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Nový občanský zákoník 

 

 Nový občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., který s účinností od  
1. ledna 2014 nahrazuje dosavadní Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. 

 

 Podstatnou součástí celkové novelizace je i zákon č. 90/2012 Sb., Zákona 
o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních 
korporacích). 

 

S účinností od 1. ledna 2014 se ruší: 

 

 1) Občanský zákoník č. 40/1963 Sb. 

 2) Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb. 

 

 NOZ ruší i další právní předpisy jako např. Zákon o rodině, Zákon o 
nájmu a podnájmu nebytových prostor a mnoho dalších předpisů či 
jejich částí. 

 

 

 

 

 

 



Pojem podnikatele 

 
Základní definici podnikatele obsahuje § 420 NOZ: 

 

 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. 

 

Znaky podnikání: 

 

 Samostatně vykonávaná činnost 

 Činnost vykonávaná na vlastní účet 

 Činnost vykonávaná na vlastní odpovědnost 

 Činnost prováděná živnostenským nebo obdobným způsobem 

 Se záměrem činit tak soustavně 

 S účelem dosažení zisku 

 

 



 

Fikce podnikání dle § 421 NOZ: 

 

 Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. 

 

 Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské 
nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. 

 

Podstatné změny 

 

 Základním kritériem nahlížení na podnikatele je to, že provozuje 
podnikatelskou činnost a nikoliv primárně, že se jedná o osobu nadanou 
podnikatelským oprávněním. 

 

 

 

 



Jednání podnikatele 
 
1) Jednání právnických osob 

 
 Nově jsou právnické osoby pojímány jako nesvéprávné. Neprojevují svoji vůli, 

ale jejich vůle je nahrazena vůlí členů jejich statutárních orgánů. Členové 
statutárních orgánů jsou považováni za zákonné zástupce.  

 
 Právnická osoba se vždy může nechat zastoupit např. na základě plné moci, 

prokuristou atd. 
 
2) Jednání fyzických osob 
 
 Fyzické  osoby jednají zásadně přímo vlastním jménem. Toto nevylučuje, aby 

se fyzická osoba nechala zastoupit. 
 
Podstatné změny 
 
 Nově budou právnické osoby zastoupeny členem statutárního orgánu či 

zastoupeny jinou osobou. Právnické osoby již nebudou jednat prostřednictvím 
členů statutárních orgánů.   
 

  



 

Závazkové vztahy 

 
 Dosavadní právní úprava je založena na dualistickém základu. V 

Obchodním zákoníku jsou nyní upraveny tzv. obchodní závazkové vztahy. 
Ostatní závazkové vztahy, které nejsou obchodními závazkovými vztahy 
nebo u kterých si strany nevymínily, že se budou řídit Obchodním 
zákoníkem, se řídí Občanským zákoníkem. 

 

Podstatné změny 

 

 Veškeré závazkové vztahy se budou napříště řídit výlučně NOZ (nestanoví-li 
zvláštní zák. jinak). Zmizí tak pochybnost, jaký je třeba aplikovat právní 
předpis. Bude také zamezeno pokusům o aplikaci Obchodního zákoníku tam, 
kde je stranou vztahu spotřebitel a nelze jeho postavení ani dohodou zhoršovat 
ujednáním o aplikaci Obchodního zákoníku v závazkových vztazích.  



  

 Nadále však budou zachovány případné zvláštní závazkové odchylky dle 
zvláštních zákonů (pracovní smlouvy, smlouvy zadávané dle zák. o 
veřejných zakázkách atd.). 

 

Specifika postavení podnikatele v závazkových vztazích 

 

 Standard odbornosti a péče 

 Ochrana slabší strany 

 Povinnost umožnit vstupovat do právního styku 

 Obchodní listiny a záznamy při provozu 

 Splatnost ceny ve vztazích mezi podnikateli 

 Dlužnická solidarita podnikatelů 

 Nabytí vlastnického práva od neoprávněného 

 Neúměrné zkrácení a lichva 

 

  



 

Standard odbornosti a péče 

 

 U podnikatele se předpokládá vyšší odbornost a péče při provádění 
podnikatelské činnosti. Pokud podnikatel jedná bez odborné péče, jde 
to k jeho tíži. 

