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ze dne 3. února 2012
občanský zákoník
Díl 3
Právnické osoby
Oddíl 1
Obecná ustanovení
§ 118
Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku.
§ 119
Právnické osoby vedou spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech, i když
nejsou povinny vést účetnictví podle jiného právního předpisu.
Veřejné rejstříky právnických osob
§ 120
(1) Do veřejného rejstříku se o právnické osobě zapíše alespoň den jejího vzniku,
den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího zániku, jakož i její
název, adresa sídla a předmět činnosti, jméno a adresa bydliště nebo sídla každého
člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán právnickou
osobu zastupuje, a údajů o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.
(2) Jiný právní předpis stanoví, jaké jsou veřejné rejstříky právnických osob, které
právnické osoby se do nich zapisují a jak, nebo které další údaje se do nich o
právnických osobách zapisují, a jak se z nich vymazávají, popřípadě zda je součástí
veřejného rejstříku sbírka listin. Veřejné rejstříky právnických osob jsou přístupné
každému; každý do nich může nahlížet a pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie.
(3) Změní-li se zapsaná skutečnost, oznámí zapsaná osoba nebo ten, komu to
ukládá zákon, změnu bez zbytečného odkladu tomu, kdo veřejný rejstřík vede, a ten
tuto změnu do veřejného rejstříku bez zbytečného odkladu zapíše.
§ 121
(1) Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku,
nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.
(2) Byl-li údaj zapsaný ve veřejném rejstříku zveřejněn, nemůže se nikdo po uplynutí
patnácti dnů od zveřejnění dovolat, že o zveřejněném údaji nemohl vědět.
Neodpovídá-li zveřejněný údaj zapsanému údaji, nemůže se ten, jehož se údaj týká,
vůči jiné osobě dovolat zveřejněného údaje; prokáže-li však, že jí byl zapsaný údaj
znám, může proti ní namítnout, že zveřejněný údaj zapsanému neodpovídá.

Ustavení a vznik právnické osoby
§ 122
Právnickou osobu lze ustavit zakladatelským právním jednáním, zákonem,
rozhodnutím orgánu veřejné moci, popřípadě jiným způsobem, který stanoví jiný
právní předpis.
§ 123
(1) Zakladatelské právní jednání určí alespoň název, sídlo právnické osoby, předmět
činnosti, jaký má právnická osoba statutární orgán a jak se vytváří, nestanoví-li to
zákon přímo. Určí též, kdo jsou první členové statutárního orgánu.
(2) Pro zakladatelské právní jednání se vyžaduje písemná forma.
§ 124
Neuvede-li se, na jaký čas se právnická osoba ustavuje, platí, že je ustavena na
dobu neurčitou.
§ 125
(1) Více zakladatelů zakládá právnickou osobu přijetím stanov nebo uzavřením jiné
smlouvy.
(2) Zákon stanoví, ve kterých případech lze právnickou osobu založit i právním
jednáním jedné osoby obsaženým v zakladatelské listině.
§ 126
(1) Právnická osoba vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
(2) Je-li právnická osoba zřízena zákonem, vzniká dnem nabytí jeho účinnosti,
nestanoví-li zákon den pozdější.
(3) Zákon stanoví, ve kterých dalších případech není zápis do veřejného rejstříku
potřebný ke vzniku právnické osoby. Zákon stanoví, ve kterých případech je k
založení nebo ke vzniku právnické osoby potřebné rozhodnutí orgánu veřejné moci.
§ 127
Za právnickou osobu lze jednat jejím jménem již před jejím vznikem. Kdo takto jedná,
je z tohoto jednání oprávněn a zavázán sám; jedná-li více osob, jsou oprávněny a
zavázány společně a nerozdílně. Právnická osoba může účinky těchto jednání pro
sebe do tří měsíců od svého vzniku převzít. V takovém případě platí, že je z těchto
jednání oprávněna a zavázána od počátku. Převezme-li je, dá dalším zúčastněným
najevo, že tak učinila.
§ 128
Po vzniku právnické osoby se nelze domáhat určení, že nevznikla, a nelze z toho
důvodu zrušit její zápis do veřejného rejstříku.

§ 129
(1) Soud prohlásí právnickou osobu po jejím vzniku za neplatnou i bez návrhu, pokud
a) zakladatelské právní jednání chybí,
b) zakladatelské právní jednání nemá náležitost nezbytnou pro právní existenci
právnické osoby,
c) právní jednání zakladatelů odporuje § 145 nebo
d) právnickou osobu založilo méně osob, než je k tomu podle zákona třeba.
(2) Dnem, kdy je právnická osoba prohlášena za neplatnou, vstupuje do likvidace.
§ 130
Před rozhodnutím podle § 129 poskytne soud právnické osobě přiměřenou lhůtu k
zjednání nápravy, jedná-li se o závadu, kterou lze odstranit.
§ 131
Prohlášení právnické osoby za neplatnou nemá vliv na práva a povinnosti, jichž
nabyla.
Název
§ 132
(1) Jménem právnické osoby je její název.
(2) Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její
právní formy. Název nesmí být klamavý.
§ 133
(1) Název může obsahovat jméno člověka, k němuž má právnická osoba zvláštní
vztah. Je-li člověk živ, lze užít jeho jméno v názvu právnické osoby jen s jeho
souhlasem; zemřel-li, aniž dal souhlas, vyžaduje se souhlas jeho manžela, a pokud
není, souhlas zletilého potomka, a pokud není on, souhlas předka.
(2) Bylo-li v názvu právnické osoby užito příjmení a je-li pro to důvod spočívající v
důležitém zájmu na ochraně rodiny, použije se § 78 odst. 3 obdobně.
(3) Kdo má právo udělit souhlas k užití jména člověka v názvu právnické osoby, má
právo jej kdykoli odvolat, a to i když jej udělil na určitou dobu; bylo-li ujednáno něco
jiného, nepřihlíží se k tomu, odůvodňuje-li odvolání souhlasu podstatná změna
okolností nebo jiný rozumný důvod. Byl-li souhlas udělený na určitou dobu odvolán,
aniž to odůvodňuje podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí
odvolávající právnické osobě škodu z toho vzniklou.
§ 134
(1) Název právnické osoby může obsahovat některý příznačný prvek názvu jiné
právnické osoby, je-li pro to důvod v jejich vzájemném vztahu. I v tom případě musí
být veřejnost s to oba názvy dostatečně rozlišit.

