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Úvod
Tématem této diplomové práce je problematika obchodní firmy. Obchodní firma je institut
obchodního práva a jedná se o jméno podnikatele, který je zapsán do obchodního rejstříku. Toto
téma jsem si vybrala ze dvou hlavních důvodů. Tím prvním byla skutečnost, jakým způsobem je
pojem obchodní firma chápán laickou veřejností, tedy ne jako označení podnikatele, nýbrž jako
podnikatelský subjekt, nejčastěji jako obchodní společnost. Druhým důvodem byla osobní
zkušenost se zápisem obchodní firmy, při kterém jsem nabyla dojmu, že úprava obchodní firmy
obsažená v právních předpisech není, za prvé zcela jednoznačná, a za druhé dostačující. Platnost
této teze bych proto chtěla potvrdit či vyvrátit v této diplomové práci.
Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol.
V první kapitole se budu zabývat základními otázkami týkající se obchodní firmy. Uvedu
zde stručnou historii firemního práva s důrazem na vývoj pojmosloví. V první podkapitole bude
analyzován pojem obchodní firma dle současné právní úpravy především ve vztahu k § 423
odst. 1. občanského zákoníka a dále právní povaha firmy, přičemž bude zdůrazněna změna v této
oblasti, ke které došlo s účinností nového občanského zákoníku, kdy obchodní firma přestala být
tzv. jinou majetkovou hodnotou a stala se po právní stránce věcí, a tedy také samostatným
předmětem vlastnického práva. Dále se budu věnovat rozboru čtyřem základním funkcím, které
by obchodní firma měla plnit, tedy funkci rozlišovací, ochranné, garanční a propagační. Zákonné
požadavky pro tvorbu obchodní firmy budou pak zmíněny v podkapitole Tvorba obchodní firmy
– zde budu rozlišovat požadavky, které jsou kladeny na podnikatele – právnické osoby a na
podnikatele – fyzické osoby. V poslední části první kapitoly budou pak uvedeny a analyzovány
základní zásady firemního práva.
Ve druhé kapitole se zaměřím na problematiku vlastnického práva k obchodní firmě, resp.
na dispozice s obchodní firmou. Uvedu zde, jakým způsobem lze firmu nabýt a jaké právní
důsledky s sebou nabytí případně změna vlastnického práva přináší. Jak již bylo uvedeno dříve,
otázka nakládání s firmou jako se samostatným předmětem vlastnictví je v českém právním řádu
poměrně nová záležitost vycházející z právní úpravy nového občanského zákoníku. V této kapitole
proto budu analyzovat, na základě, kterých právních titulů lze s firmou zpravidla disponovat a jaké
mohou být praktické dopady tohoto právního uvolnění firmy pro nakládání s vlastnickým právem.
V závěru druhé kapitoly uvedu také způsoby zániku vlastnického práva k obchodní firmě.
Ve třetí kapitole se podrobněji zaměřím na pojem stará firma dle §427 občanského
zákoníku a na zákonné požadavky, které jsou v tomto ustanovení uvedeny. Konkrétně budu
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analyzovat zákonný požadavek souhlasu právního předchůdce k užití firmy a dále pak povinnost
užití nástupnického dodatku.
Čtvrtá kapitola bude věnována rozboru právní ochrany firmy. Zaměřím se jak na ochranu
absolutní, tak i ochranu relativní a zároveň se zmíním také o veřejnoprávní ochraně poskytované
na základě ustanovení trestního zákoníku. Uvedu také kdo a jakým způsobem se může domáhat
ochrany svých práv ve vztahu k obchodní firmě.
Při tvorbě této práce budu vycházet především z judikatury českých soudů, odborných
publikací, důvodové zprávy k občanskému zákoníku a komentářům k jednotlivým zákonům.
Cílem této práce je analyzovat současnou právní úpravu obchodní firmy a zhodnotit, zda
je současná právní úprava obchodní firmy jednoznačná a dostačující.
Tato diplomová práce je psána k právnímu stavu k datu 4. 6. 2018.
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1

Obchodní firma
Jedno z prvních ustanovení o obchodní firmě obsahoval již Všeobecný zákoník obchodní1

z roku 1863, a to ve svém článku 15, kde uváděl, že „Firma kupcova jest jméno, pod kterýmž
obchod provozuje a podpis svůj dává.“ Na tuto úpravu dále navazovala publicita firmy v registru
u obchodního soudu místně příslušného podle okresu, v němž se závod kupce nacházel a s ní
související nezaměnitelnost a obligatorní rozlišitelnost firem pomocí dodatků.
K další změně ustanovení o obchodní firmě došlo až v Hospodářském zákoníku v § 5, ve
kterém byla stanovena povinnost pro organizace provozovat podnikatelskou činnost pod svým
obchodním názvem tedy firmou, dále povinnost odlišení firmy od firem jiných subjektů a
povinnost zápisu do rejstříku. Samotná definice obchodního názvu v hospodářském zákoníku však
obsažena nebyla.2
V právní úpravě obsažené v § 8 a násl. obchodního zákoníku z roku 19913, který nahradil
zákoník hospodářský, došlo ke změně pojmosloví, kdy se místo obchodní firmy začal používat
pojem obchodní jméno, jakožto názvem, pod kterým podnikatel činí právní úkony při své
podnikatelské činnosti. Pojem obchodní jméno byl širší a zahrnoval všechny podnikatele, tedy i ty
subjekty, kteří nebyli zapsáni v rejstříku.
K opětovnému používání pojmu obchodní firma, a tedy k nahrazení pojmu obchodní jméno
došlo novelou s účinností k 1.1.2001, ve které se mluví o obchodní firmě, jakožto o „názvu, pod
kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.“4

1.1

Pojem obchodní firma a její právní povaha
Pojem obchodní firma, jak se užívá dle současné právní úpravy, je institutem obchodního

práva, jehož hlavní funkcí je označení a identifikace podnikatele. Pojem firma je laickou veřejností
většinou mylně chápán ve smyslu obchodní společnosti, jakožto subjektu a nikoli ve smyslu
označení, tedy jména podnikatele. Obchodní firmu nelze zaměňovat s pojmem obchodní jméno,
které je pojmem širším než firma. Jak již bylo zmíněno dříve, obchodní jméno dle právní úpravy
platné do 1. ledna 2001 označovalo jméno příslušející každému podnikateli, kdežto pojem
obchodní firma náleží pouze podnikatelům zapsaným do obchodního rejstříku.

1
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Právní úprava obchodní firmy je upravena rozsahem § 423 a násl. občanského zákoníku a
dále pak ustanoveními o názvu právnické osoby podle § 132 a násl. občanského zákoníku. Právní
úprava dle § 132 a násl. je subsidiární k úpravě dle § 423 a násl. Ustanovení o názvu právnické
osoby jsou tedy podpůrně aplikovatelná i na obchodní firmu právnické osoby, pokud
ustanovení § 423 a násl. o obchodní firmě neobsahují úpravu speciální.
Obchodní firma je tedy podle § 423 odst. 1) občanského zákoníku jméno, pod kterým je
podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Z ustanovení § 42 až § 45 zákona č. 304/2013 Sb.,
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob vyplývá, které subjekty mají povinnost se do
rejstříku zapsat. Jedná se o právnické osoby (obchodní společnosti a družstva), fyzické osoby
(podnikatele), které mají bydliště v ČR a o tento zápis sami požádají, případně jim to přikazuje
právní předpis, některé zahraniční osoby, které provozují podnikatelskou činnost a další osoby,
pokud povinnost takového zápisu stanoví tento zákon nebo jiný právní předpis. Osobou zapsanou
v obchodním rejstříku, a tedy subjektem práv k obchodní firmě může být tedy podnikatel – fyzická
osoba nebo podnikatel – právnická osoba. Osoby, které nejsou zapsáni v obchodním rejstříku tak
musí ke svému označení používat jiný údaj např. své jméno a příjmení. Na druhou stranu mohou
obchodní firmu mít tzv. fiktivní podnikatelé, tedy nepodnikající osoby zapsané v obchodním
rejstříku.
Obchodní firma je tedy označení konkrétního subjektu a je jedním z jeho základních
identifikačních znaků. Podle § 79 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb, občanského soudního řádu musí
návrh na zahájení řízení obsahovat mj. i obchodní firmu společnosti. Nejedná se však o subjekt
práv a povinností.5 Současně však firma není jen jménem podnikatele, ale je také nehmotným
statkem, který je předmětem vlastnického práva podnikatele.
Právní úprava účinná do 31. 12. 2013 považovala obchodní firmu za tzv. jinou majetkovou
hodnotu. Obchodní firma nebyla dle obchodního zákoníku věc, ani předmět vlastnictví a byla
vázána nejen na osobu podnikatele, ale i na jeho závod. Obchodní firma tedy dle původní úpravy
nebyla sama o sobě právním statkem a nemohla proto být předmětem samostatné právní dispozice
ani „inter vivos“ ani „mortis causa“.
Právní úprava obchodní firmy obsažená v občanském zákoníku tento úzus změnila a firma
se na základě této úpravy považuje za věc dle ustanovení § 489 občanského zákoníku, který za věc
považuje vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Oba pojmové znaky věci, dle mého
názoru, obchodní firma splňuje – bezpochyby slouží potřebě lidí (jejím účelem je identifikovat

5

Civ. rozh. Vážný 5 823 (z r. 1926).
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jednotlivého podnikatele) a jistě je také rozdílná od osoby. Vzhledem k tomu, že v samotné
důvodové zprávě je obchodní firma výslovně řazena mezi nehmotné věci6, nelze podle mého
názoru zpochybňovat, že obchodní firma věcí skutečně je. Konkrétně se tedy jedná o věc
nehmotnou (viz důvodová zpráva k občanskému zákoníku), nezastupitelnou (§ 499 obč. z.) a
nezuživatelnou (§ 500 obč. z.).
Obchodní firma je také součástí závodu tak, jak je definován v § 502 obč. zák., tedy jako
„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.“
Autoři nového občanského zákoníku tak posunuli obchodní firmu více z osobní sféry do
sféry majetkové, kdy obchodní firma, jakožto věc v právním smyslu, může být dle nové právní
úpravy sama o sobě předmětem vlastnictví a s tím souvisejících dispozic s vlastnickým právem.
Dispozicím s obchodní firmou se budu podrobněji zabývat ve druhé kapitole této práce.
Domnívám se, že toto „uvolnění“ obchodní firmy pro to, aby se stala samostatným
předmětem vlastnictví, je pozitivní krok ve vývoji právní úpravy firemního práva. Dle mého
názoru není název podnikatele tolik spjat s osobou podnikatele jako např. jméno fyzické osoby
s konkrétním člověkem a je tedy možné, aby se na firmu vztahoval volnější právní režim. V mnoha
případech také má obchodní firma svoji ekonomickou hodnotu a podnikatelé jistě ocení možnost
firmu převádět a mít z ní případný finanční přínos.

1.2

Funkce obchodní firmy
Obchodní firma plní několik funkcí. Jedna z nejdůležitějších funkcí je funkce rozlišovací

neboli individualizační. Tato funkce vychází z předpokladu, že firma má primárně sloužit
k identifikaci subjektu, který obchodní firmu používá. Pro naplnění tohoto předpokladu je nutné,
aby bylo možné jednotlivé firmy od sebe navzájem odlišit. Z tohoto důvodu nesmí mít podnikatel
více než jednu obchodní firmu a firmy odlišných podnikatelů nesmí být navzájem zaměnitelné a
nesmí působit klamavě.7
Další funkcí, kterou plní obchodní firma je funkce ochranná. Tato funkce slouží k ochraně
práv vlastníka firmy, kterým se podnikatel stane zápisem do obchodního rejstříku. Zápisem
obchodní firmy do obchodního rejstříku vzniká ochrana vlastníkovi v tom smyslu, že zapsanou
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Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku (konsolidovaná verze), [online]. 2012 [cit. 12.5.2018]. s. 258.
Dostupná z http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana verze.pdf.
7
ČERNÁ, STANISLAVA a kol., Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele, Wolters
Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-333-4, e-kniha.
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firmu nesmí používat žádný jiný podnikatel, a to ani firmu, která by byla se zapsanou firmou
zaměnitelná či působila dojmem, že se jedná o tutéž jednu firmu.
Garanční funkce obchodní firmy spočívá v tom, že s danou firmou je v očích veřejnosti a
obchodních partnerů spojena určitá úroveň kvality, spolehlivosti a serióznosti.
Další funkce, která obdobně jako funkce garanční souvisí s obchodní pověstí je funkce
propagační. Tuto funkci podnikatel využívá jednak výběrem označení obchodní firmy, kdy
zvolené jméno společnosti může předem na okolí působit pozitivně či naopak negativně, tak také
při využívání firmy k propagaci svých služeb a produktů.
1.3

Tvorba obchodní firmy
Obchodní firmu musí mít podnikatel po celou dobu, kdy je zapsán v obchodním rejstříku,

v případě podnikatele – právnické osoby tedy od svého vzniku až do svého zániku. Existuje tedy
povinnost firmu určit, která plyne mj. např. z nutnosti uvést obchodní firmu jako obligatorní
náležitost společenské smlouvy na základě ustanovení § 123 odst. 1 občanského zákoníku.8
Při tvorbě obchodní firmy musí podnikatel – právnická osoba dodržet zákonné podmínky
stanovené v §132 až §135 občanského zákoníku. Základní požadavek, který musí být při tvorbě
firmy dodržen, je stanoven v §132 odst. 2, ve kterém se píše, že název musí odlišit právnickou
osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy, přičemž název nesmí být klamavý.
Pokud by tedy zvolený název mohl být zaměnitelný s jinou obchodní firmou, či mohl působit
klamavě, neměl by být rejstříkovým soudem zapsán do obchodního rejstříku. Hodnocení, zda
obchodní firma je či není zaměnitelná a zda působí či nepůsobí klamavě závisí do značné míry na
osobě, která firmu posuzuje. Neexistuje všeobecně platný postup, jak tyto požadavky zkoumat,
neboť se jedná o subjektivní kategorii. Je proto nutné každý jednotlivý případ hodnotit
individuálně s přihlédnutím ke všem souvislostem. V judikatuře se pro hodnocení zaměnitelnosti
a klamavosti používá pohled průměrného zákazníka či spotřebitele.9 Otázce zaměnitelnosti a
klamavosti firmy se budu podrobněji věnovat v kapitole 1.5 v části týkající se zásady
nezaměnitelnosti.
Požadavky, které musí být při tvorbě firmy právnické osoby splněny, lze nalézt také
v dalších zákonech. Jedná se především o zákon o investičních společnostech a investičních
fondech, zákon o bankách a další, tedy zákony, které upravují činnost finančních institucí. Tyto

