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PODNIKATEL

§ 420 [SROV. NEZÁVISLÉ UPLATŇOVÁNÍ SOUKROMÉHO A VEŘEJNÉHO PRÁVA]

(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.

(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 [FIKCE A DOMNĚNKY PODNIKATELE]

(1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek 
se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon.

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

VEDOUCÍ ODŠTĚPNÉHO ZÁVODU

§ 502 Obchodní závod

 Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel 
vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří 
vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.



§ 503 Pobočka  (A ZASTOUPENÍ VEDOUCÍM ODŠTĚPNÉHO ZÁVODU)

(1) Pobočka je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost 
a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou.

(2) Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod; to platí i o 
jiné organizační složce, pokud o ní jiný právní předpis stanoví, že se zapíše do 
obchodního rejstříku. Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele ve 
všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu ode dne, ke kterému byl jako 
vedoucí odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříku.

RODINNÝ ZÁVOD - POJEM

§ 700 [Rodinný závod - POJEM]

(1) Za rodinný se považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s 
jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené
až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří 
trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se hledí jako na členy rodiny zúčastněné 
na provozu rodinného závodu.

(2) Ustanovení o právech a povinnostech členů rodiny zúčastněných na provozu 
rodinného závodu se nepoužijí v případech, kdy jsou tyto práva a povinnosti upraveny 
společenskou smlouvou včetně zakladatelského právního jednání o založení obchodní 
společnosti nebo družstva, smlouvou o tiché společnosti nebo smlouvou a ustanoveními 
jiného zákona o pracovním poměru, popřípadě jinou obdobnou smlouvou. Jsou-li členy 
rodiny zúčastněnými na provozu rodinného závodu manželé, použijí se před ustanoveními 
o rodinném závodu přednostně ustanovení tohoto zákona o manželském majetkovém 
právu.
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PODÍLY, ROZHODNUTÍ, NEPŘEVODITELNOST

§ 701 [PODÍL NA ZISKU]

Členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu se podílejí na zisku z něho i na 
věcech z tohoto zisku nabytých, jakož i na přírůstcích závodu v míře odpovídající množství 
a druhu své práce. Vzdát tohoto práva se může jen osoba plně svéprávná osobním 
prohlášením; prohlášení vyžaduje formu veřejné listiny.



§ 702 [ROZHODNUTÍ O POUŽITÍ ZISKU Z R.Z.]

Rozhodnutí o použití zisku z rodinného závodu nebo jeho přírůstků, jakož i rozhodnutí 
týkající se záležitosti mimo obvyklé hospodaření včetně změn základních zásad závodního 
provozu nebo jeho zastavení se přijímají většinou hlasů členů rodiny zúčastněných na 
provozu rodinného závodu. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji 
při hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, jinak opatrovník.

§ 703 [NEPŘENOSITELNOST ÚČASTENSTVÍ]

Účastenství na provozu rodinného závodu se váže na osobu člena rodiny a nelze je 
přenést na jiného, ledaže se jedná o některého z členů rodiny uvedených v § 700 odst. 1 
a souhlasí s tím všichni členové rodiny, kteří již jsou na provozu rodinného závodu 
zúčastněni.

DĚDĚNÍ. ZCICEZNÍ. ZVYKLOSTI A PRAXE

§ 704 [ROZDĚLENÍ RODINNÉHO ZÁVODU PŘI DĚDĚNÍ. ZCIZENÍ RODINNÉHO ZÁVODU 
(PODÍLU NA NĚM)]

(1) Má-li být rodinný závod rozdělen při dělení pozůstalosti soudem, má na něj člen 
rodiny zúčastněný na jeho provozu přednostní právo.

 (2) Má-li být rodinný závod zcizen, má k němu člen rodiny zúčastněný na jeho provozu 
předkupní právo, ledaže bylo ujednáno něco jiného. To platí i v případě, že má být zcizen 
spoluvlastnický podíl na rodinném závodu nebo že má být zcizena věc, která má podle 
své povahy a dosavadního určení provozu rodinného závodu trvale sloužit.

§ 705 [ZÁNIK ÚČASTENSTVÍ PŘI ZCIZENÍ I PŘI UKONČENÍ ÚČASTI NA PROVOZU]

(1) Zcizením závodu účastenství na provozu rodinného závodu zanikne.

(2) Členu rodiny zanikne účastenství na provozu rodinného závodu i v případě, že 
přestane vykonávat práci pro rodinu nebo v rodinném závodě, anebo že se změní právní 
důvod, ze kterého pokračuje ve výkonu práce v rodinném závodu.

§ 706 [SPLÁTKY]

Zaniklo-li účastenství na provozu rodinného závodu, lze platbu členu rodiny na provozu 
závodu dosud zúčastněnému rozložit do splátek, pokud to bude ujednáno nebo pokud to 
schválí soud. Není-li pro rozložení platby do splátek rozumný důvod, soud placení ve 
splátkách neschválí, popřípadě rozhodne o neplatnosti ujednání o splátkách.

§ 707 [ZVYKLOSTI A PRAXE]

Rodinná společenství vzniklá k provozu rodinného závodu bez výslovného ujednání členů 
rodiny se řídí zvyklostmi a praxí v nich zavedenou, pokud to neodporuje § 700 až 706.
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