(2) Příznačný prvek názvu jiné právnické osoby nelze v názvu použít bez jejího
souhlasu. Ustanovení § 133 odst. 3 se použije obdobně.
§ 135
(1) Právnická osoba, která byla dotčena zpochybněním svého práva k názvu nebo
která utrpěla újmu pro neoprávněný zásah do tohoto práva, nebo které taková újma
hrozí, zejména neoprávněným užitím názvu, se může domáhat, aby bylo od
neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek.
(2) Stejná ochrana náleží právnické osobě proti tomu, kdo bez zákonného důvodu
zasahuje do její pověsti nebo soukromí, ledaže se jedná o účely vědecké či
umělecké nebo o tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství; ani
takový zásah však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy právnické osoby.
§ 136
Sídlo
(1) Při ustavení právnické osoby se určí její sídlo. Nenaruší-li to klid a pořádek v
domě, může být sídlo i v bytě.
(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, pokud
zakladatelské právní jednání uvede název obce, kde je sídlo právnické osoby; do
veřejného rejstříku však právnická osoba navrhne zapsat plnou adresu sídla.
§ 137
(1) Každý se může dovolat skutečného sídla právnické osoby.
(2) Proti tomu, kdo se dovolá sídla zapsaného ve veřejném rejstříku, nemůže
právnická osoba namítat, že má skutečné sídlo v jiném místě.
Přemístění sídla
§ 138
(1) Právnická osoba, která má sídlo v zahraničí, může přemístit sídlo na území
České republiky. To neplatí, pokud to nepřipouští právní řád státu, ve kterém má
právnická osoba sídlo, nebo pokud jde o právnickou osobu zakázanou podle § 145.
(2) Právnická osoba, která hodlá přemístit své sídlo na území České republiky, přiloží
k návrhu na zápis do příslušného veřejného rejstříku rozhodnutí o tom, jakou právní
formu české právnické osoby zvolila, a zakladatelské právní jednání vyžadované
českým právním řádem pro tuto formu právnické osoby.
(3) Vnitřní právní poměry právnické osoby se po přemístění sídla do tuzemska řídí
českým právním řádem. Českým právním řádem se řídí i ručení jejích členů nebo
členů jejích orgánů za dluhy právnické osoby, pokud vznikly po dni účinnosti
přemístění sídla do tuzemska.
§ 139
Právnická osoba, která má sídlo v České republice, může přemístit své sídlo do
zahraničí, pokud to neodporuje veřejnému pořádku a pokud to připouští právní řád
státu, do něhož má být sídlo právnické osoby přemístěno.

§ 140
(1) Právnická osoba, která hodlá přemístit sídlo do zahraničí, zveřejní tento záměr s
uvedením adresy nového sídla a právní formy po přemístění sídla alespoň tři měsíce
přede dnem předpokládaného přemístění sídla. Věřitelé mají právo požadovat
dostatečné zajištění svých dosud nesplatných pohledávek do dvou měsíců od
zveřejnění, dojde-li po přemístění sídla ke zhoršení dobytnosti jejich pohledávek v
České republice.
(2) Nedojde-li k dohodě o způsobu a rozsahu zajištění, rozhodne o dostatečném
zajištění a o jeho rozsahu soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Neposkytne-li
právnická osoba zajištění podle rozhodnutí soudu, ručí za dluhy, které nebyly
zajištěny, členové statutárního orgánu vyjma těch, kteří prokáží, že vyvinuli
dostatečné úsilí, aby rozhodnutí bylo splněno.
§ 141
(1) Člen právnické osoby, který s přemístěním sídla do zahraničí nesouhlasil, má
právo ukončit členství v právnické osobě s účinky ke dni přemístění sídla. Má-li člen
právnické osoby při ukončení členství právo na vypořádání, poskytne mu právnická
osoba plnění nejpozději ke dni účinnosti přemístění sídla. Za splnění tohoto závazku
ručí členové statutárního orgánu.
(2) Za dluhy, které vznikly přede dnem účinnosti přemístění sídla, ručí členové
právnické osoby a jejího statutárního orgánu stejně jako před přemístěním sídla do
zahraničí.
§ 142
Přemístění sídla je účinné ode dne zápisu jeho adresy do příslušného veřejného
rejstříku.
§ 143
Pro zřizování a přemísťování poboček právnických osob platí § 138 až 142 obdobně.
Účel právnických osob
§ 144
(1) Právnickou osobu lze ustavit ve veřejném nebo v soukromém zájmu. Tato její
povaha se posuzuje podle hlavní činnosti právnické osoby.
(2) Zákon stanoví, ke kterým účelům lze ustavit právnickou osobu jen při splnění
zvláštních podmínek.
§ 145
(1) Zakazuje se založit právnickou osobu, jejímž účelem je porušení práva nebo
dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem, zejména je-li jejím účelem
a) popření nebo omezení osobních, politických nebo jiných práv osob pro jejich
národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a
sociální postavení,

b) rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti,
c) podpora násilí nebo
d) řízení orgánu veřejné moci nebo výkonu veřejné správy bez zákonného zmocnění.
(2) Zakazuje se založit právnickou osobu ozbrojenou nebo s ozbrojenými složkami,
ledaže se jedná o právnickou osobu zřízenou zákonem, jíž zákon ozbrojení nebo
vytvoření ozbrojené složky výslovně dovoluje nebo ukládá, nebo o právnickou osobu,
která nakládá se zbraněmi v souvislosti se svým podnikáním podle jiného právního
předpisu, anebo o právnickou osobu, jejíž členové drží nebo užívají zbraně pro
sportovní nebo kulturní účely či k myslivosti nebo k plnění úkolů podle jiného
právního předpisu.
Veřejná prospěšnost
§ 146
Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se
zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha,
pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby,
pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k
veřejně prospěšnému účelu.
§ 147
Veřejně prospěšná právnická osoba má právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti
do veřejného rejstříku, pokud splní podmínky stanovené jiným právním předpisem.
§ 148
Je-li ve veřejném rejstříku zapsán status veřejné prospěšnosti, vymaže jej ten, kdo
veřejný rejstřík vede, pokud se právnická osoba statusu veřejné prospěšnosti vzdá,
nebo pokud o jeho odnětí rozhodne soud. Výmazem z veřejného rejstříku status
veřejné prospěšnosti zaniká.
§ 149
Soud o odnětí statusu veřejné prospěšnosti rozhodne na návrh osoby, která na tom
má právní zájem, nebo i bez návrhu v případě, že právnická osoba přestane splňovat
podmínky pro jeho nabytí a nedostatek ani na výzvu soudu v přiměřené lhůtě
neodstraní.
§ 150
Jen právnická osoba, jejíž status veřejné prospěšnosti je ve veřejném rejstříku
zapsán, má právo uvést ve svém názvu, že je veřejně prospěšná.