8

DVOŘÁK, T., Obchodní firma, 2016, dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/obchodni-firma?browser=mobi
KNOBLOCHOVÁ, V.; LAVRUSHIN, K. Právní úprava obchodní firmy v NOZ, 2016, dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-uprava-obchodni-firmy-v-noz-101136.html.
9
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zákony stanovují např. povinnost uvádět u příslušných finančních subjektů označení banka,
investiční společnost apod.
Při tvorbě obchodní firmy podnikatele – fyzické osoby je nutné vycházet z ustanovení § 425
odst. 1 obč. zák., podle kterého se člověk zapíše do obchodního rejstříku pod obchodní firmou
tvořenou zpravidla jeho jménem. Změní-li se jeho jméno, může používat v obchodní firmě i nadále
své dřívější jméno, změnu jména však musí uveřejnit. Oproti původní úpravě obsažené
v obchodním zákoníku, kdy se uplatňovala zásada vázanosti a podnikající fyzická osoba byla
povinna užívat ve firemním kmeni své úřední jméno, tak došlo v současné právní úpravě
k uvolnění této povinnosti a podnikatel – fyzická osoba se může zapsat i pod jinou obchodní
firmou než pod svým jménem. Občanský zákoník však požaduje, že musí být zřejmé, že nejde o
firmu právnické osoby. Tato možnost výběru při tvorbě obchodní firmy se označuje jako zásada
volnosti při tvorbě obchodní firmy fyzické osoby. Tato zásada více reflektuje rozdíl mezi jménem
fyzické osoby a její firmou, kdy vzhledem k jejich odlišnému právnímu režimu není důvod trvat
na tom, aby jméno a firma byly identické.10
Obchodní firma je tvořena firemním kmenem a většinou také firemním dodatkem. Firemní
kmen je jádrem označení a jako takový má primárně sloužit k identifikaci subjektu. Firemní
dodatky jsou připojeny k firemnímu kmeni a upřesňují základní název podnikatele. Obvykle se
týkají právní formy, předmětu podnikání, místa podnikání či sídla právnické osoby.11 Pokud název
tvoří i firemní dodatek je nutné jej používat spolu s firemním kmenem – pouze při použití celého
názvu i s dodatkem pak obchodní firma existuje jako právní institut. Zákon uvádí, ve kterých
případech je použití firemního dodatku povinné – jedná se např. o dodatek vyjádřený slovy
„v likvidaci“ ve firmě právnických osob po dobu jejich likvidace, dodatek označující právní formu
právnické osoby nebo dodatek označující převzetí firmy (nástupnický dodatek).12
Podle firemního kmene se obchodní firmy dělí na osobní, věcné, fantazijní a smíšené.
Osobní firma je tvořena příjmením, popř. jménem fyzické osoby a v případě právnické osoby
např. jménem jejího společníka apod. Příkladem může být obchodní firma podnikající fyzické
osoby – „Jan Pelnář“, v případě právnické osoby pak např. „Pelnář a Kubík, s.r.o.“.
Věcná firma obsahuje předmět podnikání nebo činnosti podnikatele např. „První
zemědělská, a.s.“.

10

KALENSKÝ, Michal. Pravidla tvorby obchodní firmy fyzické osoby po rekodifikaci. Právní rozhledy. 2012, roč.
20, č. 22, s. 801.
11
PELIKÁNOVÁ, I.; PLÍVA, S.; PŘIBYL, Z.; ČERNÁ, S.; VÍT, J.; ZAHRADNÍČKOVÁ, M. Obchodní právo. I.
díl. Praha: CODEX. Nakladatelství Hugo Grotia a.s., 1994. 442 s. ISBN 80- 901185-2-6.
12
ČERNÁ, STANISLAVA a kol., Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele, Wolters
Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-333-4, e-kniha.
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Pokud firma nemá souvislost ani se jménem popř. předmětem podnikání subjektu, jedná se
o tzv. fantazijní firmu např. označení „APEX s.r.o.“ pro obchodní společnost, jejíž společník se
jmenuje Jan Špaček a předmětem podnikání je zahradnictví.
O smíšenou firmu pak mluvíme v případě, že kombinuje zmíněné prvky dohromady.13
1.4

Firemní právo – základní zásady
K základním pravidlům, která se uplatní při tvorbě a ochraně obchodní firmy patří

následující zásady: zásada firemní povinnosti, zásada jednotnosti, zásada nezaměnitelnosti, zásada
neklamavosti neboli pravdivosti, zásada priority, zásada jasnosti a zásada firemní volnosti nebo
přísnosti. Zásada firemní povinnosti je zásada užívání firmy, ostatní zásady jsou zásadami tvorby
firmy. Některé z těchto zásad mají svůj původ přímo v zákonech, jiné vyplývají z doktríny či
judikatury.
Zásada firemní povinnosti
Zásada firemní povinnosti udává podnikateli, který je zapsán v obchodním rejstříku,
povinnost při každém právním jednání jednat pod firmou, pod kterou je zapsán v obchodním
rejstříku. V obchodním zákoníku byla firemní povinnost zakotvena v ustanovení § 8, v současné
právní úpravě však tato zásada výslovně upravena není. Protože v důvodové zprávě není však o
vypuštění ustanovení o této povinnosti žádná zmínka, lze se domnívat, že neuvedení této zásady
nebylo vedeno úmyslem zákonodárce tuto povinnost užívat obchodní firmu zrušit. Navíc
podnikatelům nezapsaným v obchodním rejstříku občanský zákoník výslovně stanoví, že
„podnikatel, který nemá obchodní firmu, právně jedná při svém podnikání pod vlastním
jménem“14, případně vlastním jménem doplněným o určité dodatky. Zásada firemní povinnosti je
také nepřímo dovoditelná z jiných zákonných ustanovení, a to např. ze zákonem stanovené
povinnosti v § 435 obč. zák. uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných
veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo a dále také z ustanovení
přestupkového zákona, kdy porušení povinnosti používat při podnikání obchodní firmu je
zákonem hodnoceno jako přestupek. Jedná se tedy podle mého názoru „pouze“ o podstatné
opomenutí při tvorbě rekodifikace, nikoliv však o úmysl firemní povinnost zrušit. Zároveň však
toto vypuštění výslovné právní úpravy může dle mého názoru vyvolávat nejistotu, zda byl úmysl
opravdu takový, jak jsem zmínila dříve a jak jej dovozuje odborná veřejnost. Není totiž vyloučeno,

13
14

LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654) komentář 1.vydání, Praha: C.H.Beck 2014, s.1618.
§ 422 obč. zák.
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aby absence firemní povinnosti byla chápána přesně naopak, tedy jako záměr zákonodárce od této
povinnosti upustit a namísto analogie s § 422 argumentovat postavením fyzické osoby, člověka,
který je svým jménem oprávněn, nikoli povinen jednat, a pokud jedná pod jiným označením, nese
za to odpovědnost. Tato argumentace bude mít jistě slabší sílu, především proto, že je
nepravděpodobné, že by zákonodárce zamýšlel přísnější úpravu pro podnikatele nezapsané
v obchodním rejstříku (viz § 422 obč. zák.) než pro podnikatele v rejstříku zapsané. Nicméně tato
mezera v právní úpravě může nahrávat různým výkladům.
Obchodní firmu je podnikatel povinen používat v tom znění, v jakém je zapsána
v obchodním rejstříku. Odchýlení od této zásady představují situace, kdy společnost nejedná
právně jako podnikatel, ale např. v rámci reklamy či propagace své společnosti. V těchto případech
je možné pro společnost používat i jiná označení než přesně to, pod kterým je zapsaná
v obchodním rejstříku. Jde-li však o případ, kdy společnost právně jedná jako podnikatel, vztahuje
se na ní zmíněná povinnost vždy jednat pod svojí zapsanou obchodní firmou. Při porušení této
povinnosti hrozí neplatnost právních jednání takto učiněných.15
Jedná-li podnikatel v souladu s firemní povinností, ale použije-li svou obchodní firmu
chybně a nepřesně, tedy jinak, než je zaspaná v obchodním rejstříku, je třeba zkoumat, zda je
takové jednání platné či neplatné. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR plyne, že pokud je
z právního jednání zřejmé, o jaký subjekt se jedná, nemá to za následek ani neplatnost, ani
nicotnost právního jednání.16 Pokud však nelze zjistit, kdo jednal, půjde o vadu projevu vůle
s následkem nicotnosti právního jednání17, která může být zhojena pouze dodatečným vyjasněním
jednajících stran dle § 553 občanského zákoníku.
Porušení povinnosti používat při podnikání obchodní firmu je přestupkem dle zákona
č. 251/2016 Sb. zákona o některých přestupcích. Jedná se o přestupek na úseku podnikání dle § 9
odst. 2, za což může být v přestupkovém řízení udělena pokuta až do výše 100.000,- Kč. Pokud
podnikatel uvede na obchodní listině údaje, které jsou způsobilé vyvolat klamavý dojem, může mu
být uložena pokuta do výše 50.000,- Kč a současně zákaz činnosti po dobu 1 roku.
Zásada jednotnosti
Zásada jednotnosti plyne z ustanovení § 423 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, podle kterého nesmí mít podnikatel více obchodních firem. S touto zásadou je úzce
15

DĚDIČ, J. a kol., Obchodní zákoník: Komentář, Praha: Prospektrum, 1997, ISBN: 80-7175-059-X: 1370.00, s. 32
a 48.
16
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 12. 1998 sp. zn. 33 Cdo 2272/98, dostupné z: ASPI JUD14194CZ.
17
Rozhodnutí Nejvyššího soudu, 21 Cdo 315/2001, ze dne 22. 1. 2002, publikováno v civ. R 55/2002, dostupné z:
http://kraken.slv.cz/21Cdo315/2001 [cit. 12.5.2018].
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spojena otázka používání firemních zkratek. Podle judikatury není možné, aby měl podnikatel
v obchodním rejstříku současně vedle firmy zapsanou i zkratku této firmy. Zkratku je možné do
rejstříku zapsat pouze jako novou obchodní firmu, která nahradí firmu původní18. To ovšem
neznamená, že by podnikatel nemohl zapsat do obchodního rejstříku zkratku své firmy jako
součást obchodní firmy samotné např. „KS – Karlovarské sýrárny s.r.o.“.
Omezení týkající se zápisu zkratky do obchodního rejstříku nicméně nemění nic na
skutečnosti, že podnikatel může zkratku obchodní firmy běžně používat. Užívání je možné ale
pouze např. v rámci reklamy či propagace – v žádném případě mu zákon neumožňuje pod zkratkou
činit právní jednání. Současně si podnikající osoba při užívání zkratky své firmy musí ohlídat, aby
neporušila práva třetí osoby z důvodu zaměnitelnosti zkratky s jinou obchodní firmou. Zde bych
uvedla usnesení Vrchního soudu v Praze, který řešil spor, kdy společnost Soukromá reklamní
agentura, s.r.o. používala zkratku SOREA, která byla podobná obchodní firmě společnosti
SOREA, spol. s r.o. – dle názoru soudu porušila společnost Soukromá reklamní agentura, s.r.o.
tímto jednáním cizí práva k obchodní firmě. Soud ve svém usnesení uvedl, že v případě, kdy
společnost běžně užívá nikoli své plné jméno, ale jeho zkratku, která je totožná s obchodním
jménem jiného subjektu, pak je značně pravděpodobné, že jednání takové společnosti narušuje
výlučná práva třetí osoby k obchodnímu jménu.19
Ve svém jednom z předchozích judikátů se Vrchní soud v Praze zabýval také otázkou, zda
je zkratka firmy předmětem ochrany firemního práva. Spor se týkal zaměnitelnosti firemní zkratky
„VPP“ a obchodní firmy „Výroba počítačových programů, a.s.“. Vrchní soud v Praze ve svém
usnesení rozhodl, že nelze na zkratku firmy aplikovat ochranu podle firemního práva a je nutné
v tomto případě vycházet z ochrany podle práva nekalosoutěžního 20.
Další otázkou spojenou se zásadou jednotnosti je užívání firemních dodatků. Tato otázka
byla částečně judikována Vrchním soudem v Olomouci, který ve svém usnesení ze dne 28. 3. 1996
uvedl, že může-li si podnikatel na základě právního předpisu vybrat z několika forem firemního
dodatku (např. s.r.o. a spol. s.r.o.), je povinen si dodatek zvolit před zápisem obchodní firmy a
nadále pak užívat pouze zapsaný dodatek.21

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 6. 1995, sp.zn.: 15 Co 318/95, dostupný z:
http://sbirka.nsoud.cz/cz/navrh-na-zapis-zkraceneho-zneni-obchodniho-jmena.p386.html?q= [cit. 12.5.2018].
19
Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 426/1995. In: MACEK, Ivo. Rozhodnutí ve věcech obchodního
jména a nekalé soutěže. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2000. 482 s. ISBN 80-7179-256-X.
20
Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 87/1992. In: MACEK, Ivo. Rozhodnutí ve věcech obchodního
jména a nekalé soutěže. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2000. 482 s. ISBN 80-7179-256-X.
21
Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28.3.1996, sp. zn. 3 Cmo 27/96. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana. Přehled
judikatury ve věcech obchodního rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek. 2. vyd. Praha: ASPI, 2002. 66
s. ISBN 80-86-395-49-9.
18

14

Zásada nezaměnitelnosti
Zásada nezaměnitelnosti neboli výlučnosti, byla zakotvena již v Obecném obchodním
zákoníku z roku 1863 ve svém čl. 20, kde je definována takto: „Každá nová firma má se zřetelně
rozeznávati ode všech firem, ježto v témž místě anebo v též obci již jsou, a jsou registrách
obchodních zapsány. Měl-li by některý kupec s jiným do register obchodních již zapsaným kupcem
stejné jméno a příjmení, a chtěl-li by těchto jmen za firmu užívati, tehdy k ní připojiti má přídavek
takový, kterýmž by se od firmy již zapsané zřetelně rozeznávala.“22
V současném právním řádu je tato zásada zakotvena v § 424 obč. zák., ve kterém je
stanoveno, že obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit
klamavě. Význam tohoto ustanovení je dán v tom, že není dle právních předpisů možné, aby
existovaly dvě obchodní firmy, které by byly shodné či jen zaměnitelné pro svou podobnost. Jako
měřítko pro zhodnocení, zda je obchodní firma zaměnitelná či nikoli, se používá pohled
průměrného zákazníka. Toto hodnocení je zakotveno v ustálené judikatuře Nejvyššího soudu.23
V praxi se tak může stát, že budou existovat dvě velmi podobné firmy, které však z určitého
důvodu např. zcela odlišného předmětu podnikání budou pro průměrného zákazníka snadno
odlišitelné a tedy nezaměnitelné. Nicméně podle ustálené judikatury je zaměnitelná ta firma, která
se shoduje či jen nepatrně odlišuje v určité výrazné, dominantní části s firmou jiného
podnikatele.24 Hodnocení o zaměnitelnosti obchodní firmy provádí rejstříkový soud nebo notář
v rámci řízení o zápisu firmy do obchodního rejstříku – tento přezkum způsobilosti označení být
zapsán do obchodního rejstříku se označuje jako preventivní neboli předběžný.
Ohledně problematiky průměrného zákazníka bych uvedla usnesení Nejvyššího soudu ze
dne 27. 6. 2007. Předmětem sporu byla žaloba z důvodu porušení zásady nezaměnitelnosti. Obě
strany sporu se při svém podnikání zabývaly obchodní činností v oblasti veterinárních přípravků.
Protože se tedy jednalo o úzce profilovanou oblast, dovodil Nejvyšší soud, že v tomto případě je
nutné za průměrného zákazníka považovat odborníka v oblasti veterinářství, který má v dané
oblasti dobré znalosti a hodnotit tedy zaměnitelnost volněji s přihlédnutím k pohledu odborníka,
který má větší rozlišovací schopnost než běžný zákazník. Tímto svým usnesením zformoval
Nejvyšší soud závěr, že při hodnocení zaměnitelnosti firem je třeba nejdříve rozpoznat

22

čl. 20 zák. č. 1/1863 ř. z., obecný zákoník obchodní.
Viz např. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 7.11.1994, sp. zn. 3 Cmo 813/93 nebo Usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 26.1.2010, sp. zn. 29 Cdo 3580/2009.
24
ČERNÁ, STANISLAVA a kol., Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele, Wolters
Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-333-4, e-kniha.
23
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průměrného zákazníka, kdy v některých případech jím bude běžný spotřebitel a v jiných pak
odborně vzdělaný profesionál.25
Na základě rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 11. 1994 sp. zn. 3 Cmo 813/93 bylo
judikováno, že odpovědnost za porušení firemního práva spočívající v zaměnitelnosti nebo
klamavosti obchodní firmy je objektivní a není tedy nutné zkoumat úmysl soutěžitele event.
okolnost, zda věděl, či mohl vědět o tom, že zde existují tyto předměty chráněné ve prospěch
jiného soutěžitele.26
Zaměnitelnost se posuzuje z několika hledisek.
-

Věcné hledisko – z tohoto pohledu se obchodní firma porovnává s ostatními firmami
zapsanými v obchodním rejstříku a zkoumá se jejich případná zaměnitelnost.