 

Ochrana slabší strany 

 

 § 433 NOZ: Kdo jako podnikatel vystupuje vůči dalším osobám v 
hospodářském styku, nesmí svou kvalitu odborníka ani své 
hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti 
slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve 
vzájemných právech a povinnostech stran. 

 

 Má se za to, že slabší stranou je vždy osoba, která vůči podnikateli v 
hospodářském styku vystupuje mimo souvislost s vlastním 
podnikáním. 

 

 



Umožnit vstupovat do právního styku 

 

 § 434 NOZ: Dá-li podnikatel veřejnosti najevo, ve kterém místě podniká, 
umožní veřejnosti vstupovat s ním v tomto místě do právního styku v 
určené provozní době; jinak v době obvyklé. 

 

Obchodní listiny a záznamy při provozu 

 

 § 435 NOZ: 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. 

 

 Pojem obchodní listina není NOZ upraven, ale lze ji definovat jako 
písemnost adresovanou třetí osobě, jestliže souvisí s podnikatelskou 
činností odesílatele.  

 

 



Splatnost ceny ve vztazích mezi podnikateli 

 

 § 1963 NOZ: Je-li obsahem vzájemného závazku podnikatelů povinnost 
dodat zboží nebo službu za úplatu, je cena splatná, aniž je zapotřebí 
výzvy k placení, do třiceti dnů ode dne, kdy byla dlužníku doručena 
faktura nebo jiná výzva podobné povahy, anebo ode dne obdržení zboží 
nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později. Bylo-li však 
ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda bylo řádně 
splněno, je cena splatná do třiceti dnů ode dne převzetí, popřípadě 
ověření. 

 

 Dohodou stran lze sjednat však i jiné lhůty splatnosti. Je-li však sjednána 
lhůta splatnosti delší než 60 dní a je-li to vůči věřiteli hrubě nespravedlivé, 
mohou se smluvní strany dovolat jejich neúčinnosti. 

 

 Je-li však obsahem závazku podnikatele povinnost dodat zboží nebo 
službu veřejnoprávní korporaci, smluvní strany si mohou ujednat delší 
dobu splatnosti jen tehdy, pokud je to odůvodněno povahou závazku, a 
doba splatnosti nesmí přesáhnout šedesát dní. 

  



 

 

Dlužnická solidarita podnikatelů 

 

 § 1871 NOZ: Každý z několika spoludlužníků dělitelného plnění je dlužen 
jen svůj díl a každý z několika věřitelů dělitelného plnění je věřitelem jen 
svého dílu, ledaže smlouva, zákon nebo rozhodnutí soudu stanoví jinak. 

 

 § 1874 NOZ: Je-li k plnění zavázáno společně několik podnikatelů, má se 
za to, že jsou zavázáni společně a nerozdílně. 

 

 Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně a nerozdílně, jsou povinni 
plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. Věřitel může požadovat celé 
plnění nebo jeho libovolnou část na všech spoludlužnících, jen na 
některých, nebo na kterémkoli ze spoludlužníků. 

 

 

 



Nabytí vlastnického práva od neoprávněného 

 

 § 1109 NOZ: Vlastníkem věci se stane ten, kdo získal věc, která není 
zapsána ve veřejném seznamu, a byl vzhledem ke všem okolnostem v 
dobré víře v oprávnění druhé strany vlastnické právo převést na základě 
řádného titulu, pokud k nabytí došlo 

  a) ve veřejné dražbě,  

  b) od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti v rámci běžného 
 obchodního styku, 

  c) za úplatu od někoho, komu vlastník věc svěřil, 

  d) od neoprávněného dědice, jemuž bylo nabytí dědictví potvrzeno, 

  e) při obchodu s investičním nástrojem, cenným papírem nebo 
 listinou vystavenými na doručitele, nebo 

  f) při obchodu na komoditní burze. 