Orgány právnické osoby
§ 151
(1) Zákon stanoví, popřípadě zakladatelské právní jednání určí, jakým způsobem a v
jakém rozsahu členové orgánů právnické osoby za ni rozhodují a nahrazují její vůli.
(2) Dobrá víra členů orgánu právnické osoby se přičítá právnické osobě.
§ 152
(1) Právnická osoba si tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech
(kolektivní).
(2) Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce
volena, jmenována či jinak povolána (dále jen „člen voleného orgánu“), musí být
plně svéprávná. To platí i pro zástupce právnické osoby, která je sama členem
voleného orgánu jiné právnické osoby.
(3) Týká-li se hlavní činnost právnické osoby nezletilých nebo osob s omezenou
svéprávností a není-li hlavním účelem právnické osoby podnikání, může
zakladatelské právní jednání určit, že členem voleného kolektivního orgánu
právnické osoby může být i osoba nezletilá nebo osoba s omezenou svéprávností.
§ 153
(1) Osoba, jejíž úpadek byl osvědčen, se může stát členem voleného orgánu,
oznámila-li to předem tomu, kdo ji do funkce povolává; to neplatí, pokud od skončení
insolvenčního řízení uplynuly alespoň tři roky.
(2) Byl-li osvědčen úpadek osoby, která je členem voleného orgánu, oznámí to tato
osoba bez zbytečného odkladu tomu, kdo ji do funkce povolal.
(3) Nedošlo-li k oznámení, může se domáhat každý, kdo na tom má právní zájem,
aby člena voleného orgánu z funkce odvolal soud. To neplatí, rozhodl-li ten, kdo
člena voleného orgánu povolal, poté, co se o osvědčení úpadku této osoby dozvěděl,
že má ve funkci setrvat.
§ 154
Je-li členem voleného orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, zmocní fyzickou
osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího
statutárního orgánu.
§ 155
(1) Byl-li členem voleného orgánu povolán ten, kdo k tomu není podle zákona
způsobilý, hledí se na jeho povolání do funkce, jako by se nestalo. Ztratí-li člen
voleného orgánu po svém povolání do funkce zákonnou způsobilost být členem
voleného orgánu, jeho funkce zaniká; zánik funkce právnické osobě oznámí bez
zbytečného odkladu.

(2) Hledí-li se na povolání osoby do funkce člena voleného orgánu, jako by se
nestalo, nebo je-li povolání neplatné, nedotýká se to práva nabytého v dobré víře.
§ 156
(1) Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je
schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje
většinou hlasů zúčastněných členů.
(2) Je-li působnost jednotlivých členů orgánu rozdělena podle určitých oborů,
ustanovení odstavce 1 se nepoužije. Rozdělení působnosti nezbavuje další členy
povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti právnické osoby spravovány.
§ 157
(1) Je-li rozhodnutí přijato, zaznamená se na žádost člena voleného orgánu, který
návrhu odporoval, jeho odchylný názor.
(2) Byl-li návrh přijat za neúčasti některého z členů, je tento člen oprávněn dozvědět
se obsah rozhodnutí.
§ 158
(1) Zakladatelské právní jednání může stanovit pro schopnost orgánu usnášet se
vyšší počet zúčastněných, vyžádat pro přijetí rozhodnutí vyšší počet hlasů nebo
stanovit postup, kterým lze způsob rozhodování orgánu měnit.
(2) Zakladatelské právní jednání může připustit rozhodování orgánu i mimo zasedání
v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.
(3) Zakladatelské právní jednání může určit, že v případě dosažení rovnosti hlasů při
rozhodování voleného orgánu právnické osoby rozhoduje hlas předsedajícího.
§ 159
(1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s
nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná
nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při
přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
(2) Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen
zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho
neúčasti hlasoval.
(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil
porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí
věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud
se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.
§ 160
Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické
osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení.

Jednání za právnickou osobu
§ 161
Kdo právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to
již z okolností. Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj
podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.
§ 162
Zastupuje-li právnickou osobu člen jejího orgánu způsobem zapsaným do veřejného
rejstříku, nelze namítat, že právnická osoba nepřijala potřebné usnesení, že
usnesení bylo stiženo vadou, nebo že člen orgánu přijaté usnesení porušil.
§ 163
Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání,
zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.
§ 164
(1) Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech
záležitostech.
(2) Náleží-li působnost statutárního orgánu více osobám, tvoří kolektivní statutární
orgán. Neurčí-li zakladatelské právní jednání, jak jeho členové právnickou osobu
zastupují, činí tak každý člen samostatně. Vyžaduje-li zakladatelské právní jednání, aby
členové statutárního orgánu jednali společně, může člen právnickou osobu zastoupit
jako zmocněnec samostatně, jen byl-li zmocněn k určitému právnímu jednání.
(3) Má-li právnická osoba s kolektivním statutárním orgánem zaměstnance, pověří
jednoho člena statutárního orgánu právním jednáním vůči zaměstnancům; jinak tuto
působnost vykonává předseda statutárního orgánu.
§ 165
(1) Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování,
jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než
budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání;
jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom
při své činnosti dozví.
(2) Soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena
statutárního orgánu v rozporu se zájmy právnické osoby a nemá-li právnická osoba
jiného člena orgánu schopného ji zastupovat.
§ 166
(1) Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k
jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Co je
stanoveno o zastoupení právnické osoby zaměstnancem, platí obdobně pro
zastoupení právnické osoby jejím členem nebo členem jiného orgánu nezapsaného
do veřejného rejstříku.