-

Teritoriální hledisko – k tomuto aspektu se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém usnesení ze
dne 28.1.2008, sp. zn. 32 Odo 1729/2006, ve kterém, při posuzování zaměnitelnosti
firmy žalobkyně a žalované, mimo jiné stanovil, že obchodní firma musí být výlučná
(nezaměnitelná) na území celé České republiky.27

-

Časové hledisko – z tohoto hlediska se zkoumá nejen to, zda firma splňuje požadavek
nezaměnitelnosti v daném okamžiku, ale zda není totožná či podobná s jinou firmou,
která existovala v minulosti. V tomto případě by se však spíše, než o zaměnitelnost
jednalo o klamavost, neboť by firma mohla vyvolávat klamavý dojem, že je tou firmou,
která již neexistuje.

Příkladem zaměnitelných firem jsou např. firmy, které se sice jinak píší, ale stejně se
vyslovují (Corseq s.r.o. x Korsek s.r.o.), ty, které se liší pouze rozdílnou právní formou
(Valta a.s. x Valta s.r.o.) nebo sídlem (Stavebniny s.r.o. Praha x Stavebniny s.r.o. Plzeň) apod.
Odlišení podle sídla však může být v určitých případech dostatečné a splnit tak požadavek
nezaměnitelnosti firmy – zde bych uvedla např. usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bylo
vyhověno existenci obchodní firmy „Pizza Kravaře, s.r.o.“ a firmy „Pizza Pernštýn, s.r.o.“ jako
dvou nezaměnitelných firem.28
Určitou výjimku ze zásady nezaměnitelnosti stanoví § 426 občanského zákoníku, který
umožňuje podnikatelským seskupením, aby jejich jména nebo obchodní firmy obsahovaly shodné

25
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 6. 2007 sp. zn. 29 Cdo 904/2007, dostupné z:
http://pravo4u.cz/judikatura/nejvyssi-soud-cr/29-cdo-904-2007/.
26
Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 7.11.1994, sp. zn. 3 Cmo 813/93 In: Právní Rozhledy. 1995, roč. 3, č. 4,
s. 146. ISSN 1210-6410.
27
Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 1. 2008, sp. zn. 32 Odo 1729/2006, dostupné z:
http://kraken.slv.cz/32Odo1729/2006.
28
Usnesení Krajského soudu v Ostravě C 54853-RD3/KSOS, Fj 63177/2012, ze dne 2.11.2012.
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prvky, veřejnost však musí být schopna je odlišit. Příkladem mohou být obchodní firmy skupiny
PRE – „PREměření, a.s.“ a „PREdistribuce, a.s.“.
Pokud by se vlastník obchodní firmy cítil být dotčen na svých právech k obchodní firmě
z důvodu porušení zásady zaměnitelnosti, může se domáhat svých práv u soudu prostřednictvím
žaloby plynoucí z ochrany obchodní firmy. Na základě Usnesení Ústavního soudu ze dne
26. 7. 2007 sp.zn. III ÚS 793/07 nezakládá předběžný přezkum firmy provedený rejstříkovým
soudem či notářem při zápisu do obchodního rejstříku překážku věci rozsouzené.29 O ochraně
obchodní firmy bude podrobněji pojednáno v kapitole čtvrté.
Zásada neklamavosti
Zásada neklamavosti neboli pravdivosti je podobně jako zásada nezaměnitelnosti
zakotvena v § 424 občanského zákoníku. Tato zásada spočívá v požadavku, aby znění obchodní
firmy odpovídalo pravdivé skutečnosti a nemělo klamavý účinek na jiné osoby ohledně předmětu
podnikání společnosti, velikosti společnosti, právní formě a dalších aspektů.
Zatímco zásadou nezaměnitelnosti se chrání především konkurenční subjekty podnikatele,
předmětem ochrany zásady neklamavosti je zákaznická veřejnost.
V rozporu s touto zásadou by tak byla např. obchodní firma znějící „První
zdravotnická s.r.o.“ pokud by předmětem podnikání této společnosti byl prodej uměleckých
předmětů nebo firma „První celosvětová a.s.“, pokud by se jednalo o akciovou společnost o dvou
zaměstnancích.
Zásada priority
Tato zásada je stanovena v § 423 občanského zákoníku, který zní takto: „Ochrana práv k
obchodní firmě náleží tomu, kdo ji po právu použil poprvé. Kdo byl dotčen ve svém právu k
obchodní firmě, má stejná práva jako při ochraně před nekalou soutěží.“ Jedná se o zákonem nově
zakotvenou zásadu, neboť v dřívějších právních předpisech se výslovně tento princip
nevyskytoval, nicméně již v roce 1992 ji dovodil Vrchní soud v Praze v rozhodnutí sp. zn. 3 Cmo
233/1992, ve kterém mj. uvedl, že v případě, kdy dva podnikatelé užívají shodné, či zaměnitelné
obchodní jméno, právo na jeho ochranu má ten, v jehož prospěch svědčí časová priorita. Je přitom

29

Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 7. 2007 sp.zn. III ÚS 793/07 dostupné
https://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=55621&pos=1&cnt=1&typ=result [cit. 22. 3. 2018].
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z:

nerozhodné, zda jde o fyzickou či právnickou osobu.30 Na toto rozhodnutí Vrchního soudu navázal
také Nejvyšší soud – z aktuální judikatury bych uvedla např. usnesení ze dne 16. 5. 2012, sp. zn.
23 Cdo 775/2012, kde potvrdil rozhodovací praxi v otázce zásady priority. Žalobkyně se žalobou
domáhala ochrany své firmy odstraněním závadného stavu vzniklého tím, že žalovaná, která
vznikla zápisem do obchodního rejstříku k 18.11.1992, zvolila firmu s označením DYTRON s.r.o.,
ačkoli žalobkyně již od svého vzniku 17.4.1992 užívala tutéž firmu - DYTRON s.r.o., což podle
žalobkyně působí klamavě vůči třetím osobám. Odvolací soud se ztotožnil se soudem prvního
stupně, že firma žalované nesplňuje podmínky nezaměnitelnosti s firmou žalobkyně a působí
klamavě, proto potvrdil jako věcně správné rozhodnutí soudu prvního stupně, který žalované uložil
změnit do 90 dnů od právní moci rozsudku svoji firmu doplněním nejméně o jedno víceslabičné
slovo a podat u příslušného rejstříkového soudu návrh na změnu zápisu její firmy v obchodním
rejstříku. Nejvyšší soud pak rozhodnutí odvolacího soudu potvrdil s následujícím odůvodněním:
„Odvolací soud posoudil rovněž v souladu s právem a i dosavadní judikaturou otázku, komu svědčí
právo priority užití firmy DYTRON, s.r.o. Ze skutkových zjištění, která účastnice ani
nezpochybnily, vyplynulo, že žalobkyně od svého vzniku 17.4.1992 užívala firmu - DYTRON s.r.o.,
zatímco žalovaná, která zvolila firmu s týmž označením DYTRON s.r.o., vznikla zápisem do
obchodního rejstříku až k 18.11.1992. Nejvyšší soud v této souvislosti poukazuje na rozhodnutí
Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 233/1992, v němž uvedený soud dospěl k závěru, že v
případě, kdy dva podnikatelé užívají shodné či zaměnitelné obchodní jméno, má právo na jeho
ochranu ten, v jehož prospěch svědčí časová priorita. Rozhodnutí odvolacího soudu je tedy v
souladu s dosavadní judikaturou.“31
Otázkou, pro kterou dle současné právní praxe neexistuje zcela jednoznačná odpověď, je
to, co je chápáno pod prvním použitím po právu, tak jak je stanoveno v § 423 občanského zákoníku.
Nabízí se totiž dvě odpovědi. První použití po právu se dle jedné možnosti může vztahovat čistě
k zápisu obchodní firmy do obchodního rejstříku. Podle tohoto názoru je časovým kritériem
rozhodujícím pro vznik práva k obchodní firmě čas zápisu do obchodního rejstříku a právo na
ochranu tak svědčí tomu podnikateli, jehož firma byla zapsaná dříve. Ve většině případů bude toto
kritérium pro získání práv k obchodní firmě opravdu rozhodující. V praxi však může docházet
k situaci, že obchodní společnost používá svoji firmu, aniž by tato firma již byla zapsaná

30

Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 233/1992. In: POKORNÁ, Jarmila; KOVAŘÍK, Zdeněk; ČÁP,
Zdeněk a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. Díl. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2009, 1115 s.
ISBN 978- 80-7357-491-845. S. 45.
31
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.5.2012, sp. zn. 23 Cdo 775/2012, dostupné z:
http://kraken.slv.cz/23Cdo775/2012 [cit. 13. 5. 2018].
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v obchodním rejstříku. Zde vyvstává otázka, zda právo priority může být dáno okamžikem
založení společnosti a prvním užitím firmy v zakladatelské listině. Alexander Bělohlávek tvrdí, že
na základě definice § 423 občanského zákoníku nelze vyloučit, že toto kvazi – užití budoucí
obchodní firmy by mohlo zakládat firemní prioritu, pokud by v daném případě jinak nebyla dána32.
V této otázce se přikláním k názoru Alexandra Bělohlávka – samotné založení společnosti spolu
s uvedením obchodní firmy v zakladatelské listině je dle mého názoru natolik zásadní skutečnost,
že je žádoucí poskytnout takové firmě právní ochranu a upustit v tomto případě od přísně
formalistického přístupu.
Na druhou stranu je třeba zmínit, že tyto situace by neměly být příliš časté, a to jednak
k poměrně rychlému průběhu zápisových řízení, a dále pak především k novému institutu, kterým
je tzv. předběžný zápis obchodní firmy. Tento institut je upraven v § 48 odst. 2 zákona
č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských
fondů a stanoví, že navrhnou-li to všichni zakladatelé, zapíše rejstříkový soud do obchodního
rejstříku obchodní firmu řádně založené obchodní korporace. Do jednoho měsíce pak musí
zakladatelé podat návrh na zápis obchodní korporace do obchodního rejstříku, aby nedošlo
k výmazu firmy. Existuje zde tedy jednoměsíční lhůta, po kterou může být zapsána firma
v obchodním rejstříku, aniž by byla zapsána samotná obchodní korporace. Tento institut se však
vztahuje pouze na obchodní korporace.
Zásada jasnosti
Zásada jasnosti není výslovně stanovena v právních předpisech a její existence se tedy
dovozuje především na základě výkladu norem firemního práva. Obsahem této zásady je
požadavek, aby obchodní firma byla vždy dostatečně jasná, tak, aby bylo možné bez větších obtíží
identifikovat podnikatele, který danou firmou disponuje. Pokud podnikatel právně jedná musí svou
obchodní firmu používat bez úprav, zkracování a dalších způsobů, které by neodpovídaly podobě,
v jakém je zapsaná v obchodním rejstříku. Firma nesmí svým zněním uvádět v omyl obchodní
partnery či třetí osoby, nesmí zakrývat předmět podnikání nebo osobu podnikatele.
Na základě výše zmíněného lze konstatovat, že zásada jasnosti velmi úzce souvisí se
zásadou pravdivosti a přiměřenosti a je nutné ji aplikovat v souvislosti s těmito dalšími zásadami.

32

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2013. ISBN 9788073804510, s. 504 ( I ).
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Zásada firemní volnosti nebo přísnosti
Při volbě obchodní firmy je podnikateli dána poměrně široká svoboda v tom, jaké znění
firmy si vybrat. Tuto svobodu zastřešuje zásada volnosti, ke které se dnešní právní úprava přiklání
a umožňuje tak podnikatelům volit si obchodní firmy dle své vůle. Oproti předchozí právní úpravě,
která byla řízena principem přísné pravdy pro fyzické osoby a principem volné tvorby u
právnických osob, tak došlo k širšímu uvolnění pravidel a princip volné tvorby se s účinností
nového občanského zákoníku uplatňuje i pro osoby fyzické.
Nicméně i při výběru firmy existují určité právní požadavky, kterými je podnikatel, ať už
fyzická či právnická osoba, limitován. V tomto případě se jedná o zásadu přísnosti. Obchodní
firma tak například musí znít tak, aby bylo možné rozeznat, zda se jedná o podnikatele fyzickou
či právnickou osobu. Tento problém je možné vyřešit například vhodně zvoleným firemním
dodatkem. Dalším požadavkem, který je nutné při volbě obchodní firmy naplnit je například o
jakou právní formu právnické osoby se jedná apod. Volnost při tvorbě firmy je omezena
i obecnými zásadami občanského práva, zejména zásadou dobrých mravů. Z ní plyne, že firma
nemůže např. obsahovat hanlivá slova nebo být v rozporu se základními lidskými právy např.
nemůže směřovat svým slovním vyjádřením proti určité rase, pohlaví, náboženství apod. 33

33

ČERNÁ, STANISLAVA a kol., Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele, Wolters
Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-333-4, e-kniha.
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2

Vlastnické právo k obchodní firmě
Obsahem této kapitoly je analýza obchodní firmy jakožto předmětu vlastnického práva.

