
Jednání podnikatele

Fyzická osoba - sama Právnická osoba – statutárním orgánem

zastoupení

zákonné smluvní

Vedoucí odštěpného závodu 

Osoba pověřená podle § 15 ObchZ

prokura

na základě plné moci
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Jednání fyzické osoby

svéprávnost

zletilost

nezletilí

dovršení 18. roku věku

přiznání svéprávnosti - § 37

uzavření manželství

Právní jednání přiměřené rozumové a volní 
vyspělosti

Souhlas zák. zástupce k urč. pr. jednání

Souhlas k  samost. provozování obch. závodu 
nebo k jiné obdobné výdělečné činnosti - § 33   

K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu

Souhlas nahrazuje podmínku věku stanovenou jiným 
právním předpisem
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Jednání podnikatelů – fyzických osob
Přímé jednání

Svéprávná a zletilá fyzická osoba sama

Nezletilá fyzická osoba sama (souhlas k samostatnému 
provozování obch. závodu nebo k jiné obdobné 
výdělečné činnosti)

Nepřímé jednání - zastoupení 

zastoupení

smluvní

zákonné

opatrovnictví

Nezmocněné jednatelství

Zmocněnec na základě plné moci - § 441

Prokurista - § 450

Vedoucí odštěpného závodu - § 503 

Pověřená osoba - § 430 odst. 1

Opatrovník - § 465

Jednání jiné osoby v provozovně podnikatele, ochrana 
dobré víry třetích osob - § 430 odst. 2
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Jednání právnické osoby

zastoupení

Statutární orgán - § 163
Ve všech záležitostech - § 164

Více osob          kolektivní statutární orgán   

způsob jednání     každý samostatně

společně, možnost zmocnění 

V rozsahu obvyklém vzhledem k zařazení nebo 
funkci

zástupce zastoupení

smluvní zákonné opatrovnictví

zmocněnec na základě plné 
moci - § 441

Opatrovník k hájení práv a 
spravování záležitostí  - § 486
§ 165

- Statutární orgán nemá 
dostatečný počet členů

- Zájmy člena statutárního 
orgánu jsou v rozporu se 
zájmy PO a PO nemá jiného 
člena statutárního orgánu 
schopného ji zastupovatlikvidátor PO v likvidaci, jednání jen v rozsahu 

podle povahy a cíle likvidace

Zaměstnanci - § 166

Člen nebo člen orgánu nezapsaného do 
veřejného rejstříku
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Jednání podnikatele – právnické osoby

Statutární orgán

zástupce

zastoupení

smluvní zákonné opatrovnictví

Zmocněnec na 
základě plné moci -
§ 441

Prokurista - § 450

Vedoucí odštěpného závodu -
§ 503

Pověřená osoba - činnost při 
provozu obchodního závodu, 
všechna jednání, k nimž obvykle 
při této činnosti dochází - § 430

Opatrovník - § 486, § 165

Nezmocněné jednatelství Jiná osoba v provozovně podnikatele, ochrana 
dobré víry třetích osob - § 430 odst. 2

Likvidátor - § 193



Základní charakteristika firmy

Obchodní firma je jméno, 
pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku (§ 423/1).

Firma je věc.
§ 489: věc je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.
§ 496: nehmotné věci jsou práva, jejichž povaha to připouští, 

a jiné věci bez hmotné podstaty.
§ 498: firma je věc movitá

převod: § 1099 a násl., smluvní typy § 2055 n.



Prameny firemního práva

Občanský zákoník

Obecná pravidla

Speciální úpravy

Evropské společnosti Subjekty na kapitálovém trhu

- Jméno fyzických osob - § 77

- Název právnických osob - § 132 a násl.

- Úprava firmy jako takové - § 423 - 428

ZOK
Úprava firemního označení jednotlivých 
korporací



Vytváření firmy

Jméno a příjmení nebo jiné označení 

Fyzická osoba (§ 77 + § 425 NOZ) 

Právnická osoba (§ 132)

název +
Dodatek

(obligatorní) - ZOK

Obchodní firma tvoří povinnou součást společenské smlouvy, popř. stanov. 

Pokud jiné označení, musí být zřejmé, že jde o člověka.



Převody a přechody firmy
Obecné pravidlo

Převádí se jako movitá nehmotná věc, převod není 
vázán na převod podniku nebo jeho části.

Speciální pravidla (§ 427)

Kdo nabude obchodní firmu, má právo ji používat za následujících podmínek:

- souhlas předchůdce nebo jeho právního nástupce

- k obchodní firmě nutno připojit údaj vyjadřující právní nástupnictví.

Přeměny

Firma přechází na právního nástupce, pokud s tím nástupce souhlasí.

Pokud více právních nástupců a není určeno, na kterého z nich firma přechází, 
nepřejde obchodní firma na žádného z nich.



Jméno v obchodní firmě
Možnost užít jméno člověka v názvu právnické osoby je obecně dána v § 133/1 NOZ.

Podmínky

- právnická osoba má k danému člověku zvláštní vztah

- souhlas tohoto člověka

- pokud zemřel a za života souhlas nedal, potom souhlas manžela, zletilého potomka 
nebo předka

Ochrana

- § 78 odst. 3 NOZ: neoprávněný zásah do příjmení a důležitý zájem na ochraně 
rodiny – ochrany se může domáhat samostatně manžel nebo jiná osoba dotčenému 
blízká, i když do jejího práva zasaženo nebylo

- § 428 NOZ: právo odvolat souhlas s užitím jména má ten, kdo k tomu má tak 
závažný důvod, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby jeho jméno bylo v 
obchodní firmě využíváno.

Právo odvolat souhlas má i právní nástupce osoby, která souhlas udělila.



Speciální pravidla

Změna jména

Podnikatelská seskupení

§ 425/1 NOZ: změní-li se jméno, může se ve firmě používat i dřívější, ale změna 
jména se uveřejní

§ 426 NOZ: více obchodních závodů několika podnikatelů spojeno do seskupení, 
mohou jejich jména obsahovat shodné prvky.

Veřejnost musí být schopna podnikatele odlišit.