(2) Omezení zástupčího oprávnění vnitřním předpisem právnické osoby má účinky
vůči třetí osobě, jen muselo-li jí být známo.
§ 167
Právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil
člen voleného orgánu, zaměstnanec nebo jiný její zástupce vůči třetí osobě.
Zrušení právnické osoby
§ 168
(1) Právnická osoba se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím
orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena, a z dalších
důvodů stanovených zákonem.
(2) O dobrovolném zrušení právnické osoby rozhoduje její příslušný orgán.
§ 169
(1) Po zrušení právnické osoby se vyžaduje její likvidace, ledaže celé její jmění
nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak.
(2) Neplyne-li z právního jednání o zrušení právnické osoby, zda je rušena s likvidací
nebo bez likvidace, platí, že je zrušena s likvidací.
§ 170
Kdo rozhodl o zrušení právnické osoby s likvidací, může rozhodnutí změnit, dokud
ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace.
§ 171
S likvidací se právnická osoba zrušuje
a) uplynutím doby, na kterou byla založena,
b) dosažením účelu, pro který byla založena,
c) dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby, jinak
dnem jeho účinnosti, nebo
d) dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí
den pozdější.
§ 172
(1) Soud na návrh toho, kdo na tom osvědčí právní zájem, nebo i bez návrhu, zruší
právnickou osobu a nařídí její likvidaci, jestliže

a) vyvíjí nezákonnou činnost v takové míře, že to závažným způsobem narušuje
veřejný pořádek,
b) již nadále nesplňuje předpoklady vyžadované pro vznik právnické osoby zákonem,
c) nemá déle než dva roky statutární orgán schopný usnášet se, nebo
d) tak stanoví zákon.
(2) Umožňuje-li zákon soudu zrušit právnickou osobu z důvodu, který lze odstranit,
soud jí před vydáním rozhodnutí stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.
§ 173
(1) Zrušuje-li se právnická osoba při přeměně, zrušuje se bez likvidace dnem
účinnosti přeměny.
(2) Byl-li osvědčen úpadek právnické osoby, zrušuje se bez likvidace zrušením
konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že
majetek je zcela nepostačující; do likvidace však vstoupí, objeví-li se po skončení
insolvenčního řízení nějaký majetek.

Přeměna právnické osoby
§ 174
(1) Přeměnou právnické osoby je fúze, rozdělení a změna právní formy.
(2) Právnická osoba může změnit právní formu, jen stanoví-li to zákon.
§ 175
(1) Kdo rozhodl o přeměně právnické osoby, může rozhodnutí změnit, dokud se
přeměna nestane účinnou.
(2) Stane-li se přeměna právnické osoby účinnou, nelze rozhodnout, že nenastala,
ani vyslovit neplatnost právního jednání, které k přeměně vedlo, a nelze zrušit zápis
přeměny do veřejného rejstříku.
§ 176
(1) Při přeměně musí být stanoven rozhodný den, od něhož se jednání zanikající
právnické osoby považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet
nástupnické právnické osoby.
(2) Ke dni předcházejícímu rozhodný den sestaví zanikající právnická osoba nebo
právnická osoba rozdělovaná odštěpením konečnou účetní závěrku. K rozhodnému
dni sestaví nástupnická právnická osoba nebo právnická osoba rozdělovaná
odštěpením zahajovací rozvahu.

§ 177
(1) Účinnost přeměny právnické osoby zapisované do veřejného rejstříku nastává
dnem zápisu do veřejného rejstříku. V takovém případě se rozhodný den stanoví tak,
aby nepředcházel den podání návrhu na zápis přeměny do veřejného rejstříku o více
než dvanáct měsíců.
(2) Jsou-li zúčastněné osoby zapsány do veřejného rejstříku v různých obvodech,
podá se návrh na zápis přeměny v kterémkoli z nich a orgán veřejné moci zapíše do
veřejného rejstříku všechny zapisované skutečnosti k témuž dni.
§ 178
(1) Fúze se děje sloučením nebo splynutím nejméně dvou zúčastněných právnických
osob. Sloučení nebo splynutí se považuje za převod činnosti zaměstnavatele.
(2) Při sloučení nejméně jedna ze zúčastněných osob zaniká; práva a povinnosti
zanikajících osob přecházejí na jedinou ze zúčastněných osob jako na nástupnickou
právnickou osobu.
(3) Při splynutí zanikají všechny zúčastněné osoby a na jejich místě vzniká nová
právnická osoba jako osoba nástupnická; na ni přecházejí práva a povinnosti všech
zanikajících osob.
§ 179
(1) Právnická osoba se rozštěpením rozděluje se založením nových právnických
osob, nebo se rozděluje za současného sloučení s jinými právnickými osobami (dále
jen „rozdělení sloučením“). Právnická osoba se může založit i odštěpením, nebo
spojením více způsobů rozdělení. Rozdělení sloučením, odštěpení, jakož i jiné
způsoby rozdělení, se považují za převod činnosti zaměstnavatele.
(2) Pokud rozdělením rozdělovaná právnická osoba zaniká a její práva a povinnosti
přecházejí na několik nástupnických právnických osob, pak
a) jsou-li na rozdělení nástupnické právnické osoby zúčastněny jako osoby již
existující, jedná se o rozštěpení sloučením,
b) mají-li nástupnické právnické osoby rozdělením teprve vzniknout, jedná se o
rozštěpení se založením nových právnických osob.
(3) Při rozdělení právnické osoby odštěpením se rozdělovaná právnická osoba
neruší, ani nezaniká, ale vyčleněná část jejích práv a povinností přechází na
existující nebo nově založenou nástupnickou osobu.
§ 180
V případech uvedených v § 179 odst. 2 nebo 3 rozhodne příslušný orgán právnické
osoby, kteří zaměstnanci zanikající právnické osoby se stanou zaměstnanci
jednotlivých nástupnických právnických osob.