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.1, došlo s účinností nového občanského zákoníku ke změně
v právní povaze obchodní firmy. Zatímco právní úprava účinná do 31. 12. 2013 považovala
obchodní firmu za tzv. jinou majetkovou hodnotu, na základě čehož nebyla samostatným právním
statkem a nemohla tak být samostatně předmětem vlastnictví, právní úprava obchodní firmy
obsažená v novém občanském zákoníku tento úzus změnila a firma se na základě této úpravy
považuje za věc dle § 489 občanského zákoníku. Obchodní firma, jakožto věc v právním smyslu,
tak tedy může být dle nové právní úpravy sama o sobě předmětem vlastnictví a s tím souvisejících
dispozic s vlastnickým právem.
V první části této kapitoly se zaměřím na nabytí vlastnického práva k obchodní firmě.
Obchodní firmu lze nabýt dvěma základními způsoby. Prvním způsobem je originární nabytí
vlastnického práva, k čemuž dojde např. vytvořením nové obchodní firmy a jejím zápisem do
obchodního rejstříku. Druhým způsobem je derivativní nabytí vlastnického práva, kdy nabyvatel
odvozuje své vlastnické právo od právního předchůdce. Mezi derivativní způsoby nabytí firmy
patří převod a přechod firmy.
V další části se budu věnovat dalším dispozicím s obchodní firmou, a to především převodu
užívacích práv k firmě a změně firmy. V závěru se pak zmíním o procesu zániku vlastnického
práva k firmě.
2.1

Originární nabytí obchodní firmy
O originární nabytí vlastnického práva se jedná v případě, že nabyvatel své vlastnické

právo neodvozuje od žádného předchozího vlastníka, vlastnické právo vzniká nezávisle na vůli
původního vlastníka. V případě obchodní firmy tak dojde k originárnímu nabytí obchodní firmy
jejím vytvořením. Obchodní firma může být vytvořena buďto při založení obchodní společnosti,
nebo kdykoliv v průběhu trvání existence této společnosti, a to formou změny obchodní firmy,
čímž původní firma zanikne a vznikne firma nová. K nabytí vlastnického práva k obchodní firmě
dochází okamžikem jejího zápisu do obchodního rejstříku. Zápis obchodní firmy do obchodního
rejstříku je svou povahou konstitutivní, proto se nabytí vlastnického práva může vázat až k tomuto
okamžiku.
2.2

Derivativní nabytí obchodní firmy
Nabyde-li podnikatel obchodní firmu derivativním způsobem, nevzniká jeho vlastnické

právo nezávisle na jiných subjektech, nýbrž odvozuje své vlastnické právo od předchozího
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vlastníka.34 V případě obchodní firmy lze uvažovat o dvou základních způsobech derivativního
nabytí vlastnického práva, a to o převodu obchodní firmy a přechodu obchodní firmy.
2.2.1

Převod obchodní firmy
Převod obchodní firmy může být zajímavý zejména pro investory, kteří chtějí získat

v určitém odvětví zavedené jméno, jeho dobrou pověst apod. a současně pro podnikatele, kteří
převodem firmy mohou finančně získat a zároveň neztratit svou klientelu z důvodu, že jejich práce
je pro jejich obchodní partnery více než jméno.
Na základě změn, které doznal nový občanský zákoník v oblasti pojetí obchodní firmy,
došlo také k rozšíření možností, jakým způsobem s obchodní firmou disponovat a převádět na jiné
subjekty. Zatímco dle staré právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku 513/1991 Sb. nebyla
obchodní firma věc a nebylo tedy možné s ní nakládat jako se samostatným předmětem vlastnictví,
nový občanský zákoník toto změnil, neboť přiznal obchodní firmě statut právní věci, a tedy také
statut samostatného předmětu vlastnictví. Podle staré právní úpravy tak nebylo možné převádět
vlastnické právo pouze k obchodní firmě jako takové. Obchodní firma mohla být převedena pouze
společně s převodem podniku nebo jeho části. Tato podmínka s účinností nového občanského
zákoníku odpadla a obchodní firmu jakožto věc v právním smyslu lze dle současné právní úpravy
převádět prostřednictvím klasických právních institutů např. kupní či darovací smlouvou. Taktéž
je dále možné nabýt firmu současně se závodem, a to smlouvou o převodu závodu. Předpokladem
ovšem je, že převodce současně změní firmu, protože jinak by převodu firmy bránil princip
výlučnosti firmy.35
Vzhledem k faktu, že podle současné právní úpravy je obchodní firma řazena mezi věci
movité36 budou se na obchodní firmu vztahovat také ustanovení o dispozicích s věcmi movitými.
Jednotlivé aspekty převodu obchodní firmy jsou částečně upraveny v § 427 občanského
zákoníku. V odst. 1 § 427, který stanoví, že ten, kdo nabude obchodní firmu, má právo ji používat,
pokud k tomu má souhlas svého předchůdce nebo jeho právního nástupce. Je však vyžadováno,
aby k obchodní firmě připojil údaj vyjadřující právní nástupnictví. Tím je stanovena zákonná
povinnost pro právního nástupce doplnit k firmě dodatek vyjadřující právní nástupnictví. Tento
dodatek se nejčastěji uvádí jako „nástupce“ případně „dědic“. Důvodem tohoto zákonného

34

DVOŘÁK, J.; ŠVESTKA J. a kol., Občanské právo hmotné. Svazek 3. Díl třetí: Věcná práva. Praha: Wolters
Kluwer, 2015, 65 s., ISBN: 978-80-7478-935-9.
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ČERNÁ, STANISLAVA a kol., Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele, Wolters
Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-333-4, e-kniha.
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Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 498 odst. 2.
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požadavku je zachování zásady nezaměnitelnosti a neklamavosti firmy, a tedy ochrana veřejnosti,
která si s danou firmou spojuje konkrétní subjekt se všemi jeho charakteristikami týkající se např.
kvality poskytovaných služeb apod. Z tohoto lze dovodit, že povinné užívání dodatku má pouze
dočasný charakter a může být z obchodní firmy vypuštěn v momentě, kdy si veřejnost s firmou
bude spojovat nikoli původního podnikatele nýbrž nového vlastníka firmy.
Další zásadou, která je spojena s otázkou převodu obchodní firmy, je také zásada
jednotnosti na jejímž základě může mít každý podnikatel pouze jednu obchodní firmu. Není tedy
z právního hlediska možné, aby podnikatel začal užívat novou firmu, kterou převodem nabyl a
zároveň si ponechal i svou firmu původní.
Pokud se zaměříme na převod obchodní firmy v praktické rovině, lze předpokládat, že
samotný proces převodu vlastnického práva k firmě bude poměrně komplikovaný. Proces převodu
firmy bude totiž, jak již bylo zmíněno výše, limitován také principy firemního práva, a to
především zásadou jednotnosti, kdy je podnikatel povinen být v obchodním rejstříku zapsán
nanejvýš pod jednou firmou, ale zároveň alespoň pod jednou. Tento požadavek má v důsledku
vysoké nároky na časový průběh převodu, kdy je nutné sladit časový okamžik zápisu změn
obchodních firem současně u převodce a nabyvatele.
Samotný převod obchodní firmy mezi dvěma podnikateli – právnickými osobami by měl
vypadat následovně: Po uzavření smlouvy o převodu obchodní firmy (např. kupní či darovací
smlouvy) bude nutné, aby převodce po převodu firmy na nabyvatele změnil zakladatelské právní
jednání, vytvořil nové jméno a podal návrh na zápis změny obchodní firmy v obchodním rejstříku.
Současně je nabyvatel povinen obdobně změnit obchodní firmu v zakladatelském právním jednání
a podat návrh na zápis do obchodního rejstříku spolu se smlouvou, aby prokázal souhlas převodce
dle § 427 odst. 1 občanského zákoníku. V obchodním rejstříku se pak změna obchodní firmy musí
projevit nejdříve u převodce a až poté u nabyvatele. V praxi ale může docházet často k situacím,
kdy nabyvatel a převodce budou podávat návrh na zápis obchodní firmy k odlišným rejstříkovým
soudům z důvodu jejich odlišného sídla. O návrzích tak budou rozhodovat dva odlišné subjekty
jako o dvou nesouvisejících návrzích a může proto dojít k situaci, že rejstříkový soud zamítne
nabyvateli firmu do obchodního rejstříku zapsat, protože firma bude stále zapsána u převodce.
Řešením této situace by bylo vyčkat, až změna obchodní firmy převodce nabyde právní moci, a až
poté podat návrh na zápis firmy nabyvatele. Toto mezidobí, kdy nebude mít firmu zapsán již ani
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převodce, a ještě ne nabyvatel je pro nabyvatele velmi rizikové, neboť může dojít k zápisu jiné
obchodní firmy, která kvůli zásadě zaměnitelnosti zabrání zápisu převáděné obchodní firmy.37
V souvislosti s převodem obchodní firmy v praktické rovině je dále třeba zmínit, že pokud
dojde k situaci, že bude obchodní firma převodce vymazána z obchodního rejstříku, avšak
následně nedojde k zápisu firmy u právního nástupce, stává se firma volnou.
Jak již bylo zmíněno výše titulem pro převod vlastnického práva k obchodní firmě bude
smlouva o převodu, nejčastěji smlouva kupní či darovací a právní režim této smlouvy se tak bude
odvíjet od obecné úpravy daného smluvního typu v zákoně. Z důvodu, že právní úprava kupní i
darovací smlouvy umožňuje smluvním stranám od smlouvy ze zákonem stanovených důvodů
odstoupit, lze o odstoupení od smlouvy hovořit také ve spojitosti s převodem obchodní firmy.
Pokud tedy dojde k ukončení smluvního vztahu z důvodu odstoupení od smlouvy, vlastnické právo
k obchodní firmě přechází zpět na původního vlastníka.

2.2.2

Přechod obchodní firmy
Přechod obchodní firmy je vedle převodu firmy dalším způsobem derivativního nabytí

vlastnického práva k obchodní firmě. O přechodu obchodní firmy mluvíme, pokud dojde ke změně
vlastnického práva k firmě, a to i bez vůle předchozího vlastníka. Jestliže tedy u převodu firmy je
titulem pro změnu vlastnických vztahů smlouva o převodu, tedy klasické právní jednání, u
přechodu firmy je oním důvodem jiný právní titul než právní jednání, a to např. právní skutečnost
spočívající v zániku právnické osoby či smrti podnikatele apod. Podle právní skutečnosti, která
bude mít za následek přechod firmy, tak můžeme rozlišovat dva základní typy přechodu firmy, a
to přechod obchodní firmy mezi právnickými osobami a přechod obchodní firmy podnikatele –
fyzické osoby.
K přechodu obchodní firmy právnické osoby bude docházet v souvislosti se zánikem
právnické osoby. K zániku právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku dochází okamžikem
výmazu z obchodního rejstříku, a to v důsledku zrušení právnické osoby s likvidací nebo zrušením
právnické osoby bez likvidace tzv. přeměnou právnické osoby.38
Právní úprava přechodu obchodní firmy, která je opět velmi stručná, je obsažena především
v § 427 odst. 2 občanského zákoníku, který stanoví, že při přeměně právnické osoby přejde
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obchodní firma na právního nástupce, pokud s tím souhlasí, souhlas jiné osoby se v tomto případě
nevyžaduje. Má-li právnická osoba více právních nástupců a neurčí-li se, na kterého z nich
obchodní firma přechází, nepřejde obchodní firma na žádného z nich. Právní úprava v občanském
zákoníku se tak vztahuje primárně na otázku přechodu vlastnického práva k firmě v rámci přeměn
právnických osob.
Podle znění § 427 odst. 2 dojde k přechodu obchodní firmy právnické osoby na
nástupnickou osobu, pokud s tím nástupnická osoba souhlasí. Pokud právní nástupce ještě
neexistuje, postačí zřejmě souhlas toho, kdo má právní postavení zakladatele. Souhlas právního
předchůdce ani jiné osoby se nevyžaduje.39
V souvislosti s přechodem firmy v rámci přeměn právnických osob můžeme hovořit o
těchto typech přeměn: fúze, rozdělení a převod jmění na společníka.40
Fúze má dvě formy, a to sloučení, nebo splynutí. „O sloučení jde tehdy, jestliže alespoň
jedna ze zúčastněných osob zaniká, přičemž práva a povinnosti zaniknuvších osob přecházejí na
jedinou osobu jako jejich právního nástupce. Při splynutí zanikají všechny zúčastněné osoby a
vzniká nová právnická osoba, která je jejich nástupcem.“41 Při fúzi sloučením dvou právnických
osob, tak jedna právnická osoba zaniká a veškerá práva a povinnosti a také veškeré jmění, jehož
součástí je i obchodní firma, přechází na právního nástupce. Při fúzi splynutím zanikají všechny
právnické osoby a práva, povinnosti, jmění (a tedy i obchodní firma) přecházejí na nástupnický
subjekt. Při fúzi tak většinou existuje více právních předchůdců. Je-li více právních předchůdců,
může právní nástupce nabýt jen firmu jednoho předchůdce.
Další způsob přeměny právnických osob je rozdělení. Při tomto způsobu dochází
k rozdělení právnické osoby na několik částí, a tedy i k rozdělení celého jmění zahrnující také
obchodní firmu. U přeměny formou rozdělení rozlišujeme dále rozdělení rozštěpením, kdy dojde
k založení nových právnických osob, rozdělení sloučením a rozdělení odštěpením, při kterém
vyčleněná část právnické osoby, resp. jejích práv, povinností a jmění přechází na nástupnický
subjekt. Při rozdělení tak vzniká více právních nástupců. Při existenci několika právních nástupců
může firma přejít jen na jednoho z nich. Podle znění § 427 odst. 2 se musí určit, na kterého
z právních nástupců má firma přejít, jinak nepřejde na žádného z nich. Jakým způsobem se má
určit, na jakého právního nástupce má firma přejít, však zákon neupravuje. Bude tedy třeba
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vycházet z předpisů, které upravují rozdělení právnické osoby a informaci dovodit např. z projektu
rozdělení, nebo ze smlouvy o rozdělení, případně z rozhodnutí, jímž se schvaluje rozdělení.42
V obou výše zmíněných způsobech přechodu obchodní firmy je třeba brát v potaz, že budeli mít právní nástupce jinou právní formu, musí také dojít ke změně dodatku vyjadřující příslušnou
právní formu. Zároveň musí být dodrženy zákonné požadavky stanovené v § 427, kdy k přechodu
vlastnického práva k obchodní firmě může dojít pouze za podmínky, že s přechodem vyjádří
souhlas právní nástupce a k obchodní firmě je připojen nástupnický dodatek. Požadavek na
povinnost připojit i v případě přeměny nástupnický dodatek vyplývá z doslovného jazykového
výkladu § 427. Je však otázkou, zda tento výklad odpovídá záměru zákonodárce a zda bude v praxi
aplikovatelný. Přikláním se v této otázce k názoru, že v případě přechodu obchodní firmy v rámci
přeměn nástupnický dodatek být uveden nemusí.
Poslední způsob přeměny právnické osoby je převod jmění na společníka. K této přeměně
dojde v případě, kdy se ruší právnická osoba zapsaná do obchodního rejstříku a jeden ze
společníků na sebe převezme celé jmění právnické osoby na základě rozhodnutí společníků nebo
příslušného orgánu právnické osoby. Při převodu však musí být splněny podmínky stanovené
zákonem pro jednotlivé formy právnických osob. Převodem jmění na společníka dochází současně
i k převodu obchodní firmy právnické osoby. Společník je tedy oprávněn užívat starou obchodní
firmu, pokud došlo k vyjádření souhlasu a připojení nástupnického dodatku k firmě.
Dále bych se v rámci tohoto tématu chtěla ještě zaměřit na přechod firmy člověka –
podnikatele. Právní skutečností pro takový přechod bude smrt fyzické osoby podnikatele a přechod
tedy bude vázán na dědění. Obchodní firma jakožto nehmotná věc se po smrti osoby stane součástí
pozůstalosti, a tedy předmětem dědického řízení. Jakým způsobem se má obchodní firma dědit
v občanském zákoníku upraveno není. Bude tedy nutné postupovat podle obecných ustanovení o
dědění. Podle § 1476 občanského zákoníku bude dědění obchodní firmy možné buď na základě
dědické smlouvy, závěti nebo podle zákona.
Pro úspěšné nabytí obchodní firmy po zůstaviteli je ovšem opět nutné splnit dvě základní
podmínky, a to získat zůstavitelův souhlas s dalším užíváním firmy a dále povinnost právního
nástupce připojit k firmě nástupnický dodatek. Co se týče zůstavitelova souhlasu, nevyžaduje se
již jeho písemná forma, jak tomu bylo dle staré právní úpravy, ale postačí souhlas ústní případně
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konkludentní.43 V případě, že zůstavitel před svou smrtí souhlas nevyjádřil a zároveň nevyjádřil
nesouhlas, může být souhlas nahrazen souhlasem dědice.
Domnívám se, že přechod firmy v důsledku smrti podnikatele fyzické osoby nebude příliš
častý. Obchodní firmy podnikatelů fyzických osob jsou totiž úzce vázány na konkrétního člověka,
a to do té míry, že i případný dědic – syn zůstavitele – bude dále chtít podnikat pod jménem svým
a nikoli jménem otcovým. Výjimkou by mohl být případ, kdy by obchodní firma zůstavitele byla
natolik hodnotná (pro svou stabilní a širokou klientelu), že by odklon od této zaběhlé firmy
nahrazením firmy nové nebyl zdaleka tak výhodný, jako pokračování v podnikání pod firmou
starou.
2.3

