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Vážení klienti, 

 

kolektiv naší kanceláře pro Vás připravil shrnutí zásadních změn, které do českého právního řádu 

vnesl nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích a družstvech, jelikož tyto změny 

budou mít na Vás jak v běžném životě, tak v rámci podnikatelské činnosti významný dopad. 

Níže se dočtete jak o nových institutech, které nebyly v české právní úpravě doposud známy, tak o 

změnách institucí stávajících. 

V případě, že budete mít zájem dovědět se v rámci konzultací či školení o některé problematice více, 

jsme připraveni pro Vás či Vaše zaměstnance udělat školení, prezentace, případně vypracovat 

konkrétní smluvní dokumenty, které budete potřebovat pro svou činnost či Vám zrevidovat ty 

stávající.   

  

     

Rekodifikace soukromého práva 

 

Nový občanský zákoník 

 

Dne 1.1.2014 vstoupily v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 80/2012 Sb., 

zákon o obchodních korporacích a družstvech jako výsledek několikaletého legislativního procesu, 

jehož cílem byla unifikace a modernizace soukromého práva v České republice. Do 1.1.2014 bylo 

soukromé právo roztříštěno do několika právních předpisů, které obsahovaly množství vzájemných 

odlišností, byť v mnoha případech upravovaly stejné instituty. Výsledkem legislativní činnosti je tedy 

přijetí dvou shora uvedených zákonů, účinných od 1.1.2014, z nichž občanský zákoník, rozdělený na 

pět dílčích částí, obsahuje základní pojmy, normy a instituty, které se aplikují obecně na všechny 

soukromoprávní vztahy. Zákon o obchodních korporacích a družstvech pak upravuje speciální otázky 

zakládání, fungování a zánik těchto právnických osob a s tím související otázky. 

 

Zejména občanský zákoník je inspirován zahraniční právní úpravou obsaženou v zákoníku německém, 

švýcarském, rakouském, italském a nizozemském. Jak občanský zákoník, tak zákon o obchodních 

korporacích a družstvech, obsahují základní pravidla a principy dodržované v rámci Evropské unie. 

 

Změny přináší nový občanský zákoník ve své obecné části zejména v oblati právního jednání, dále v 

obsáhlejší úpravě věnované právnickým osobám a způsobům právního zastoupení a také prezentuje 

členění věcí a vyčleňuje domácí zvíře z běžného režimu věcí. Novinkou v oblasti rodinného práva, 

které je začleněno do druhé části občanského zákoníku, je například režim oddělených jmění za trvání 

manželství, rodinný závod jako forma provozování výdělečné činnosti osobami s příbuzenskými 

vztahy a z toho plynoucí práva na podíl ze zisku, veřejný seznam smluv o modifikaci majetkového 

režimu manželů, delší lhůta pro popření otcovství a možnost osvojení zletilého jako institut  neznámý  

dosavadní právní úpravě. 

 

Zcela zásadní změny jsou obsaženy v třetí části občanského zákoníku a týkají se tzv. absolutních práv. 

Ve vztahu k vlastnickému právu jsou nejdůležitějšími změnami: 

-nové pojetí věci v právním smyslu, kdy kromě věcí ve smyslu hmotných předmětů, lze vlastnit či mít 

jiné věcné právo i k věci nehmotné či právu, jehož povaha to připouští (práva, která lze trvale či 
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opětovně vykonávat),     

-větší ochrana držby, kdy nově se může držitel rušení jiné osoby vzepřít i sám oproti předchozí právní 

úpravě, nesmí však překročit meze nutné obrany, tj. nesmí se především bránit zjevně nepřiměřeně, 