§ 181
Fúzovat a rozdělovat se mohou právnické osoby o různé právní formě jen tehdy,
stanoví-li tak zákon.
§ 182
Přechází-li přeměnou právnické osoby její jmění na nástupnickou právnickou osobu
a vyžaduje-li se podle jiného právního předpisu souhlas orgánu veřejné moci k
převodu práv a povinností, vyžaduje se tento souhlas i k přeměně právnické osoby.
§ 183
(1) Při změně právní formy se neruší ani nezaniká právnická osoba, jejíž právní
forma se mění, pouze se mění její právní poměry, a jde-li o korporaci, také právní
postavení jejích členů.
(2) Není-li den, k němuž byl vyhotoven návrh smlouvy nebo rozhodnutí o změně
právní formy rozvahovým dnem podle jiného právního předpisu, sestaví právnická
osoba k tomuto dni mezitímní účetní závěrku. Údaje, z nichž je sestavena účetní
závěrka ke dni zpracování změny právní formy, nesmí předcházet den rozhodnutí
právnické osoby o změně právní formy více než tři měsíce.
§ 184
(1) O přeměně právnické osoby zřízené zákonem lze rozhodnout, pokud to zákon
výslovně stanoví.
(2) O přeměně právnické osoby zřízené rozhodnutím orgánu veřejné moci rozhoduje
tento orgán.
Zánik právnické osoby
§ 185
Právnická osoba zapsaná do veřejného rejstříku zaniká dnem výmazu z veřejného
rejstříku.
§ 186
Právnická osoba, která nepodléhá zápisu do veřejného rejstříku, zaniká skončením
likvidace.
Likvidace
§ 187
(1) Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené právnické osoby (likvidační
podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž
vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem), podle zákona.

(2) Právnická osoba vstupuje do likvidace dnem, kdy je zrušena nebo prohlášena za
neplatnou. Vstoupí-li právnická osoba zapsaná ve veřejném rejstříku do likvidace,
navrhne likvidátor bez zbytečného odkladu zápis vstupu do likvidace do veřejného
rejstříku. Po dobu likvidace užívá právnická osoba svůj název s dodatkem „v likvidaci“.
§ 188
Vstoupí-li právnická osoba do likvidace, nesmí za ni nikdo právně jednat mimo
rozsah stanovený v § 196 od okamžiku, kdy se o jejím vstupu do likvidace dozvěděl
nebo kdy se o něm dozvědět měl a mohl.
§ 189
(1) Při vstupu do likvidace povolá příslušný orgán právnické osobě likvidátora;
likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu. Zanikne-li
funkce likvidátora ještě před zánikem právnické osoby, povolá příslušný orgán
právnické osobě bez zbytečného odkladu nového likvidátora.
(2) Je-li právnická osoba v likvidaci a nebyl-li likvidátor povolán, vykonávají jeho
působnost všichni členové statutárního orgánu.
§ 190
Je-li k likvidaci právnické osoby povoláno několik likvidátorů, tvoří kolektivní orgán.
§ 191
(1) Právnické osobě, která vstoupila do likvidace, aniž byl povolán likvidátor podle §
189, jmenuje likvidátora soud, a to i bez návrhu. Soud jmenuje likvidátora i v případě,
že sám rozhodl o zrušení právnické osoby.
(2) Na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, soud odvolá likvidátora,
který řádně neplní své povinnosti, a jmenuje nového likvidátora.
(3) Nebyl-li podán jiný návrh či nelze-li návrhu vyhovět, může soud při postupu podle
odstavce 1 nebo 2 likvidátorem jmenovat i bez jeho souhlasu člena statutárního
orgánu. Takový likvidátor nemůže ze své funkce odstoupit. Může však navrhnout
soudu, aby ho funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě požadovat,
aby funkci vykonával.
(4) Nelze-li likvidátora jmenovat ani podle odstavce 3, jmenuje ho soud z osob
zapsaných do seznamu insolvenčních správců.

§ 192
Jmenoval-li likvidátora soud, poskytnou třetí osoby likvidátorovi součinnost ve
stejném rozsahu, v jakém jsou povinny poskytnout ji insolvenčnímu správci.
§ 193
Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého povolání. Za
řádný výkon funkce likvidátor odpovídá stejně jako člen statutárního orgánu.
§ 194
Jen soud může odvolat z funkce likvidátora, kterého do funkce jmenoval.
§ 195
Odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi ten, kdo jej povolal.
§ 196
(1) Činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace.
(2) Nabyla-li právnická osoba dědictví nebo odkaz s podmínkou, doložením času
nebo s příkazem, tato omezení likvidátor dodrží. Jestliže však právnická osoba
obdržela účelově vázané prostředky z veřejných rozpočtů, použije likvidátor tyto
prostředky podle rozhodnutí orgánu, který je poskytl; obdobně likvidátor postupuje,
jestliže právnická osoba obdržela prostředky účelově vázané k dosažení veřejně
prospěšného účelu.
§ 197
Likvidátor uspokojí v průběhu likvidace přednostně pohledávky zaměstnanců; to
neplatí, je-li právnická osoba v úpadku.
§ 198
(1) Likvidátor oznámí vstup právnické osoby do likvidace všem známým věřitelům.
(2) Likvidátor zveřejní bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát za sebou alespoň s
dvoutýdenním odstupem oznámení podle odstavce 1 společně s výzvou pro věřitele,
aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce od
druhého zveřejnění.
§ 199
(1) Likvidátor sestaví ke dni vstupu právnické osoby do likvidace zahajovací rozvahu
a soupis jmění právnické osoby.
(2) Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému věřiteli, který o to
požádá.