Další dispozice s obchodní firmou
V této kapitole bych se chtěla zaměřit na další způsoby, jakým lze nakládat s obchodní

firmou, a to konkrétně na převod užívacích práv k firmě a na změnu obchodní firmy.
2.3.1

Převod užívacích práv k obchodní firmě
Převod užívacích práv je možný prostřednictvím několika právních institutů např.

výprosou, výpůjčkou, nájmem apod. Většina těchto institutů je však svou povahou uzpůsobena
pro hmotné věci a jejich použití pro obchodní firmu, tak dle mého názoru nebude příliš vhodné.
Domnívám se tedy, že nejčastější formou, kterou k převodu užívacích práv k obchodní firmě bude
docházet, bude prostřednictvím licenční smlouvy.
Právní úprava licenční smlouvy je stanovena v § 2358 a násl. občanského zákoníku a zní
následovně: „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.“ Podle druhého odstavce
tohoto paragrafu je dále stanovena povinná písemná forma licenční smlouvy a zápis o licenci do
veřejného seznamu v případě, že jde o licenci k předmětu průmyslového vlastnictví, což obchodní
firma je.
Z praktického pohledu bude přípustnost licenčních smluv, resp. licencování obchodní
firmy, narážet na zásady firemního práva, především na zásadu výlučnosti a pravdivosti. Pokud je
totiž obchodní firma označením, které má identifikovat konkrétního podnikatele, který je jejím
vlastníkem a nositelem, bylo by užívání cizí firmy na základě licence klamavé, protože by byl
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nositelem firmy po určitou dobu nabyvatel licence.44 Přesto může být licencování pro podnikatele
lákavé, zejména v případě, že by licencování přineslo soutěžní výhodu nabyvateli licence a
majetkový výnos jejímu poskytovateli.
Z důvodu, aby licenční smlouva dostála všem zákonným požadavkům a licence byla ve
všech směrech udělena v souladu se zákonem musí v ní být vyřešeno několik problematických
témat.
Jak již bylo zmíněno dříve, základní problém, který musí být v licenční smlouvě upraven
je dodržení zásady výlučnosti a pravdivosti. Domnívám se, že aby nedošlo k porušení těchto zásad,
musí se jednat pouze o licenci výhradní, přičemž se poskytoval vzdá práva firmu po dobu licence
užívat. Zároveň nebude nabyvatel oprávněn licenci k firmě poskytnout další třetí osobě. Další
požadavek, který je kladen na proces licencování obchodní firmy a který současně zmírňuje
negativní dopad na zmíněné zásady firemního práva je povinný zápis licence do obchodního
rejstříku dle § 2358 odst. 3 občanského zákoníku. Na základě tohoto ustanovení je stanovena
zákonná povinnost zápisu licence k předmětu průmyslového vlastnictví zapsanému do veřejného
seznamu. Toto ustanovení se tak vztahuje i na obchodní firmu, neboť ta je v rámci práv na označení
za průmyslové vlastnictví považována.45
2.3.2

Změna obchodní firmy
Do dispozic s obchodní firmou patří také možnost vlastníka firmy, tuto firmu kdykoliv

změnit. Zákon neukládá podnikateli povinnost vystupovat po dobu celé své existence pod jedním
označením bez možnosti jeho změny. Pokud však obchodní firma bude veřejností vnímána
pozitivně a bude mít tak svoji hodnotu, nebude mít podnikatel důvod firmu měnit, změna se tedy
bude ve většině případů týkat firem, které jsou hodnoceny negativně a z důvodu zlepšení obchodní
image, tak bude podnikatel motivován k její změně.
Vedle dobrovolného rozhodnutí vlastníka ke změně své obchodní firmy, existuje ještě
změna povinná. Mezi příklady povinné změny obchodní firmy právnické osoby patří např.
přeměna právnické osoby změnou právní formy, kdy je povinný zápis změny obligatorního
dodatku vyjadřujícího právní formu, odvolání souhlasu s užíváním jména v obchodní firmě
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právnické osoby, ukončení účasti společníka nebo jiné osoby v právnické osobě, jejíž jméno je
součástí obchodní firmy apod.
V případě povinné změny firmy u podnikatele – fyzické osoby lze uvést např. změnu jména
či příjmení člověka, změnu předmětu podnikání či místa podnikání, pokud jsou tyto údaje součástí
obchodní firmy. Podle staré právní úpravy musel podnikatel, v případě změny svého jména,
připojit k firmě dodatek s novým jménem, a to na základě § 11 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.
obchodního zákoníku. Dle současné právní úpravy již postačí uveřejnit změnu jména jakýmkoli
vhodným způsobem odpovídajícím povaze jednotlivého případu. Podle důvodové zprávy k NOZ
se věcný důvod této nové úpravy opírá o skutečnost, že totožnost podnikající osoby zůstává
nezměněna. Klamavost či uvádění takovou firmou v omyl tedy nepřichází v úvahu.46
Změna obchodní firmy může být provedena pouze změnou firemního kmene, nebo pouze
změnou firemního dodatku, ale také změnou obojího. Pokud chce podnikatel, ať už právnická či
fyzická osoba, provést změnu obchodní firmy, je nejdříve nutné provést změnu společenské
smlouvy nebo stanov. O změně stanov společnosti obvykle rozhoduje valná hromada. Pokud je
tedy k dispozici platné rozhodnutí o změně stanov či změně společenské smlouvy, je možné
předložit návrh na zápis změny názvu společnosti do obchodního rejstříku. Dokud nedojde
k zápisu nové obchodní firmy do obchodního rejstříku, vystupuje společnost pod svým původním
názvem.
2.4

Zánik vlastnického práva k obchodní firmě
V této části bych se chtěla věnovat tomu, jakým způsobem je možné přijít o vlastnická

práva k obchodní firmě. Na základě dříve zmíněného v kapitole druhé lze konstatovat, že jedním
z důvodů, pro které přestane být podnikatel vlastníkem určité firmy, jsou následky způsobené
převodem obchodní firmy. Převod firmy je příklad situace, kdy se původní vlastník ze své vůle
(většinou na základě kupní či darovací smlouvy) vzdá svých vlastnických práv k firmě a tato firma
se následně stane majetkem právního nástupce. Okamžik zániku vlastnického práva je vázán na
výmaz obchodní firmy z obchodního rejstříku. Při převodu firmy dochází k tzv. relativnímu zániku
firmy, kdy u jednoho subjektu vlastnické právo zaniká, zatímco další subjekt právo nabývá.
O absolutní zánik vlastnického práva k firmě by se jednalo v případě, že by vlastnictví
zaniklo, aniž by obchodní firmu nabyl někdo další. Tento zánik však v případě obchodní firmy
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dostupné

z:

nebude prakticky možný, neboť by se muselo jednat např. o spotřebování či zničení předmětu
vlastnictví. Obchodní firma je však věc nehmotná, a tedy není možné ji ani spotřebovat ani zničit.
Další způsob zániku vlastnictví, který přichází v úvahu v případě obchodní firmy je
opuštění neboli derelikce. Opuštění obchodní firmy však na rozdíl od opuštění běžné věci vyžaduje
aktivní účast podnikatele v tom smyslu, že aby bylo opuštění úspěšné, je nutné provést také výmaz
firmy z obchodního rejstříku. „K opuštění firmy tak může dojít spolu se zápisem nového znění
obchodní firmy nebo s výmazem podnikatele jako takového.“47
Vlastnické právo k obchodní firmě může zaniknout i na základě dalších skutečností, např.
smrti podnikatele – fyzické osoby, pokud nedojde k vyjádření souhlasu s následným užíváním
staré obchodní firmy, přeměny právnické osoby, pokud firma nepřejde na právního nástupce,
zrušení právnické osoby s likvidací, rozhodnutí státního orgánu nebo provedení dobrovolné změny
obchodní firmy.

47

KOŽIAK J., Obchodní firma v judikatuře a právní praxi [online]. Brno. 2013. Disertační práce. Masarykova
univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/107828/pravf_d/disertace_-_tisk.pdf.
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3

Používání staré firmy dle § 427
Pojem stará firma je pojem vytvořený doktrínou pro obchodní firmu nabytou od právního

předchůdce.
Paragraf 427 občanského zákoníku byl již v této práci několikrát zmíněn. Domnívám se,
že se jedná o důležité a zároveň dosti rozporuplné ustanovení týkající se obchodní firmy a považuji
proto za nutné jej rozebrat v samostatné kapitole.
Znění § 427 odst. 1 je následující: „Kdo nabude obchodní firmu, má právo ji používat,
pokud k tomu má souhlas svého předchůdce nebo jeho právního nástupce; vyžaduje se však, aby
k obchodní firmě připojil údaj vyjadřující právní nástupnictví.“ Do současné právní úpravy se toto
ustanovení dostalo recepcí § 11 odst. 1 obchodního zákoníku. Druhý odstavec tohoto paragrafu
byl již analyzován v kapitole týkající se přeměn právnických osob, a proto jej v následujících
kapitolách pouze shrnu.
3.1

Souhlas předchůdce k užívání firmy
Podle doslovného znění § 427 odst. 1 nelze spojovat nabytí firmy automaticky se vznikem

možnosti obchodní firmu užívat. Aby totiž mohl nabyvatel začít firmu používat, musí nejdříve
splnit dvě podmínky vyplývající právě z výše uvedeného ustanovení § 427 odst.1. Tou první
podmínkou je souhlas k užití obchodní firmy od právního předchůdce a podmínkou druhou, o které
bude blíže pojednáno v další kapitole, je splnění povinnosti připojit k firmě údaj o právním
nástupnictví.
Podle mého názoru je však takový výklad velmi rozporuplný a v praxi těžko aplikovatelný.
Domnívám se, že nemůže nastat situace, kdy by nabyvatel nabyl obchodní firmu, ale nemohl ji
užívat, a to především z následujícího důvodu: V okamžiku zápisu obchodní firmy do obchodního
rejstříku vzniká nabyvateli nejen vlastnické právo k firmě, ale zároveň také povinnost jednat pod
svou obchodní firmou, a tedy firmu užívat. Jestliže existuje taková zákonem stanovená povinnost,
není možné v plnění této povinnosti nabyvateli jakýmkoli způsobem bránit. Zároveň není dle mého
názoru pravděpodobné, že by převodce uzavřel smlouvu o převodu, aniž by souhlasil s tím, že po
převedení práv bude firmu nabyvatel užívat, a lze tedy konkrétní kupní či darovací smlouvu
považovat za vyjádřený souhlas ze strany převodce.
V případě přechodu obchodní firmy spolu s obchodním závodem podnikatele fyzické
osoby, může nabyvatel užívat tzv. starou firmu, pouze pokud získá souhlas zůstavitele nebo jeho
právního nástupce. Souhlas od zůstavitele může být dán prostřednictvím závěti případně dědické
smlouvy, ve které obchodní závod spolu s obchodní firmou odkázal nabyvateli. Pokud však
nabyvatel souhlas přímo od zůstavitele nezískal, musí jej získat po smrti zůstavitele od jeho
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právních nástupců, resp. dědiců. Může také nastat situace, kdy nabyvatel bude sám dědicem, a to
jediným – v takovém případě žádný souhlas nepotřebuje, musí však k firmě připojit nástupnický
dodatek. V případě, kdy je dědiců obchodního závodu více, je nutné, aby se na používání obchodní
firmy shodli všichni. Pokud nedojdou shody, nemohou starou firmu používat a musí zvolit novou
obchodní firmu.48
Co se týče potřeby souhlasu k nabytí, resp. užívání firmy v souvislosti s přeměnou
právnické osoby, vychází se z § 427 odst. 2, který stanoví, že při přeměně právnické osoby přejde
obchodní firma na právního nástupce, v případě, že s tím souhlasí. Souhlas jiné osoby se
nevyžaduje. Má-li právnická osoba více právních nástupců a neurčí-li se, na kterého z nich
obchodní firma přechází, nepřejde obchodní firma na žádného z nich. Pokud tedy dochází
k přechodu práv k obchodní firmě na základě přeměny právnické osoby je vyžadován pouze
souhlas právního nástupce a již nikoli právního předchůdce, jak je tomu stanoveno v odst. 1 § 427.
Nabýt obchodní firmu je však čistě právo nástupce a nikoli povinnost. Rozhodnutí, zda
využívat starou firmu, je tak čistě svobodná volba právního nástupce a nemůže být k užívání firmy
jakýmkoli způsobem nucen. Konkrétní rozhodnutí nástupce bude dle mého názoru odvislé
především od hodnoty dané firmy.49
3.2

Nástupnický dodatek
Na základě ustanovení § 427 odst. 1 se po právním nástupci nevyžaduje pouze doložení

souhlasu právního předchůdce, jak bylo zmíněno v předchozí kapitole, ale také se mu stanovuje
povinnost přiložit ke staré firmě údaj o právním nástupnictvím. Domnívám se, že stanovením
tohoto požadavku chtěl zákonodárce posílit ochranu třetích osob tak, aby nebyly uváděny v omyl,
že se jedná o stále stejného podnikatele, přestože došlo ke změně vlastníka. Tímto ustanovením je
také posílena zásada pravdivosti a výlučnosti firmy.
Zákon nestanovuje, jakou podobu by nástupnický dodatek měl mít a výběr tak nechává na
podnikateli – hlavním kritériem při volbě dodatku by měla být schopnost rozlišení staré firmy
vlastněné původním majitelem a firmy nástupnické. Nástupnické dodatky mohou mít například
takové znění: „Amadeus s.r.o. – právní nástupce“, „Pekařství Karel Suchý – provozuje syn Jan

48

VOSTŘELOVÁ D., Aktuální problémy firemního práva [online], Brno, 2017. Diplomová práce, Masarykova
univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/405406/pravf_m/Denisa_Vostrelova__Diplomova_prace.pdf.
49
VEČERKOVÁ, E., Některé ekonomické souvislosti firemního práva. In: Sborník příspěvků z mezinárodní
konference studentů doktorského studijního programu "obchodní právo" Masarykovy univerzity "Ekonomické
aspekty právní úpravy a jejího výkladu": pořádané dne 20. prosince 2005 Katedrou obchodního práva Právnické
fakulty MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 176-179. ISBN 80-210-3952-3.