-v mnohem větší míře je věnována pozornost problematice nálezu věcí ztracených, skrytých či 

opuštěných,  

-je zavedena možnost mimořádného vydržení, jehož se může dovolávat i osoba, která neprokáže 

právní důvod své držby, předpokladem mimořádného vydržení je však uplynutí dvojnásobné doby 

oproti standardním lhůtám, mimořádné vydržení však nelze aplikovat v případě toho, kdo měl 

nepoctivý úmysl, 

- k převodu vlastnického práva u movitých věcí dochází již účinností smlouvy s uvedenými 

výjimkami, u nemovitostí je rozhodující doba vkladu do veřejného registru, 

-posílila role veřejných registrů, kdy se nelze dovolávat neznalosti právních skutečností zde 

zanesených, 

-dochází k posílení dobré víry, kdy nově lze nabýt vlastnické právo i od osoby, která není vlastníkem 

věci, 

-právní úprava bytového spluvlastnictví je nově obsažena v občanském zákoníku a zvláštní právní 

předpis, který upravoval tuto problematiku, byl zrušen,  

-součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, , nově je tedy stavba součástí pozemku, 

koncepce občanského zákoníku zavádí, že stavba umístěná na pozemku nemůže být samostatně 

převedena do vlastniství jiné osoby aniž by byl převeden i pozemek, vlastník pozemku a vlastník 

stavby jsou jednou osobou, jelikož pozemek „pohlcuje“ stavbu, pokud jsou vlastník pozemku a 

vlastník stavby osoby odlišné (pozůstatek předchozí právní úpravy), mohou disponovat s nemovitostí, 

jen pokud tuto nejprve nabídnou vlastníku druhé nemovitosti k odkoupení (vzniká zde tedy zákonné 

předkupní právo) 

-nově je umožněno zatížit pozemek vlastíka právem stavby  svědčící třetí osobě, 

-věcná břemena se člení na osobní a pozemkové služebnosti ukládající vlastníku nemovitosti něčeho 

se zdržet či něco strpět a v zákoně výslovně neupravená reálná břemena ukládající vlastníku 

nemovitosti něco konat či něco poskytovat třetí osobě, 

-zákon umožňuje zastvení věci v zastavárenském závodu, zástavní právo lze zřídit i k věci, která dosud 

není majetkem zástavního dlužníka – např. ještě vůbec neexistuje (má být teprve vytvořena), 

v zástavní smlouvě bude možné dojednat ustanovení v předchozí právní úpravě nepřípustná, 

-zákoník zavádí nový institut v podobě správy cizího majetku (trust) a v jeho rámci upravuje i 

svěřenský fond umožňující zakladateli vyčlenit část majetku určenou ve prospěch určité osoby či 

k určitému účelu a dát tuto do správy správci, který je oprávněn vykonávat práva příslušící vlastníku 

majetku. 

 

Dědické právo, obsažené ve čtvrté části občanského zákoníku nově umožňuje dědici zřeknutí se 

dědického práva na základě smlouvy se zůstavitelem a také umožňuje dědici vzdát se dědictví ve 

prospěch druhého dědice. V případě, že zůstavitel za doby svého života nepořídil závěť, dochází 

k dědění ze zákona, kdy nově zákon zavádí šest dědických skupin a rozšiřuje tak okruh osob, které se 

mohou stát dědici. Ve vztahu k závěti zavádí občanský zákoník nové požadavky na její formu (např. 

uvedení data pořízení závěti) a zavádí nové typy závěti. Opětovně je zaveden institut dědické smlouvy, 

která musí být sepsána formou veřejné listiny až o ¾ zůstavitelova majetku a institut odkazu, kterým 

lze odkázat jen část zůstavitelova majetku konkrétní osobě, která uplatňuje odkaz přímo vůči dědici 

bez soudní ingerence. Právní úprava rovněž umožňuje dědickou substituci pro případ, že se osoba 

dědice či odkazovníka nedožije okamžiku nápadu dědictví. Nevýhodou pro dědice je koncepce jejich 

plné odpovědnosti za zústavitelovy dluhy, odpadá tedy odpovědnost dědiců jen co do výše nabytého 

dědictví, nicméně dědicové jsou chráněni alespoň právem vyhradit si soupis pozůstalosti. Zákon dále 

rozšiřuje skupinu neopomenutelných dědiců a zavádí jiný poměr zákonného podílu, na který má 

neopominutelný dědic nárok. Pokud se zůstavitel rozhodne za života neopominutelného dědice 

vydědit, v prohlášení o vydědění nemusí nově uvádět důvod vydědění. 