§ 200
Zjistí-li likvidátor v průběhu likvidace, že právnická osoba je v úpadku, podá bez
zbytečného odkladu insolvenční návrh, ledaže se jedná o případ uvedený v § 201.
§ 201
(1) Jedná-li se o případ podle § 173 odst. 2 a likvidační podstata nepostačuje k
splnění všech dluhů, likvidátor z výtěžku uhradí v prvé skupině náklady likvidace, ve
druhé skupině ze zůstatku uspokojí pohledávky zaměstnanců a poté hradí ve třetí
skupině pohledávky ostatních věřitelů.
(2) Není-li možné plně vyrovnat pohledávky v téže skupině, uspokojí se poměrně.
§ 202
(1) Nezdaří-li se v přiměřené době celou likvidační podstatu zpeněžit, vyrovná
likvidátor z částečného výtěžku přednostně náklady a pohledávky z první a pak z
druhé skupiny, je-li to možné; tím není dotčen § 201 odst. 2. Poté likvidátor nabídne
věřitelům pohledávek třetí skupiny likvidační podstatu k převzetí na úhradu dluhů.
(2) Nezdaří-li se v přiměřené době zpeněžit likvidační podstatu ani zčásti, anebo
nejsou-li z částečného výtěžku pohledávky první a druhé skupiny zcela vyrovnány,
likvidátor nabídne likvidační podstatu k převzetí všem věřitelům.
(3) O věřiteli, jemuž byla likvidační podstata nabídnuta podle odstavce 1 nebo 2 a do
dvou měsíců se k nabídce nevyjádřil, platí, že nabídku přijal; tento účinek nenastane,
nepoučil-li jej o tom likvidátor v nabídce.
§ 203
(1) Věřitelům, kteří převezmou likvidační podstatu, náleží každému podíl určený
poměrem výše jejich pohledávek; ve zbytku jejich pohledávky zanikají.
(2) Odmítne-li některý z věřitelů účast na převzetí likvidační podstaty, považuje se
jeho pohledávka za zaniklou. To neplatí, pokud se následně zjistí dosud neznámý
majetek právnické osoby.
§ 204
(1) Odmítnou-li všichni věřitelé likvidační podstatu převzít, přechází likvidační
podstata dnem zániku právnické osoby na stát; likvidátor to bez zbytečného odkladu
oznámí orgánu příslušnému podle jiného zákona.
(2) Bez zřetele k § 201 až 203 náleží věřiteli, který je podle jiného zákona věřitelem
zajištěným, uspokojení z jistoty, kterou byla jeho pohledávka zajištěna. Nebude-li
zajištěný věřitel takto plně uspokojen ve své pohledávce, náleží mu ve zbytku plnění
podle § 201 až 203.

§ 205
(1) Jakmile likvidátor dokončí vše, co předchází naložení s likvidačním zůstatkem
nebo předání likvidační podstaty podle § 202 nebo oznámení podle § 204, vyhotoví
konečnou zprávu o průběhu likvidace, v níž uvede alespoň, jak bylo s likvidační
podstatou naloženo, a popřípadě též návrh na použití likvidačního zůstatku. K témuž
dni likvidátor sestaví účetní závěrku. Likvidátor k účetní závěrce připojuje podpisový
záznam.
(2) Konečnou zprávu, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrku
předloží likvidátor ke schválení tomu, kdo jej povolal do funkce. Ten, kdo se stal
likvidátorem podle § 189 odst. 1, předloží konečnou zprávu, návrh na použití
likvidačního zůstatku a účetní závěrku tomu orgánu právnické osoby, který má
působnost ho z funkce odvolat, popřípadě působnost ho kontrolovat. Není-li takový
orgán, předloží likvidátor tyto doklady a návrhy ke schválení soudu.
(3) Výmazu právnické osoby z veřejného rejstříku nebrání, že nebyly schváleny
dokumenty uvedené v odstavci 1.
§ 206
(1) Dokud nejsou uspokojena práva všech věřitelů, kteří své pohledávky přihlásili
včas podle § 198, nelze vyplácet podíl na likvidačním zůstatku ani ve formě zálohy,
ani jej jinak použít.
(2) Je-li pohledávka sporná nebo není-li ještě splatná, lze likvidační zůstatek použít
jen, byla-li věřiteli poskytnuta dostatečná jistota.
§ 207
Likvidace končí použitím likvidačního zůstatku, převzetím likvidační podstaty věřiteli,
nebo jejím odmítnutím. Likvidátor podá do třiceti dnů od skončení likvidace návrh na
výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.
§ 208
Zjistí-li se ještě před výmazem právnické osoby z veřejného rejstříku její dosud
neznámý majetek nebo objeví-li se potřeba jiných nezbytných opatření, likvidace
neskončí a likvidátor tento majetek vypořádá nebo provede další nezbytná opatření.
Po ukončení těchto jednání postupuje podle § 205 až 207; ustanovení § 170 se
nepoužije.
§ 209
(1) Zjistí-li se neznámý majetek právnické osoby po jejím výmazu z veřejného
rejstříku nebo objeví-li se jiný zájem hodný právní ochrany, soud na návrh toho, kdo
osvědčí právní zájem, zruší výmaz právnické osoby, rozhodne o její likvidaci a
jmenuje likvidátora. Kdo vede veřejný rejstřík, do něho podle tohoto rozhodnutí

zapíše obnovení právnické osoby, skutečnost, že je v likvidaci a údaje o likvidátorovi.
Od obnovení se na právnickou osobu hledí, jako by nikdy nezanikla.
(2) Byla-li právnická osoba obnovena vzhledem k zjištění neznámého majetku,
obnoví se neuspokojené pohledávky jejích věřitelů.
Oddíl 2
Korporace
Pododdíl 1
Obecně o korporacích
§ 210
(1) Korporaci vytváří jako právnickou osobu společenství osob.
(2) Na právnickou osobu tvořenou jediným členem se hledí jako na korporaci.
§ 211
(1) Korporace může mít jediného člena, připouští-li to zákon. V takovém případě
jediný člen korporace v ní nemůže z vlastní vůle ukončit členství, ledaže v důsledku
toho na jeho místo vstoupí nová osoba.
(2) Klesne-li počet členů korporace pod počet stanovený zákonem, soud ji i bez
návrhu zruší a rozhodne o její likvidaci. Nejprve jí však poskytne přiměřenou lhůtu ke
zjednání nápravy.
§ 212
(1) Přijetím členství v korporaci se člen vůči ní zavazuje chovat se čestně a
zachovávat její vnitřní řád. Korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat
ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy.
(2) Zneužije-li člen soukromé korporace hlasovací právo k újmě celku, rozhodne
soud na návrh toho, kdo prokáže právní zájem, že k hlasu tohoto člena nelze pro
určitý případ přihlížet. Toto právo zaniká, pokud návrh není podán do tří měsíců ode
dne, kdy k zneužití hlasu došlo.
§ 213
Poškodí-li korporaci její člen nebo člen jejího orgánu způsobem, který zakládá jeho
povinnost k náhradě a kterým byl poškozen i jiný člen korporace na hodnotě své
účasti, a domáhá-li se náhrady jen tento člen, může soud škůdci i bez zvláštního
návrhu uložit povinnost nahradit způsobenou škodu jen korporaci, pokud to
odůvodňují okolnosti případu, zejména pokud je dostatečně zřejmé, že se takovým
opatřením vyrovná i škoda na znehodnocené účasti.