 §1110 NOZ:Získal-li někdo v dobré víře za úplatu použitou movitou věc 
od podnikatele, který při své podnikatelské činnosti v rámci běžného 
obchodního styku obchoduje takovými věcmi, vydá ji vlastníku, který 
prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo že mu věc byla odňata svémocně a 
že od ztráty nebo odnětí věci uplynuly nejvýše tři roky. 

 

 



Neúměrné zkrácení a lichva 

 

 § 1793 NOZ: Zaváží-li se strany k vzájemnému plnění a je-li plnění jedné 
ze stran v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, může 
zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do 
původního stavu, ledaže jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena, se 
zřetelem k ceně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy. To neplatí, 
pokud se nepoměr vzájemných plnění zakládá na skutečnosti, o které 
druhá strana nevěděla ani vědět nemusela. 

 

 Právo podle § 1793 nevzniká, pokud důvod nepoměru vzájemných plnění 
vyplývá ze zvláštního vztahu mezi stranami, zejména pokud zkrácená 
strana měla úmysl plnit zčásti za úplatu a zčásti bezúplatně, nebo jestliže 
již nelze výši zkrácení zjistit. 

 

 Právo podle § 1793 nevzniká ani tehdy, vzdala-li se jej zkrácená strana 
výslovně a prohlásila-li, že plnění přijímá za mimořádnou cenu ze zvláštní 
obliby, anebo souhlasila-li s neúměrnou cenou, ač jí skutečná cena plnění 
byla nebo musela být známa. 

 



Uzavírání smluv  

 

Proces uzavírání smlouvy – vznik závazku 

 

 1) Nabídka 

 

 § 1731 NOZ: Z návrhu na uzavření smlouvy (dále jen „nabídka“) musí být 
zřejmé, že ten, kdo jej činí, má úmysl uzavřít určitou smlouvu s osobou, 
vůči níž nabídku činí. 

 

 Právní jednání směřující k uzavření smlouvy je nabídkou, pokud obsahuje 
podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho 
jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle 
navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. 

 

 Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou 
cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo 
vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty 
schopnosti podnikatele plnit. 

 

 

 



 

 

2) Přijetí nabídky – akceptace 

 

 §1740 NOZ: Osoba, které je nabídka určena, nabídku přijme, projeví-li s 
ní včas vůči navrhovateli souhlas. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě 
přijetím nejsou. 

 

 S přihlédnutím k obsahu nabídky nebo k praxi, kterou strany mezi sebou 
zavedly, nebo je-li to obvyklé, může osoba, které je nabídka určena, 
nabídku přijmout tak, že se podle ní zachová, zejména poskytne-li nebo 
přijme-li plnění. Přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání došlo, 
došlo-li k němu včas. 

 

 Výše uvedené není v rozporu. Přijetí plnění je jednáním, tzv. 
konkludentním, kdy činnost  nahrazuje výslovný souhlas.   



 

Novinky v rámci uzavírání smluv 

 

1) Obsah smlouvy 

   

 Zákonná ustanovení upravující jednotlivé typy smluv se použijí na 
smlouvy, jejichž obsah zahrnuje podstatné náležitosti smlouvy stanovené 
v základním ustanovení pro každou z těchto smluv. 

 

 Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ 
smlouvy upravena. 

 

 Ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně 
očekávat, je neúčinné, nepřijala-li je tato strana výslovně; k opačnému 
ujednání se nepřihlíží. Zda se jedná o takové ustanovení, se posoudí 
nejen vzhledem k jeho obsahu, ale i ke způsobu jeho vyjádření. 

 

 

 



 

 

 

2)  Změna ujednaných smluvních podmínek 

  

 Po uzavření smlouvy mezi stranami v jiné formě než písemné je stranám 
ponecháno na vůli, zda si obsah smlouvy v písemné formě potvrdí. 