32

Suchý“ nebo „Sixta s.r.o., dříve Asta s.r.o.“. Na základě uvedených příkladů jsem toho názoru, že
obchodní firma obsahující nástupnický dodatek nezní dobře a její hodnota je v porovnání s firmou
znějící bez dodatku mnohem nižší. Ztotožňuji se proto s názorem Jaromíra Kožiaka, který ve své
disertační práci povinné užití nástupnických dodatků hodnotí následovně: „…nástupnické dodatky
činí obchodní firmu pro praxi naprosto nepoužitelnou. V důsledku toho lze očekávat, že
podnikatelská praxe bude nástupnické dodatky zcela ignorovat. Pokud to nebude s ohledem na to,
že by stát začal skutečně používání nástupnických dodatků vynucovat, možné, uchýlí se praxe k
tomu, že buďto nebude převod a přechod obchodní firmy využívat a raději vytvoří novou obchodní
firmu nebo bude používání nástupnických dodatků obcházet – (např. tak, že stávající obchodní
firmu opustí, resp. uvolní, a přijme firmu novou, velmi podobnou staré firmě, která vzhledem ke
své derelikci už ale nepožívá ochranu).“50
Povinnost přiložit k obchodní firmě dodatek o právním nástupnictvím se v důsledku týká
také přechodu firmy v rámci přeměn právnických osob. Jak jsem však již uvedla v kapitole
2.2.2 Přechod obchodní firmy, nemyslím si, že by v praxi bylo možné toto u přeměn aplikovat.
Domnívám se, že pro naplnění zásad firemního práva, by namísto povinných
nástupnických dodatků, byl určitým postačujícím kompromisem povinný údaj v obchodním
rejstříku o tom, že k určitému dni přešla firma na nový subjekt.

50

KOŽIAK J., Obchodní firma v judikatuře a právní praxi [online]. Brno. 2013. Disertační práce. Masarykova
univerzita, Právnická fakulta. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/107828/pravf_d/disertace_-_tisk.pdf.
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4

Ochrana obchodní firmy
Ochranou obchodní firmy se rozumí soubor právních nástrojů, které dává objektivní právo

podnikateli před neoprávněnými zásahy jiných osob do práv k jeho jménu.51 Tento soubor
právních nástrojů je obsažen primárně v občanském zákoníku, a to konkrétně v § 423 a § 2976 a
násl. Právní ochrana, která je firmě poskytovaná na základě ustanovení § 423 občanského
zákoníku, je ochrana absolutní, zatímco ochrana podle § 2976 a násl. je svou povahou relativní.
Rozdíl mezi těmito dvěma druhy ochrany je primárně v tom, proti komu se podnikatel může
ochrany domáhat. Zatímco absolutní ochrana působí vůči komukoliv, kdo neoprávněně zasáhne
do práva k obchodní firmě, relativní ochrany se lze domáhat pouze v případě, že mezi rušitelem a
podnikatelem je soutěžní vztah dle ustanovení o nekalé soutěži.
Občanský zákoník upravuje ochranu soukromoprávní. Veřejnoprávní ochrana obchodní
firmy je pak zakotvena v zákoně č. 40/2009 Sb., prostřednictvím skutkové podstaty spočívající v
porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže stanovené v § 248.52
S problematikou ochrany obchodní firmy bych zde ještě zmínila také otázku ochrany jiných
předmětů průmyslového vlastnictví, které mají podobně jako firma výlučnou povahu, a to
především právo k ochranné známce nebo k označení původu zboží nebo služby. Může totiž nastat
situace, kdy právo na ochranu obchodní firmy a práva na ochranu jiných předmětů budou vzájemně
kolidovat. Podle judikatury náleží vlastníkovi práv k ochranné známce či k označení původu zboží
nebo služeb relativní ochrana proti vlastníkovi obchodní firmy v případě, že jejich právo vzniklo
dříve než právo podnikatele k firmě a je-li firma zaměnitelná se zapsanou ochrannou známkou
nebo dříve používaným označením původu zboží nebo služeb.53
4.1

Absolutní ochrana obchodní firmy
Absolutní ochrana firmy směřuje proti každému zásahu do práv k firmě nebo i jen

hrozícímu neoprávněnému zásahu. Východiskem pro tuto ochranu je především vlastnické právo
k firmě, které je svou povahou absolutní a působí vůči všem neboli erga omnes.54 Na základě
ustanovení § 1012 občanského zákoníku „má vlastník právo se svým vlastnictvím v mezích
právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit“. Jakmile se tedy jednou podnikatel
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ČERNÁ, S. a kol., Obchodní právo – podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele, Wolters Kluwer, 2016,
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obchodní firmy a nekalé soutěže. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 37–40.
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stane vlastníkem obchodní firmy je oprávněn vyloučit jiné osoby z dispozice a užívání jeho firmy
a v případě, že dojde k narušení jeho vlastnických práv, může se domáhat ochrany.
Otázkou, kterou je v této souvislosti třeba zodpovědět, je to, kdy se subjekt stane
vlastníkem obchodní firmy. Na základě ustanovení § 423 odst. 2 občanského zákoníku náleží
ochrana práv k obchodní firmě tomu, kdo ji po právu použil poprvé.55 První použití se bude
nejčastěji vztahovat k zápisu obchodní firmy do obchodního rejstříku, který má navíc konstitutivní
charakter. Vlastnické právo tak vznikne právě zápisem firmy do obchodního rejstříku. Na druhé
straně, jak jsem již zmínila v kapitole 1.4 Firemní právo – základní zásady týkající se zásady
priority, nelze vyloučit případ, kdy bude možné považovat za první užití, užití firmy v rámci
zakladatelského právního jednání. Ochrana by pak v takovém případě, dle mého názoru, mohla
svědčit podnikateli, který učinil jako první projev zakladatelského jednání, kdy užil firmu a nikoli
podnikateli, jehož firma sice byla zapsána dříve do obchodního rejstříku, ale k prvnímu užití došlo
později než u podnikatele prvního. Jak jsem však již uvedla dříve - vzhledem k rychlosti
zápisových řízení a institutu předběžného zápisu by ke sporům o to, kdo užil firmu první, nemělo
docházet příliš často.
Na základě výše uvedeného lze stanovit, že absolutní ochrana firmy vychází především ze
zásady priority a výlučnosti firmy.
Absolutní ochrana jména podnikatele není upravena jednotně. Zvlášť je upravena absolutní
ochrana firmy podle § 423 odst. 2 občanského zákoníku, jména podnikatele – fyzické osoby, které
ale není firmou, a to podle § 78 občanského zákoníku, a názvu právnické osoby, který také není
firmou - podle § 135 občanského zákoníku.
Aktivně legitimován pro podání žaloby ve věcech ochrany obchodní firmy však bude pouze
vlastník firmy, tedy podnikatel, který je pod svým názvem příp. jménem zapsán v obchodním
rejstříku. Ostatní subjekty, jejichž označení není zapsáno v obchodním rejstříku, a tedy nevlastní
obchodní firmu, mohou být aktivně legitimovány k žalobě pouze podle jiné oblasti práva, než je
právo firemní, většinou podle práva nekalé soutěže. K podmínce, že žalobu podle firemního práva
může podat pouze vlastník firmy zapsané v obchodním rejstříku, však existují výjimky. Příkladem
bude situace, kdy podnikatel již nepodniká, ale v době, kdy ještě podnikal, došlo k porušení jeho
práv k obchodní firmě. Aktivně legitimován pro podání žaloby pak v tomto případě bude dědic
příp. dědici firmy nebo převodce firmy.56
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Pasivně legitimovanou osobou, tedy osobou mající způsobilost být žalovaným, může být
v podstatě kdokoli - jiný podnikatel, nepodnikatel či jakákoli jiná osoba, která neoprávněně zasáhla
do práv podnikatele k firmě.57
Ochrana náleží vlastníkovi firmy proti nejrůznějším formám zásahů do firemních práv.
K porušení jeho práv může ze strany žalovaného dojít např. užíváním totožných nebo podobných
označení nebo užíváním silných prvků firemního kmene, které jsou pro označení oprávněného
příznačné, zneužitím těchto prvků nebo nesprávným užíváním vlastního jména tak, aby bylo
podobné firmě oprávněné osoby apod.
Na základě výše zmíněného se tedy, dle mého názoru, bude většina porušení práv
k obchodní firmě týkat porušení zásady nezaměnitelnosti a klamavosti. V případě tedy, že
oprávněný podá žalobu na rušitele, bude soud ve většině případů zkoumat, zda došlo k porušení
zásady nezaměnitelnosti a klamavosti. Půjde o tzv. aposteriorní neboli následný přezkum obchodní
firmy, kdy se bude jednat o sporné řízení, v němž oprávněný bude žalobou uplatňovat svá práva
vyplývající z ochrany obchodní firmy vůči druhé straně, která porušila jeho práva vyplývající z
obchodní firmy.
Vedle aposteriorního přezkumu obchodní firmy rozlišujeme ještě přezkum preventivní
neboli předběžný. O tomto typu přezkumu jsem již částečně pojednala v kapitole 1.4 Firemní
právo – základní zásady v části věnované zásadě nezaměnitelnosti. Preventivní přezkum je tedy
hodnocení rejstříkového soudu, zda je označení způsobilé na zápis do obchodního rejstříku, resp.
zda splňuje požadavky stanovené zásadami firemního práva. Jedná se tedy o přezkum, který je
soudy prováděn před zápisem firmy do obchodního rejstříku, zatímco aposteriorní přezkum
provádí soudy již v rámci existujícího soudního sporu.
V souvislosti s preventivním přezkumem bych zde chtěla zopakovat některé závěry, které
jsem již zmínila v kapitole 1.4, a které považuji za důležité, pokud mluvíme o ochraně obchodní
firmy v rámci aposteriorního přezkumu před soudem. Jedná se o otázku, zda v případě, kdy
rejstříkový soud v rámci preventivního přezkumu neshledá překážky k zápisu označení do
obchodního rejstříku a firmu zapíše, zda je možné v budoucnu namítat zaměnitelnost či klamavost
takto zapsané firmy, aniž by šlo o porušení zásady rei iudicata. Jak jsem již uvedla v kapitole 1.4
odpověď na tuto otázku dal Ústavní soud ve svém usnesení ze dne 26. 7. 2007, kdy konstatoval,
že: „předběžný přezkum firmy při zápisu do obchodního rejstříku nezakládá překážku věci

57

POKORNÁ, J., VEČERKOVÁ E., Firma v nových podmínkách. In Masarykova univerzita. Dny práva 2012. první.
Brno: Právnická fakulta, 2013. s. 1897-1911, 12 s. ISBN 978-80-210-6319-8.

36

rozsouzené“58. Skutečnost, že rejstříkový soud obchodní firmu do obchodního rejstříku zapíše, tak
nemůže být dokladem o tom, že firma je skutečně jedinečná a nemůže dojít k zásahu do práv třetích
osob.
Odpovědnost porušitele bude v případě ochrany obchodní firmy vždy objektivní. Nebude
tedy podstatné, zda porušitel věděl či měl vědět, že porušuje práva jiného subjektu k obchodní
firmě. Pouhá existence porušení práv, aniž by se muselo zkoumat porušitelovo zavinění, je
důvodem pro vznik odpovědnosti.59 Domnívám se, že stanovení objektivní odpovědnosti v případě
ochrany obchodní firmy je nutné, neboť prokazovat zavinění, resp. to, že porušitel si byl vědom,
že zasahuje do práv oprávněného, by bylo velmi obtížné, přičemž je zároveň potřebné, aby práva
k firmě byla chráněna i v případě, že porušitel do těchto práv zasahuje, přestože si tohoto faktu
opravdu není vědom.
4.2

Relativní ochrana obchodní firmy
Základem relativní ochrany obchodní firmy je ochrana před nekalou soutěží dle ustanovení