 

V oblasti smluvních závazků dochází ke sjednocení úpravy, která byla za předchozí právní úpravy 

obsažena v občanském zákoníku a speciálně v obchodním zákoníku do jednoho kodexu, který dopadá 
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jak na vztahy mezi podnikateli, vztahy mezi nepodnikateli, jakož i na vztahy mezi podnikateli a 

nepodnikateli. 

Některé vybrané příklady nových institutů v obligačním právu 

Neplatnost smluv – občanský zákoník je založen na zásadě „pacta sunt servanda“, která stanoví 

dodržování dohodnutých smluv smluvními stranami. Tato zásada promítnutá do zákona umožňuje 

zhojit některé vady, jako například nedostatek formy. Občanský zákoník uvádí několik typů 

neplatnosti právních jednání odlišující se jejich následky, kterými jsou absolutní a relativní neúčinnost 

právních jednání. 

Výslovná úprava předsmluvní odpovědnosti – Občanský zákoník nově výslovně upravuje 

předsmluvní odpovědnost stran za uzavření smlouvy. Smluvní strana tak odpovídá za to, že zahájí 

jednání nebo v něm pokračuje, aniž má úmysl smlouvu uzavřít. Smluvní strany si také musí vzájemně 

plnit určitou informační povinnost při jednání o uzavírání smlouvy. Strana také odpovídá za to, že bez 

spravedlivého důvodu ukončí jednání o uzavření smlouvy, pokud se již uzavření této smlouvy jevilo 

jako vysoce pravděpodobné. 

Smluvní strany si budou do jisté míry moci samy určit způsob uzavírání smluv – na rozdíl od 

dosavadní úpravy, která je velkou většinou kogentní. 

Občanský zákoník omezuje formálnost právních jednání – jen několik druhů smluv bude muset být 

obligatorně uzavřeno v písemné formě. Podnikatelé si však budou muset dávat větší pozor na 

dodržování smluvních ujednání o formě smlouvy. 

Změny závazků – Občanský zákoník obsahuje výslovnou úpravu postoupení souboru pohledávek a 

postoupení smlouvy, kterým strana převede svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části třetí 

osobě, pokud s tím postoupená strana souhlasí a pokud nebylo dosud plněno. Pozornost je třeba 

věnovat ustanovením o převzetí majetku a převzetí dluhu, podle kterých za určitých okolností 

nabyvatel automaticky přejímá i dluhy, které jsou součástí přejaté věci. Zejména přejde-li na 

nabyvatele při převodu vlastnického práva k věci zapsané ve veřejném seznamu i zapsané zástavní 

právo nebo jiná jistota váznoucí na věci, má se za to, že na něj přešel i dluh jistotou zajištěný. 

Zajištění závazků – úprava zajišťovacího práva je do jisté míry v rozporu s dosavadní judikaturou 

Nejvyššího soudu ČR, nově bude možné uzavírat ujednání o smluvní pokutě i ústně, přičemž smluvní 

pokuta může výslovně být i nepeněžitého charakteru. 

Zánik závazků – smluvní strana může např. zrušit závazek po uplynutí deseti let, byla-li smlouva 

uzavřena na velmi dlouhou, určitou dobu. Nově také dochází v některých případech ke splatnosti ceny 

přímo ze zákona. 

Změny obchodních podmínek- smluvním stranám je umožňeno, aby si již při uzavírání smlouvy 

sjednaly možnost jednostranné změny obchodních podmínek, pokud je již při uzavření smlouvy 

zřejmé, že pozdější změna může být potřeba, druhá strana však musí mít možnost změny odmítnout a 

závazek z tohoto důvodu vypovědět 

Ochrana spotřebitelů- je podstatným způsobem posílena zejména u smluv adhézních, smluv 

uzavíraných mimo provozovnu podnikatele a smluv uzavíraných prostřednictvím prostředků 

komunikace na dálku, zákonná úprava uvádí např. výčet informací, které musí podnikatel povinně 

sdělit spotřebiteli před uzavřením smlouvy, dále výčet ujednání, které je zakázáno dojednat v rámci 

spotřebitelských smluv 

Spravedlivé řešení změny poměrů- dojde-li po uzavření smlouvy k podstatné změně okolností, která 

působí hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, je založeno právo druhé smluvní strany 

domáhat se vůči druhé straně toho, aby bylo obnoveno jednání o smlouvě za účelem její změny, dřívě 

se toto aplikovalo jen pro smlouvy o smlouvě budoucí 

Lichva a neúměrné zkrácení- občanský zákoník poskytuje v omezené lhůtě právo tomu, kdo se ve 

smlouvě zavázal k plnění, které je v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla protistrana, domáhat 

zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, přičemž musí být splněno, že zkrácená strana 

si nepoměru vzájemných plnění nebyla vědoma a naopak druhá strana o něm věděla nebo při 

nejmenším vědět musela. 