  

 Učiní-li tak při podnikání stran jedna z nich vůči druhé v přesvědčení, že 
její potvrzení zachycuje obsah smlouvy věrně, platí smlouva za uzavřenou 
s obsahem uvedeným v potvrzení, i když vykazuje odchylky od skutečně 
ujednaného obsahu smlouvy. To platí jen v případě, že odchylky uvedené 
v potvrzení mění skutečně ujednaný obsah smlouvy nepodstatným 
způsobem a jsou takového rázu, že by je rozumný podnikatel ještě 
schválil, a za podmínky, že druhá strana tyto odchylky neodmítne. 



3) Adhezní smlouvy 

 

 Ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem platí pro 
každou smlouvu, jejíž základní podmínky byly určeny jednou ze smluvních 
stran nebo podle jejích pokynů, aniž slabší strana měla skutečnou 
příležitost obsah těchto základních podmínek ovlivnit. 

 

 Použije-li se k uzavření smlouvy se slabší stranou smluvní formulář 
užívaný v obchodním styku nebo jiný podobný prostředek, má se za to, že 
smlouva byla uzavřena adhezním způsobem. 

 

 Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, kterou lze 
přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo doložku, která je pro osobu 
průměrného rozumu nesrozumitelná, je tato doložka platná, nepůsobí-li 
slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl 
význam doložky dostatečně vysvětlen. 

 

 Obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, která je pro 
slabší stranu zvláště nevýhodná, aniž je pro to rozumný důvod, zejména 
odchyluje-li se smlouva závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých 
podmínek ujednávaných v obdobných případech, je doložka neplatná. 



Zánik závazku 

 

1) Splněním 

2) Náhradní splnění 

 Nelze-li dluh splnit proto, že věřitel je neznámý nebo nepřítomný, že 

věřitel odmítl bezdůvodně plnění přijmout, že dlužník je bez své viny v 
nejistotě, kdo je věřitelem, nebo z jiných důležitých příčin na straně 
věřitele, je dlužník oprávněn složit předmět plnění do soudní úschovy. 
Účelně vynaložené náklady spojené s náhradním splněním jdou k tíži 
věřitele. 

3) Dohoda 

4) Započtení 

5) Splynutí 

6) Prominutí dluhu 

7) Výpověď  

8) Odstoupení od smlouvy 

 



 
 

Povinnost jasné a srozumitelné komunikace podnikatele vůči spotřebiteli 
 

 Veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v 
jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva. 

 
 Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze 

souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením 
smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku: 

 a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické 
pošty nebo jiný kontaktní údaj, 

 b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností, 
 c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a 

poplatků, 
 d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění, 
 e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou 

být dodatečně účtovány, 
 f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další 

podmínky pro uplatňování těchto práv, 
 g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva 

uzavřena na dobu neurčitou, 
 h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, a 
 i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou 

podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy. 



 

Promlčení a prekluze 

 

Promlčení  

 

 Promlčecí lhůta trvá tři roky. 

 

 Strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu 
počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé, než 
jakou stanoví zákon, nejméně však v trvání jednoho roku a 
nejdéle v trvání patnácti let. 

 

 Bylo-li právo již promlčeno a uznal-li dlužník svůj dluh, nárok se 
obnoví a počne běžet nová promlčecí lhůta ode dne, kdy k uznání 
dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, 
promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby. 



 

 

Prekluze 

 

 Nebylo-li právo vykonáno ve stanovené lhůtě, zanikne jen 
v případech stanovených zákonem výslovně. K zániku 
práva soud přihlédne, i když to dlužník nenamítne. 

 

  



 

Úroky 

 

 1) Zákonný úrok: 

 

 Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z 
prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. 

 

 2) Smluvní úrok: 

 

 Dle povahy závazku se určuje jeho výše. Určuje se roční, denní, 
týdenní či jinak měřená sazba.  