§ 2976 občanského zákoníku a násl. To, co tedy rozlišuje absolutní a relativní ochranu firmy, je
povaha subjektu, proti kterému se aktivně legitimovaná osoba může dovolávat u soudu ochrany.
Zatímco u absolutní ochrany se lze, jak již bylo uvedeno dříve, domáhat ochrany vůči komukoli,
kdo neoprávněně zasáhl do práv podnikatele, pro aplikaci relativní ochrany je podmínkou
existence soutěžního vztahu mezi oběma subjekty, tak jak je soutěžní vztah chápán podle práva
nekalé soutěže. Aby se jednalo o soutěžní vztah v rámci nekalé soutěže musí být splněny
následující podmínky:
1) Subjekty musí být soutěžiteli. Soutěžitelem se rozumí každá fyzická i právnická osoba,
která se účastní hospodářské soutěže, přičemž nemusí být podnikatelem ve smyslu § 420
občanského zákoníku.
2) Jednání musí být v rámci hospodářského styku.
3) Jednání musí být v rozporu s dobrými mravy soutěže.
4) Jednání je způsobilé přivodit újmu soutěžitelům nebo zákazníkům. Jedná se tedy o tzv.
ohrožovací delikt, který je protiprávním jednáním, i když škodlivý následek nevznikne.60
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Relativní ochranu jména poskytují podnikateli normy soutěžního práva upravující nekalou
soutěž, zejména ve formě klamavé reklamy, vyvolání nebezpečí záměny či parazitování na pověsti.
Klamavá reklama
Klamavá reklama je upravena v ustanovení § 2977. Toto ustanovení lze na obchodní firmu
aplikovat především prostřednictvím druhého odstavce písm. d), kde je stanoveno, že při
posuzování, zda se jedná o klamavou reklamu, se přihlédne ke všem jejím výrazným znakům –
mj. také k totožnosti firmy. Klamavá by tak byla firma, která by svým zněním mohla vzbuzovat
představy, která neodpovídají skutečnosti, např. ohledně rozsahu působení či kvality služeb. Tím
by mohlo dojít ke způsobení újmy ostatních soutěžitelů nebo zákazníků.
Problematikou klamavé reklamy v rámci firemního práva se několikrát zabývaly soudy.
V roce 1999 uvedl Vrchní soud v Praze ve svém rozsudku sp. zn. 6 A 33/96, že užije-li podnikatel
v textu zveřejněné reklamy namísto celého zapsaného obchodního jména jen fantazijní dodatek,
nelze v tom spatřovat nepravdivý údaj ve smyslu § 2 odst. 2 zák. o regulaci reklamy.61
Dále se klamavou reklamou zabýval také Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne
17. 2. 2010. Reklama, kterou žaloba napadala, bylo následující sdělení na internetu: „V roce 2002
získal O.C.B. od S.č.c. a v.u., se souhlasem Ministerstva kultury, právo užívat název Národní
cirkus, a to jako jediný cirkus v České republice.“ Žaloba byla toho názoru, že toto reklamní
sdělení naplňuje prvky klamavé reklamy, neboť může vyvolat představu o výsostném postavení
žalovaného cirkusu mezi ostatními cirkusy v České republice, a tudíž o jeho vyšších kvalitách.
V rámci dovolacího řízení však Nejvyšší soud rozhodl tak, že „Národní cirkus“ nemá ve vztahu
k žalovanému výlučnou povahu, a že takové označení může být propůjčeno od S.č.c. a v.u.
komukoli a může být též součástí obchodní firmy tohoto či onoho subjektu. Obsah celého sdělení
na internetu pak soud posoudil jako pravdivé konstatování daného stavu v konkrétních časových
a místních souvislostech.62
Vyvolání nebezpečí záměny
Nejčastějším způsobem, kterým dochází k porušení práv k obchodní firmě v rámci nekalé
soutěže, je naplnění skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny. Tato skutková podstata je
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stanovena v ustanovení § 2981 občanského zákoníku. Vyvolání nebezpečí záměny obchodní firmy
se dopustí ten, kdo užije jména osoby nebo zvláštního označení závodu užívaného již po právu
jiným soutěžitelem, za předpokladu, že může vyvolat nebezpečí záměny nebo klamavou
představu, že jde o toho jistého soutěžitele nebo, že jde o spojení s firmou jiného soutěžitele.
Nebezpečí záměny vyvolá i ten, kdo užije zvláštního označení závodu nebo zvláštního označení
či úpravy výrobku, výkonu nebo obchodního materiálu závodu, které v zákaznických kruzích platí
pro určitý závod za příznačné. K naplnění skutkové podstaty postačí pouhé nebezpečí záměny,
sám vznik záměny není nutné ve sporech dokazovat. Stanovit, zda se jedná o nebezpečí záměny
či nikoliv, je věcí soudcovského uvážení, nikoliv důkazu znalcem. Podle ustálené rozhodovací
praxe mezi jednotlivými druhy označení dochází k tzv. „křížové ochraně“ – obchodní firma se
může prosadit nejen proti jiné obchodní firmě, ale i proti ochranné známce, a naopak. Dokonce i
zvláštní, neregistrované označení se v některých případech – za splnění podmínky příznačnosti –
může prosadit proti označení, které je registrováno u příslušného státního orgánu. Při sporech o
označení je třeba brát v úvahu, zda mezi nimi existuje reálné nebezpečí zaměnitelnosti. To závisí
i na účelu, k jakému jsou jednotlivá označení užívána. Podle profesora Hajného jsou nejméně
náchylné k záměně právě obchodní firmy, neboť obchodní firmy slouží především k podepisování
v právním styku a je jim věnována zvýšená pozornost.63
Vždy je tedy nutné zkoumat nebezpečí záměny v celém kontextu. Je totiž možné, aby
současně existovala firma „Naše zahrada s.r.o.“ a vedle ní firma „Naše zahrádka s.r.o.“ se stejným
předmětem podnikání (zahradnické služby), a to v případě, že místní působnost těchto dvou
subjektů se nebude překrývat – první společnost bude působit výlučně v Plzni a druhá výlučně ve
Zlíně. Avšak v případě, kdy budou mít obě společnosti působnost v Praze nebo bude jedna
podnikat v rámci celé České republiky, bude díky existenci relevantního trhu naplněna skutková
podstata vyvolání nebezpečí záměny. Na druhou stranu se nemusí jednat o vyvolání nebezpečí
záměny, pokud budou existovat dvě společnosti vystupující pod téměř stejnou firmou a se stejnou
místní působností, v případě, že budou mít odlišný předmět podnikání a nebudou tedy způsobilé
vyvolat nebezpečí záměny.
Jak jsem již uvedla dříve, rozhodnutí, zda je obchodní firma způsobilá vyvolat nebezpečí
záměny, je v rukách soudu. Pro představu zde uvedu dva příklady rozhodnutí soudů jako ukázku,
že míra toho, kdy už jde o záměnu, resp. nebezpečí vyvolání záměny, a kdy ještě ne, se může u
jednotlivých soudů mírně lišit.
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V prvním případě rozhodoval Nejvyšší soud o porušení nekalé soutěže a naplnění skutkové
podstaty vyvolání nebezpečí záměny mezi obchodní firmou žalobkyně „Kariéra spol. s.r.o.“ a
obchodní firmy žalované „Portál práce KARIERA.CZ s.r.o.“, jejichž předmět podnikání byl
podobný, nikoli však zcela totožný. Nejvyšší soud rozhodl tak, že obchodní firma Portál práce
KARIERA.CZ s.r.o. je dostatečně odlišitelná od obchodní firmy Kariéra spol. s r.o., především
z důvodu, že sousloví „portál práce“ lze považovat za dominantní část obchodní firmy žalované
vedle obecného slova „kariéra“, resp. „kariera“.64
Ve druhém případě rozhodoval Vrchní soud v Praze spor o obchodní firmy ASKO a ASKO
NÁBYTEK. Žalobce, který vlastnil firmu ASKO se domáhal vydání rozsudku, kterým by bylo
žalovanému, v jehož firmě byla obsažena slova ASKO NÁBYTEK, uložena povinnost změnit tuto
firmu tak, aby neobsahovala výraz ASKO. Předmět podnikání obou společností byl stejný. Časová
priorita zápisu obchodní firmy do obchodního rejstříku svědčila žalobci. Vrchní soud potvrdil
rozhodnutí Krajského soudu v Praze, který dospěl k názoru, že obě firmy jsou zaměnitelné, neboť
výraz ASKO je prvkem naprosto určujícím, výraz NÁBYTEK pak prvkem vedlejším, slabým,
který není veřejností chápán jako prvek odlišující.65
Parazitování na pověsti
Skutková podstata parazitování na pověsti je stanovena v ustanovení § 2982 občanského
zákoníku, podle kterého je parazitováním zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného
soutěžitele, které umožňuje získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož
by soutěžitel jinak nedosáhl. Tato skutková podstata se částečně překrývá se skutkovou podstatou
vyvolání nebezpečí záměny a v některých judikátech je proto často řešena současně otázka
vyvolání nebezpečí záměny a otázka parazitování na pověsti. Příkladem je rozsudek Nejvyššího
soudu ze dne 27. 11. 2007, ve kterém bylo na jedné straně rozhodnuto o naplnění skutkové podstaty
vyvolání nebezpečí záměny, kdy soud rozhodl, že mají-li obchodní společnosti shodný předmět
podnikání a shodný kmen obchodní firmy a nachází-li se provozovna první společnosti na adrese
bývalé provozovny druhé společnosti, jsou naplněny znaky nekalé soutěže, a to i v tom případě,
je-li kmen obchodní firmy první společnosti doplněn o označení obce o příjmení společníka.
Současně se soud vyjádřil, že užíváním obchodní firmy, které naplnilo znaky výše uvedené, mohlo
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objektivně dojít ke způsobení újmy žalobkyně, tím, že žalovaná kořistila z cizí pověsti, tj. z pověsti
žalobkyně.66
4.3

Nároky z ochrany obchodní firmy
Přestože ochrana obchodní firmy se dělí na absolutní a relativní, právní nároky, které z této

ochrany vyplývají, budou pro oba typy ochrany stejné. V případě porušení práva k obchodní firmě
dává občanský zákoník podnikateli k ochraně svého práva několik právních prostředků. Základem
pro tyto právní prostředky je § 423 odst. 2 obč. zák., který stanoví, že kdo byl dotčen ve svém
právu k firmě, má stejná práva, jako při ochraně před nekalou soutěží. Občanský zákoník tak již
neobsahuje výslovný výčet chráněných práv v rámci úpravy firemního práva, ale odkazuje na
nároky plynoucí z práv proti nekalé soutěži. Zde je posun oproti původní právní úpravě stanovené
v obchodním zákoníku, která taxativní výčet nároků obsahovala. Při srovnání původní a současné
právní úpravy však lze konstatovat, že nároky uvedené v obchodním zákoníku a nároky
vyplývající z ustanovení občanského zákoníku v oblasti nekalé soutěže jsou totožné.
Podle ustanovení § 2988 obč. zák. týkající se nekalé soutěže má osoba, jejíž právo bylo
nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, právo požadovat po rušiteli, aby se nekalé soutěže zdržel
nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody
a vydání bezdůvodného obohacení. Občanský zákoník již neupravuje možnost přiznat právo
uveřejněním rozsudku na náklady rušitele, avšak tuto povinnost může uložit soud jako nepeněžité
přiměřené zadostiučinění na základě ustanovení § 155 odst. 4 občanského soudního řádu. Kromě
uvedených právních prostředků má podnikatel, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo,
možnost využít také institut předběžného opatření dle § 74 OSŘ, pokud je nutné, aby byly dočasně
upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. Spolu
s návrhem na vydání předběžného opatření je navrhovatel povinen složit jistotu ve výši 50.000,Kč, případně vyšší, pokud tak rozhodne soud. Tuto jistotu musí navrhovatel složit pro případ, že
by ve sporu vyhrál žalovaný a bylo by nutné uhradit žalovanému škodu, která mu vznikla
z předběžného opatření.
Všechny zmíněné prostředky právní ochrany obchodní firmy lze kumulovat. Právo
domáhat se zdržení protiprávního zásahu nebo odstranění jeho následků nepodléhá promlčení (viz
rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 3. 2010)67. Plynutí času ale toto právo oslabuje, neboť
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původně zaměnitelné firmy se mohou stát posléze nezaměnitelnými.68 Právo na náhradu škody,
právo na náhradu jiné újmy a právo na vydání bezdůvodného obohacení podléhá obecné tříleté
promlčecí lhůtě dle § 629 obč. zák., dále maximální desetileté objektivní promlčecí lhůtě od vzniku
škody nebo újmy či od nabytí bezdůvodného obohacení dle § 636 nebo § 638 obč. zák. a maximální
15leté lhůtě v případech úmyslného způsobení škody nebo újmy či úmyslného nabytí
bezdůvodného obohacení.69
Výše uvedené prostředky ochrany obchodní firmy vycházejí stejně jako v původní právní
úpravě z principu objektivní odpovědnosti, tedy bez ohledu na zavinění. K uplatnění nároku však
musí být splněny tři hmotněprávní nároky, kterými jsou existence zásahu do práva k obchodní
firmě, jeho neoprávněnost a příčinná souvislost mezi zásahem a jeho neoprávněností.70
Co se týče důkazního břemene, podává-li žalobu spotřebitel, přenáší se důkazní břemeno
na podnikatele. Občanský zákoník ovšem do určité míry tento přesun důkazního břemene omezuje
a přiznává spotřebiteli toto právo pouze u skutkových podstat uvedených v § 2976 až 2981 a §
2987 obč. zák., nikoliv v „ryze soutěžních“, anebo u dotěrného obtěžování podle § 2986 obč. zák.,
který by mohl zasáhnout do práv spotřebitele, a to v souladu s § 2989 obč. zák. v případě
zdržovacího nároku a nároku na odstranění závadného stavu.71

4.3.1

Zdržení se závadného jednání
Žaloba na zdržení se závadného jednání je svou povahou žaloba zápůrčí neboli negatorní.

Žalobce se tímto institutem domáhá, aby narušitel upustil od užívání obchodní firmy. Užití tohoto
právního prostředku je však velmi omezené, neboť nemůže směřovat proti podnikateli zapsanému
v obchodním rejstříku, který svým jednáním zasáhl do práv jiného podnikatele k firmě. Důvodem
je zásada firemní povinnosti, na jejímž základě je podnikatel povinen jednat pod svou obchodní
firmou. Nelze tedy po rušiteli požadovat, aby upustil od užívání obchodní firmy a tím mu zabránit
v dodržování zásady firemní povinnosti a současně v jednání s třetími osobami v obchodním styku.
Zdržení se závadného jednání tak lze po rušiteli požadovat pouze v případě, že rušitel nemá
jím užívanou obchodní firmu zapsanou v obchodním rejstříku a používá tedy obchodní firmu
68
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jiného podnikatele neoprávněně např. v reklamě, propagaci, na obalech výrobků, nebo užívá
zkomolené či zkrácené obchodní firmy (nebo jiná označení), která se takto stávají zaměnitelnými
se zapsanou firmou jiného podnikatele.
V případě, že rušitel užívá firmu, kterou má zapsanou v obchodním rejstříku, vychází se ze
závěrů stanovených judikaturou. Zde bych zmínila např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne
31.10.1994, sp. zn. 3 Cmo 808/1993, ve kterém Vrchní soud uvedl, že vzhledem k ustanovení § 8
obchod. zák., kde je podnikateli stanovena povinnost jednat pod svou firmou, nelze vyhovět
návrhu na zdržení se užívání obchodního jména a je třeba, aby se žalobce domáhal svého práva
prostřednictvím žaloby s odstraňovacím nárokem, konkrétně návrhem na uložení povinnosti, aby
rušitel změnil své obchodní jméno. Nápravy lze tedy na základě dosavadní judikatury dosáhnout
pouze odstraněním závadného stavu nikoliv požadavkem na zdržení se užívání obchodní firmy
rušitelem.
V dalším rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 9. 2008 stanovil soud, že
předpokladem pro uložení povinnosti zdržet se určitého jednání je – kromě prokázání závadnosti
tohoto jednání – také, zjištění soudu, že je uložení takové povinnosti do budoucna nezbytné, tedy
že takové závadné jednání trvá nebo hrozí. Pokud od závadného jednání žalovaný sám dobrovolně
upustil, takové jeho jednání k datu podání žaloby prokázáno již není a je zřejmé, že zjištění soudu
o dalším chování žalovaného, že se k němu nehodlá ani vrátit, pak obvykle schází procesní
předpoklady k vyhovění zdržovacímu nároku žalobce.72
4.3.2