Pododdíl 2
Spolek
§ 214
(1) Alespoň tři osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování
spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm.
(2) Vytvoří-li spolky k uplatňování společného zájmu nový spolek jako svůj svaz,
vyjádří v názvu nového spolku jeho svazovou povahu.
§ 215
(1) Nikdo nesmí být nucen k účasti ve spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z
něho.
(2) Členové spolku neručí za jeho dluhy.
§ 216
Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však
zkratka „z. s.“.
§ 217
(1) Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž
naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností
spolku být nemůže.
(2) Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost
spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní
činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.
(3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy
spolku.
Založení spolku
§ 218
Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov; stanovy obsahují alespoň
a) název a sídlo spolku,
b) účel spolku,
c) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim budou
práva a povinnosti vznikat,
d) určení statutárního orgánu.

§ 219
Stanovy mohou založit pobočný spolek jako organizační jednotku spolku nebo určit,
jakým způsobem se pobočný spolek zakládá a který orgán rozhoduje o založení,
zrušení nebo přeměně pobočného spolku.
§ 220
(1) Určí-li stanovy, že členství je různého druhu, vymezí zároveň práva a povinnosti
spojené s jednotlivými druhy členství.
(2) Omezit práva nebo rozšířit povinnosti spojené s určitým druhem členství lze jen
za podmínek určených předem ve stanovách, jinak se souhlasem většiny dotčených
členů. To neplatí, má-li spolek k omezení práv nebo rozšíření povinností spravedlivý
důvod.
§ 221
Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku.
Ustavující schůze
§ 222
(1) Spolek lze založit i usnesením ustavující schůze tvořícího se spolku. Na
ustavující schůzi se obdobně použijí ustanovení o členské schůzi.
(2) Návrh stanov vypracuje a další zájemce o založení spolku svolá vhodným
způsobem k ustavující schůzi svolavatel. Správnost a úplnost listiny přítomných ověří
svolavatel nebo osoba jím pověřená.
§ 223
Každý, kdo se dostaví na ustavující schůzi a splňuje podmínky pro členství ve
spolku, se zapíše do listiny přítomných, podepíše se k údaji o svém jménu a bydlišti
nebo sídlu. Správnost a úplnost listiny přítomných ověří svolatel nebo osoba jím
pověřená. Platí, že osoby zapsané v listině přítomných podaly řádnou přihlášku do
spolku.
§ 224
(1) Ustavující schůzi zahájí svolavatel nebo osoba jím pověřená. Sdělí ustavující
schůzi počet přítomných a seznámí ji s jednáními, která svolavatel v zájmu spolku již
učinil. Dále navrhne ustavující schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího
i případných dalších činovníků.
(2) Ustavující schůze volí členy těch orgánů, které podle určení zákona a stanov
zvolit má.
(3) Ustavující schůze přijímá usnesení většinou hlasů přítomných v době hlasování.

(4) Kdo hlasoval proti přijetí návrhu stanov, může od přihlášky do spolku odstoupit. O
tom musí být učiněn záznam v listině přítomných opatřený podpisy odstupujícího a
toho, kdo záznam učinil.
§ 225
Účastní-li se ustavující schůze alespoň tři osoby, mohou schválit stanovy podle §
218.
Vznik spolku
§ 226
(1) Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
(2) Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku podávají zakladatelé nebo osoba
určená ustavující schůzí.
(3) Není-li spolek do veřejného rejstříku zapsán do třiceti dnů od podání návrhu na
zápis a není-li v této lhůtě ani vydáno rozhodnutí o odmítnutí zápisu, považuje se
spolek za zapsaný do veřejného rejstříku třicátým dnem od podání návrhu.
§ 227
Pokračuje-li spolek v činnosti i poté, co byl jeho zápis do veřejného rejstříku
odmítnut, použijí se ustanovení o společnosti.
Pobočný spolek
§ 228
(1) Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního
spolku. Pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném
stanovami hlavního spolku a zapsaném ve veřejném rejstříku.
(2) Název pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu hlavního spolku
a vyjádřit jeho vlastnost pobočného spolku.
§ 229
(1) Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
(2) Návrh na zápis pobočného spolku do veřejného rejstříku podává hlavní spolek.
(3) Není-li rozhodnutí o zápisu nebo o jeho odmítnutí vydáno do třiceti dnů od podání
návrhu na zápis, považuje se pobočný spolek za zapsaný do veřejného rejstříku.
(4) Z právních jednání pobočného spolku vzniklých přede dnem jeho zápisu do
veřejného rejstříku je hlavní spolek oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s

pobočným spolkem. Ode dne zápisu pobočného spolku do veřejného rejstříku ručí
hlavní spolek za dluhy pobočného spolku v rozsahu určeném stanovami.
§ 230
(1) Zrušením hlavního spolku se zrušuje i pobočný spolek.
(2) Hlavní spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočné spolky.
§ 231
Nabytím statusu veřejné prospěšnosti pro hlavní spolek nabývají tento status i
pobočné spolky. Vzdá-li se hlavní spolek statusu veřejné prospěšnosti, nebo je-li mu
odejmut, pozbývají jej i pobočné spolky.
Členství
§ 232
(1) Neurčí-li stanovy jinak, váže se členství ve spolku na osobu člena a nepřechází
na jeho právního nástupce.
(2) Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže
právnická osoba určí jiného zástupce.
§ 233
(1) Po vzniku spolku může členství v něm vzniknout přijetím za člena nebo jiným
způsobem určeným stanovami.
(2) Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od
okamžiku, kdy se stane členem spolku.
(3) O přijetí za člena rozhoduje orgán určený stanovami, jinak nejvyšší orgán spolku.
§ 234
Má se za to, že vznikem členství v pobočném spolku vzniká i členství v hlavním
spolku; to platí i o zániku členství.
§ 235
Stanovy mohou určit výši a splatnost členského příspěvku nebo určí, který orgán
spolku určí výši a splatnost členského příspěvku a jakým způsobem.