Úroky a závdavek- zákon umožňuje věřiteli, který bezdůvodně otálí s uplatněním své pohledávky, 

požadovat úroky maximálně do výše jistiny a další uplatňovat až od okamžiku, kdy své právo uplatnil 

u soudu. Zcela novým institutem je závdavek mající důkazní, zajišťovací i sankkční funkci, tento 

propadá smluvní straně při porušení smluvních povinností té smluvní strany, která dala závdavek. 



 

 
 

 

Advokátní kancelář  
Coufal, Georges  & partners s.r.o.    

Lidická 693/5a,Veveří, 602 00 Brno, 

IČ: 02503263, Bankovní spojení : 27 – 1715900277/0100 
 

 

 

Mimosmluvní závazky jsou rovněž stiženy změnami. Například náhrada za újmu na zdraví už není 

kvantifikována a bude na posouzení soudu, jakou náhradu přizná, bude přiznávána újma za narušení 

dovolené apod.  

 

Zákon o obchodních korporacích  

 

Zákon o obchodních korporacích a družstvěch zavadí nová donucující ustanovení, která mají dopad na 

zakladatelské dokumenty korporací a družstev, které musí být v souladu s těmito donucovacími 

ustanoveními a to pod sankcí zrušení subjektu s likvidací. Lhůta stanovená obchodním korporacím a 

družstvu pro to, aby dali do souladu zakladatelské dokumenty a donucující ustanovení je 6 měsíců od 

nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích a družstvech. Co se týče jiných než donucujících 

ustanovení, zákon o obchodních korporacích a družstvech dává do dvou let od nabytí účinnosti zákona 

o obchodních korporacích a družstvech možnost vybrat si, zda se bude jejich úprava řídit i těmito 

ustanoveními. Nově je nutné dát do souladu s novou právní úpravou i smlouvy o výkonu funkce 

jednatele, a to do šesti měsíců od nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích a družtvech. 

V těchto je nutné uvést úplatu za výkon funkce jednatele, jinak se má za to, že tento je bezplatný. 

Shora uvedené změny se musí pomocí návrhu na změnu zápisu v obchodním rejstříku v obchodním 

rejstříku projevit nejpozději do 30.6.2014. 

 

V případě kapitálových společností naznala právní úprava menších změn v případě společnosti 

s ručením omezením, kde nově může jeden společník vlastnit více než jeden obchodní podíl, 

společenská smlouva může připustit převod obchodního podílu smlouvou uzavřenou v ústní formě či 

stanovit, že  s určitým druhem obchodních podílů budou spojena zvláštní práva. Společník společnosti 

bude moci ukončit svou účast ve společnosti např., pokud nesouhlasil s některým rozhodnutím valné 

hromady nebo mu byl bezdůvodně odepřen souhlas s převodem obchodního podílu. Základní kapitál 

ve společnosti s ručením omezením může být jen 1,- Kč, oproti předchozí úpravě vyžadující základní 

kapitál minimálně 200.000,- Kč. V případě akciové společnosti tato ve stanovách určuje, jaké druhy 

akcií vydá, přičemž akcionář může vlastnit akcie různého druhu. Nově jsou vydávány tzv. kusové 

akcie, které jmenovitou hodnotu odvíjí od toho, kolik jich bylo vydáno.  Společnost si upravuje, jakou 

podobu budou mít její orgány. Dřívější zákon byl založen na dualistickém režimu řídících orgánů 

(společnosti vytvářely jak představenstvo tak dozorčí radu). Nový zákon o obchodních korporacích a 

družstvech umožňuje monistický systém správní rady doplněné o statutárního ředitele. Zákon rovněž 

umožňuje, bez ohledu zda se jedná o dualistický či monistický model, aby orgány byly jednočlenné. 