Odstranění závadného stavu
V případě, že existuje závadný stav, to znamená, že došlo k zapsání dvou shodných nebo

zaměnitelných firem, může se podnikatel, který se cítí dotčen na svých právech, domáhat
odstranění závadného stavu prostřednictvím odstraňovací žaloby. Touto žalobou se žalobce
domáhá, aby soud žalovanému uložil povinnost změnit firmu, resp. změnit firmu uvedenou v
zakladatelském právním jednání, společenské smlouvě nebo ve stanovách a následně ji nechat
zapsat do obchodního rejstříku.
Na základě současné judikatury je nutné formulovat žalobní petit konkrétněji než na
požadavek změny firmy tak, aby nebyla zaměnitelná a klamavá.73 Je tedy nutné, aby žalobce
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Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 9. 2008 sp. zn. 3 Cmo 120/2008, Dostupné z: http://www.jasr.sk/files/K_rozhodovani_sporu_z_nekale_souteze.pdf, s. 19.
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Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13.1.2011, sp. zn. 3 Cmo 254/2010, In: MACEK, Jiří. Rozhodnutí ve
věcech nekalé soutěže a obchodní firmy (2000-2010). C. H. Beck, 2011. 594 s. ISBN 978-80-7400-410-0. s.71.
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v petitu navrhl konkrétní změnu obchodní firmy, a to například odstraněním určitého výrazu či
naopak doplněním dodatku.74
4.3.3

Přiměřené zadostiučinění
Přiměřené zadostiučinění je právní nárok, který má sloužit k úhradě nemajetkové újmy,

která byla žalobci neoprávněným zásahem do jeho práv k obchodní firmě způsobena. Tento institut
je upraven v § 2951 obč. zák. Podle znění tohoto ustanovení je možné přiměřené zadostiučinění
poskytnout jak v penězích, tak v nepeněžité formě. Zákon však preferuje formu nepeněžitou,
úhradu penězi připouští v případě, nezajistí-li nepeněžitý způsob plnění skutečné a dostatečně
účinné odčinění způsobené újmy. Je také možné, aby soud uložil plnění kombinací obou forem
zadostiučinění.
Mezi nejčastější formy nepeněžitého zadostiučinění patří např. tisková oprava, omluva
žalovaného a její případná publikace v tisku nebo uveřejnění rozsudku.75 Výše peněžitého
zadostiučinění není zákonem přesně stanovena a její určení tak bude především v rukách soudu,
který by měl přihlédnout ke všem okolnostem s daným případem souvisejícím. Určité pravidlo je
stanoveno v ustanovení § 2957 obč. zák., které se však týká pouze situací, při kterých dojde
k porušení přirozených práv člověka.
Při stanovení výše zadostiučinění je také nutné brát zřetel ke skutečnosti, že není cílem
tohoto nároku kompenzovat hmotnou škodu. Podle judikatury nelze připustit, aby si oprávněný
řešil jemu vzniklou hmotnou újmu požadavkem na zaplacení přiměřeného zadostiučinění (např.
z důvodů obtížného prokazování výše škody) – viz rozsudek Vrchního v Praze.76
Zadostiučinění by také nemělo být tak vysoké, aby vedlo ke zničení nebo neúměrnému
poškození žalovaného. Takové zadostiučinění by pak nebylo přiměřené ale naopak vysoce
nepřiměřené, které by mohlo přicházet v úvahu pouze ve výjimečných případech, pokud by byly
dány okolnosti hodné zvláštního zřetele.77
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4.3.4

Náhrada škody
Náhrada škody je právní prostředek ochrany obchodní firmy, který může podnikatel

uplatnit v případě, že mu zásahem do jeho práv k obchodní firmě vznikla hmotná újma. Podnikatel
má nárok na úhradu jak skutečně vzniklé škody, tak i ušlého zisku. Problematická je však u tohoto
nároku skutečnost, že je velmi obtížné prokázat za prvé výši škody, a za druhé příčinnou souvislost
mezi jednáním žalovaného a vznikem škody. Z tohoto důvodu se častěji využívá právní prostředek
přiměřeného zadostiučinění v peněžité formě. Jak jsem však již uvedla dříve, přiměřené
zadostiučinění má sloužit k náhradě újmy nehmotné, a nikoliv hmotné a je tedy nutné při
rozhodování o nároku a jeho výši mít toto na zřeteli.
4.3.5

Vydání bezdůvodného obohacení
Vydání bezdůvodného obohacení je právní institut upravený ustanovením § 2991 a násl.

obč. zák. Na základě tohoto ustanovení je ten, kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu
obohatí, povinen ochuzenému vydat, oč se obohatil. Mezi bezdůvodné obohacení patří zejména
získání majetkového prospěchu, a to plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu,
který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že bylo plněno za osobu, která měla po
právu plnit sama. Co se týče problematiky bezdůvodného obohacení a firemního práva, bude mít
skutková podstata nejčastěji podobu obohacení užitím cizí firmy nebo její části. Bezdůvodné
obohacení bude v tomto případě nejčastěji tvořeno příjmy získanými neoprávněným zásahem do
práv k obchodní firmě snížené o účelně vynaložené náklady k dosažení těchto příjmů.
I v případě bezdůvodného obohacení bude podobně jako u náhrady škody velmi
problematické samotné určení výše obohacení a prokázání, jakých příjmů by žalovaný dosáhl bez
porušení práv k obchodní firmě a jaká část příjmů byla získána porušením práv.
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Závěr
Cílem této práce stanoveným v úvodu bylo analyzovat současnou právní úpravu obchodní
firmy a zhodnotit, zda je současná právní úprava obchodní firmy jednoznačná a dostačující.
Co se týče analýzy současné právní úpravy obchodní firmy, domnívám se, že práce
obsahuje základní otázky firemního práva a jejich důkladný rozbor, a to především s ohledem na
dostupnou judikaturu k daným tématům.
V první kapitole jsou analyzovány základní teoretické otázky týkající se obchodní firmy –
pojem firmy, její právní povaha, tvorba firmy, základní funkce a zásady. Druhá kapitola pak
obsahuje rozbor nakládání s vlastnickým právem k firmě – nabytí vlastnického práva k firmě
(originárním a derivativním způsobem), převod užívacích práv k firmě, změnu firmy a zánik
vlastnického práva k firmě. Třetí kapitola je věnována úpravě tzv. staré firmy, resp. ustanovení §
427 obč. zák. Poslední kapitola pak obsahuje analýzu právní ochrany obchodní firmy včetně
nároků z této ochrany plynoucí.
Z hlediska zhodnocení kvality právní úpravy, tedy cíle posouzení, zda je úprava
jednoznačná a dostačující, jsem dospěla k následujícím závěrům:
Jako kladné hodnotím změnu v určení právní povahy obchodní firmy oproti předchozí
právní úpravě. Skutečnost, že dle občanského zákoníku již obchodní firma není jinou majetkovou
hodnotou (jak tomu bylo dle obchodního zákoníku), ale věcí v právním slova smyslu a může být
tedy samostatným předmětem vlastnictví, považuji za pozitivní krok ve vývoji právní úpravy
firemního práva. Obchodní firma má mnohdy velkou ekonomickou hodnotu a možnost jejího
převodu jistě podnikatelé ocení.
Jako krok zpátky pak hodnotím vypuštění výslovného ustanovení stanovující povinnost
jednat pod svou obchodní firmou. Zásadu firemní povinnosti sice lze dovodit z jiných zákonných
ustanoveních a lze tedy s velkou mírou předpokládat, že vypuštění této zásady bylo pouhé
opomenutí zákonodárce a nikoliv úmysl, přesto může mít toto opomenutí za následek různé
protichůdné výklady a vnášet nejednoznačnost do této problematiky.
Za nedostačující považuji také právní úpravu týkající se zásady priority, kdy zákonná
formulace: „Ochrana práv k obchodní firmě náleží tomu, kdo ji po právu použil poprvé.“, není
nikde přesněji definována a není tedy jednoznačně stanoveno, co je oním prvním užitím po právu
– zda zápis do obchodního rejstříku nebo první užití firmy v zakladatelské listině.
Co se týče nakládání s vlastnickým právem k obchodní firmě, vychází se z nové právní
povahy firmy a na dispozice s obchodní firmou se použijí ustanovení o dispozicích s věcmi
movitými – zde bych hodnotila právní úpravu jako dostačující a jednoznačnou. Kladně hodnotím
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také to, že nová právní úprava umožňuje provést převod firmy samostatně, a nikoliv pouze
společně s podnikem nebo jeho částí - to dává, dle mého názoru, vlastníkovi firmy opravdovou
svobodu při rozhodování o nakládání s firmou.
Za problematické ustanovení považuji ustanovení § 427 občanského zákoníku. Při
doslovném výkladu tohoto ustanovení totiž s nabytím obchodní firmy automaticky nevzniká právo
firmu užívat. Nabytí práva užívat firmu spojuje zákon se splněním dvou podmínek: za prvé je
nabyvatel povinen získat souhlas k užívání firmy od svého předchůdce nebo jeho právního
nástupce, a za druhé musí k firmě připojit údaj vyjadřující právní nástupnictví. Takový výklad je
však velmi rozporuplný, protože je těžko představitelné, že by nabyvatel nabyl firmu, ale nemohl
ji používat, vzhledem k faktu, že v momentě zápisu firmy do obchodního rejstříku se uplatní
zásada firemní povinnosti a nabyvatel tak bude povinen jednat pod svou obchodní firmou – není
tedy možné, aby mu v tom bránil např. předchozí vlastník firmy neudělením souhlasu k užívání.
Co se týče druhé povinnosti stanovené § 427 obč. zák., tedy povinným připojením údaje o
právním nástupnictví, jsem toho názoru, že takový dodatek bude v praxi těžko aplikovatelný a
pokud ano, velmi sníží hodnotu firmy. Domnívám se proto, že v praxi bude tato povinnost často
obcházena.
Ochrana obchodní firmy nedostála oproti původní právní úpravě velkých změn. Zůstalo
rozdělení na absolutní ochranu, která však má na rozdíl od dřívější úpravy svoje kořeny ve
vlastnickém právu k firmě a na ochranu relativní, která vychází z úpravy nekalé soutěže. Vlastní
chráněná práva již nejsou v občanském zákoníku upravena výslovně, ale zákon odkazuje na práva
náležející při ochraně před nekalou soutěží.
Na základě dříve zmíněného považuji současnou právní úpravu firemního práva za
rozporuplnou. Na jedné straně v mnoha oblastech provedla změnu k lepšímu, na druhé straně
současně nastolila nové problémy způsobené buďto nedostatečnou nebo nejasnou právní úpravou.
Domnívám se také, že o ne zcela dostačující právní úpravě firemního práva svědčí množství
judikátů, které se této oblasti věnují a které slouží jako vyplnění chybějících mezer v zákonném
předpisu.
Domnívám se, že se, ač s drobnými nedostatky, podařilo splnit cíl práce – práce jako taková
je analýzou právní úpravy obchodní firmy, zahrnující většinu stěžejních témat firemního práva a
zároveň obsahuje dílčí hodnocení právní úpravy v jednotlivých otázkách a celkové hodnocení
obsažené pak v tomto závěru.
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Obchodní firma
Abstrakt
Tato diplomová práce analyzuje současnou právní úpravu firemního práva a hodnotí
kvalitu této úpravy z hlediska dostatečnosti a jednoznačnosti. Práce je rozdělena do čtyř
hlavních kapitol. První kapitola obsahuje rozbor základních teoretických otázek firemního
práva – specifikuje pojem a právní povahu obchodní firmy, její základní funkce a základní
zásady firemního práva při tvorbě a užívání firmy. Druhá kapitola je věnována rozboru
nakládání s vlastnickým právem k firmě s přihlédnutím k nové právní povaze obchodní firmy
jakožto věci v právním smyslu. Užívání tzv. staré firmy a analýza ustanovení § 427 je pak
obsažena v kapitole třetí. V poslední kapitole je popsána ochrana obchodní firmy dle současné
právní úpravy, a to včetně analýzy konkrétních nároků z této ochrany vyplývajících. V závěru
práce jsou shrnuty výsledky z provedené analýzy a hodnocení právní úpravy firemního práva.
Při hodnocení je přihlíženo ke změnám, ke kterým došlo novou právní úpravou obsaženou
v občanském zákoníku oproti původní úpravě v zákoníku obchodním. Jako pozitivní jsou
hodnoceny především tyto otázky: změna právní povahy obchodní firmy, kdy je dle současné
právní úpravy firma věc a může tak být samostatným předmětem vlastnictví a umožnění
převodu obchodní firmy samostatně, a nikoliv pouze s podnikem nebo jeho částí. Za
nedostačující či nejednoznačné pak považuji především vypuštění výslovného ustanovení
stanovující povinnost jednat pod svou obchodní firmou, právní úpravu zásady priority, resp.
vymezení pojmu první užití po právu a znění ustanovení § 427 občanského zákoníku. Na
základě celkového hodnocení považuji současnou právní úpravu firemního práva za
rozporuplnou. Na jedné straně v mnoha oblastech provedla změnu k lepšímu, na druhé straně
současně nastolila nové problémy způsobené buďto nedostatečnou nebo nejasnou právní
úpravou.

Klíčová slova: obchodní firma, firemní právo, současná právní úprava
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Company name
Abstract
This diploma thesis analyzes the current legal regulation of company law and evaluates the
quality of this regulation in terms of sufficiency and unambiguity. The thesis is divided into
four main chapters. The first chapter contains an analysis of basic theoretical questions of
company law - it specifies the concept and legal nature of the company, its basic functions
and the basic principles of company law in the creation and use of the company. The second
chapter deals with the analysis of ownership of the company, taking into account the new legal
nature of the company name as a thing in the legal sense. The use of the so-called old firm
and the analysis of § 427 is then contained in chapter three. The last chapter describes the
protection of a company name according to the current legal regulation, including the analysis
of specific claims arising from this protection. At the end of the thesis the results from the
analysis and assessment of the legal regulation of company law are summarized. The
evaluation takes into account the changes introduced by the new legal regulation contained in
the Civil Code as compared to the original regulation in the Commercial Code. As a positive,
the following issues are assessed: the change in the legal nature of a company name where the
company is a thing in the legal sense and can thus be a separate subject of ownership and the
possibility of transferring a company name separately and not only as a part of an enterprise
or its part. As inadequate or ambiguous I consider the deletion of an express provision
stipulating the obligation to act under his company name, the legal regulation of the priority
principle - the definition of the concept of first use by law and the wording of Section 427 of
the Civil Code. Based on the overall assessment, I consider the current company law
legislation to be contradictory. On the one hand, it has made change for the better in many
areas, while at the same time it has raised new problems caused by either inadequate or unclear
regulation.

Key words: company name, company law, current legal regulation
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