednatel práva z 

vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti. 

§ 2618 

Soud nepřizná objednateli právo z vadného plnění, neoznámil-li objednatel vady díla bez zbytečného odkladu 

poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a 

namítne-li zhotovitel, že právo bylo uplatněno opožděně. 

§ 2619 

§ 2619 (1) Dal-li zhotovitel za jakost díla záruku, použijí se obdobně ustanovení o kupní smlouvě. 

§ 2619 (2) Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. 

Oddíl 2 

Určení ceny podle rozpočtu 

§ 2620 

§ 2620 (1) Je-li cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy nebo 

byl objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy, nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu 

ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 



§ 2620 (2) Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně 

ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení 

smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. To neplatí, převzala-li některá ze stran nebezpečí změny okolností, 

nebo jedná-li se o okolnost, o níž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane. 

§ 2621 

§ 2621 (1) Bylo-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li 

rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu. 

§ 2621 (2) Byla-li zaručena úplnost rozpočtu, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li 

se potřeba dalších prací k dokončení díla. 

§ 2622 

§ 2622 (1) Byla-li však cena určena na základě rozpočtu daného s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost, 

nebo s výhradou, že rozpočet je nezávazný, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny, objeví-li se v případě 

rozpočtu s výhradou nezaručené úplnosti při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, 

pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, a v případě rozpočtu s výhradou nezávaznosti, oč 

nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpočtu. Nesouhlasí-li 

objednatel se zvýšením ceny, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud. 

§ 2622 (2) Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle odstavce 1, jestliže neoznámí nutnost 

překročení rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při 

provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. 

§ 2622 (3) Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o 

více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny 

odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu. 

Oddíl 3 

Stavba jako předmět díla 

§ 2623 

Není-li dále stanoveno jinak, použijí se na smlouvu o úpravě nemovité věci a na smlouvu o zhotovení, opravě 

nebo úpravě stavby ustanovení prvního oddílu tohoto dílu. 

§ 2624 

Nebezpečí škody 

Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednávku, nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby až do 

jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

§ 2625 

Právo na vyúčtování 
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Je-li cena díla určena s odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo na hodnotu použitých věcí a 

výši dalších nákladů, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i dosud 

vynaložené náklady. 

§ 2626 

Kontrola provádění díla 

§ 2626 (1) Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, 

zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, 

umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

§ 2626 (2) Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle 

ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na 

provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na 

kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co 

dodatečná kontrola vyvolá. 

§ 2627 

Skryté překážky 

§ 2627 (1) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne 

mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. 

§ 2627 (2) Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 

odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení 

potřebné péče odhalit. 

§ 2628 

Převzetí stavby 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. 

Vady stavby 

§ 2629 

§ 2629 (1) Soud nepřizná právo ze skryté vady, které objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co 

ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí stavby, namítne-li druhá strana, že 

právo nebylo uplatněno včas. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných 

plněních. 

§ 2629 (2) Prováděcí právní předpis může v odůvodněných případech stanovit zkrácení doby uvedené v 

odstavci 1 pro některé části stavby až na dva roky. Ujednají-li strany zkrácení této doby, nepřihlíží se k tomu, 

je-li objednatel slabší stranou. 
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§ 2630 

§ 2630 (1) Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a 

nerozdílně 

a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo 

nad stavbou vykonával dozor, 

b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a 

c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru. 

§ 2630 (2) Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební 

dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou 

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil. 

Oddíl 4 

Dílo s nehmotným výsledkem 

§ 2631 

Spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci, 

postupuje zhotovitel při této činnosti, jak bylo ujednáno a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku 

činnosti určeného ve smlouvě. 

§ 2632 

Není-li předmětem díla hmotná věc, odevzdá zhotovitel výsledek své činnosti objednateli. Dílo s 

nehmotným výsledkem se považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho užití. 

§ 2633 

Výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může 

zhotovitel poskytnout i jiným osobám než objednateli, bylo-li tak ujednáno. Neobsahuje-li smlouva 

výslovný zákaz tohoto poskytnutí, je k němu zhotovitel oprávněn, není-li to vzhledem k povaze díla v 

rozporu se zájmy objednatele. 

§ 2634 

Je-li předmětem díla výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, má se za to, že jej zhotovitel poskytl objednateli k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. 

§ 2635 

Ustanovení tohoto oddílu se použijí obdobně i pro výsledek činnosti zhotovený podle ustanovení o 

veřejném příslibu (soutěžní dílo). 

 

Stav k 23. 10. 2015 
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