Nově tedy lze řídit celou akciovou společnost pomocí jedné osoby, a to statutárního ředitele, rovněž 

odpadá nutnost volby části členů dozorčí rady zaměstnanci. 

 

Zvýšený důraz zákon klade na povinnost statutárního orgánu vykonávat svou funkci s péčí řádného 

hospodáře. Je zde výslovně určeno, že při posouzení, zda člen orgánu korporace jednal s péčí řádného 

hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li 

by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace. V řízení před soudem nese důkazní 

břemeno člen orgánu, jehož jednání je posuzováno, ledaže soud nazná, že to po něm nelze spravedlivě 

požadovat. 

 

Podstatnou úpravou prošlo ustanovení § 196a zákona č. 513/1991, které upravuje opatření proti 

konfliktu zájmů. Zákon o obchodních korporacích a družstvech se vcelku odchyluje od dosavadní 

úpravy.  Pravidla o střetu zájmu jsou upraveny v ustanovení §§ 54 - 58.  Dozví-li se člen orgánu 

obchodní korporace, že při výkonu jeho funkce může dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem obchodní 

korporace, musí o tom informovat ostatní členy orgánu a dále pak dozorčí, popřípadě nejvyšší orgán 

společnosti. Ty pak mohou rozhodnout o pozastavení výkonu jeho funkce. Obdobná situace nastává v 

případě, že člen orgánu uzavírá s obchodní korporací smlouvu. O tomto musí opět bez zbytečného 

odkladu informovat orgán, kterého je člen, dále pak dozorčí orgán, popřípadě nejvyšší orgán 

společnosti. Uzavření takovéto smlouvy může být kontrolním nebo nejvyšším orgánem zakázáno. 

 



 

 
 

 

Advokátní kancelář  
Coufal, Georges  & partners s.r.o.    

Lidická 693/5a,Veveří, 602 00 Brno, 

IČ: 02503263, Bankovní spojení : 27 – 1715900277/0100 
 

 

Níže je uveden jednoduchý vzorový návod, kterým by se společnosti měli při přechodu na novou 

právní úpravu řídit: 

a) pokud je společnost akciovou společností, musí se rozhodnout, zda chce pokračovat v dualistickém 

systému, nebo se transformovat do monistického systému, případně zda chce snížit počet členů svých 

orgánů, včetně například zástupců zaměstnanců v dozorčí radě; 

b) rozhodnout, zda se společnost podřídí zákonu o obchodních korporacích jako celku ve dvouleté 

lhůtě ode dne účinnosti tohoto zákona, díky čemuž by například mohla zrušit rezervní fond; 

c) přezkoumat dopodrobna nová ustanovení týkající se podnikatelských seskupení, včetně skutečnosti, 

že posledním dnem účetního období závazného pro řídící osobu, které následuje bezprostředně po 

uplynutí šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích, zaniká účinnost 

ovládacích smluv a smluv o převodu zisku; 

d) management společnosti se musí seznámit s novými právy a povinnostmi vyplývajícími z 

upraveného institutu péče řádného hospodáře; 

e) obchodní a právní oddělení společnosti se musí seznámit s hlavními změnami úpravy závazkového 

práva (nová úprava uzavírání smluv, změny v osobě věřitele nebo dlužníka, nový koncept náhrady 

škody včetně předsmluvní odpovědnosti, změny v zajištění závazku apod.); 

f) přezkoumat a vyhodnotit, zda podřídit určité existující smluvní vztahy novému občanskému 

zákoníku; 

g) přezkoumat a vyhodnotit soulad existujících vzorových formulářů a smluv s novým občanským 

zákoníkem – zejména běžných obchodních smluv, prokur či plných mocí; 

h) přezkoumat, zda jsou vnitřní předpisy společnosti v souladu s novou úpravou.   

 

S úctou 

 

JUDr. Radek Coufal, advokát 

JUDr. Steve Georges, advokát 

Mgr. Petr Maršálek, advokát 

 

  