§ 236
Seznam členů
(1) Vede-li spolek seznam členů, stanovy určí, jakým způsobem provádí v seznamu
členů zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku. Stanovy dále určí, jak
bude seznam členů zpřístupněn, anebo že zpřístupněn nebude.
(2) Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady
potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě
potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení
požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání
potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.
(3) Seznam členů může být uveřejněn se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm
zapsáni; při uveřejnění neúplného seznamu členů musí být z něho patrné, že je
neúplný.
Zánik členství
§ 237
Členství ve spolku zaniká vystoupením, vyloučením, nebo dalšími způsoby
uvedenými ve stanovách nebo v zákoně.
§ 238
Neurčí-li stanovy jinak, zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani
v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na
tento následek ve výzvě upozorněn.
§ 239
(1) Neurčí-li stanovy něco jiného, může spolek vyloučit člena, který závažně porušil
povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě
spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li
spolku zvlášť závažnou újmu.
(2) Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.
§ 240
(1) Neurčí-li stanovy jiný orgán, rozhoduje o vyloučení člena statutární orgán.
(2) Neurčí-li stanovy jinak, může návrh na vyloučení podat v písemné formě kterýkoli
člen; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti
kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit,
žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.

§ 241
(1) Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout,
aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala rozhodčí komise, ledaže stanovy určí
jiný orgán.
(2) Příslušný orgán zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu
nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných
případech.
§ 242
Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o
svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto
právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří
měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy
byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů;
jinak toto právo zaniká.
Organizace spolku
§ 243
Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise,
rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách. Stanovy mohou orgány spolku
pojmenovat libovolně, nevzbudí-li tím klamný dojem o jejich povaze.
§ 244
Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda).
Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán
spolku.
§ 245
Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým mravům,
nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona,
se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v
záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.
§ 246
(1) Neurčí-li stanovy funkční období členů volených orgánů spolku, je toto období
pětileté.
(2) Neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet
neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu
příslušného k volbě.

(3) Neurčí-li stanovy jinak, použijí se pro svolání, zasedání a rozhodování
kolektivních orgánů spolku § 156 a § 159 odst. 2 a přiměřeně též ustanovení o
členské schůzi.
§ 247
Nejvyšší orgán spolku
(1) Stanovy určí, který orgán je nejvyšším orgánem spolku; do jeho působnosti
zpravidla náleží určit hlavní zaměření činnosti spolku, rozhodovat o změně stanov,
schválit výsledek hospodaření spolku, hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich
členů a rozhodnout o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.
(2) Je-li podle stanov statutární orgán spolku i jeho nejvyšším orgánem a není-li s to
vykonávat působnost po dobu delší než jeden měsíc, může alespoň pětina členů
spolku svolat shromáždění všech členů spolku; na shromáždění přechází působnost
nejvyššího orgánu spolku. To neplatí, určí-li stanovy něco jiného.
(3) Neurčí-li stanovy jinak, je nejvyšším orgánem spolku členská schůze; ustanovení
§ 248 až 257 se na členskou schůzi použijí, pokud stanovy neurčí něco jiného.
Členská schůze
§ 248
(1) Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán spolku nejméně jedenkrát
do roka.
(2) Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny
členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku
zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět
podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
§ 249
(1) Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem ve lhůtě určené
stanovami, jinak nejméně třicet dnů před jeho konáním. Z pozvánky musí být zřejmé
místo, čas a pořad zasedání.
(2) Je-li zasedání svoláno podle § 248, může být pořad zasedání proti návrhu
uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.
(3) Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se
ho účastnit.
§ 250
(1) Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo
svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí
spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené
náklady.

(2) Je-li zasedání svoláno podle § 248, může být odvoláno či odloženo jen na návrh
nebo se souhlasem toho, kdo k němu dal podnět.
§ 251
Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení
záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské
schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit
zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je
poskytnout.
§ 252
(1) Členská schůze je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení
přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení; každý člen má jeden hlas.
(2) Určí-li stanovy při úpravě různých druhů členství ve spolku, že je s určitým
druhem členství spojen pouze hlas poradní, nepřihlíží se k tomuto hlasu pro účely
odstavce 1.
§ 253
(1) Kdo zasedání zahájí, ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet. Poté
zajistí volbu předsedy zasedání a případně i dalších činovníků, vyžadují-li jejich volbu
stanovy.
(2) Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská
schůze usnese na předčasném ukončení zasedání.
(3) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze
rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní
hlasovat.
§ 254
(1) Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od
jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo
koho tím pověřila členská schůze.
(2) Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je
zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká
usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.
(3) Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených
stanovami. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle spolku.

§ 255
Dílčí členské schůze
Stanovy mohou určit, že se zasedání členské schůze bude konat formou dílčích
členských schůzí, případně též, o kterých záležitostech tímto způsobem rozhodnout
nelze. Připustí-li stanovy zasedání dílčích členských schůzí, určí rovněž období, v
němž se všechna zasedání musí konat. Pro schopnost usnášet se a pro přijímání
usnesení se zúčastnění členové a odevzdané hlasy sčítají.
§ 256
Shromáždění delegátů
(1) Stanovy mohou určit, že působnost členské schůze plní shromáždění delegátů.
(2) Každý delegát musí být volen stejným počtem hlasů. Není-li to dobře možné,
mohou stanovy určit pro volbu delegátů rozumnou odchylku.
§ 257
Náhradní zasedání členské schůze
(1) Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může statutární
orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě
patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z
pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze.
Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne,
na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.
(2) Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech
zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti
libovolného počtu členů, ledaže stanovy určí něco jiného.
(3) Rozhoduje-li členská schůze na zasedání dílčích členských schůzí nebo
rozhoduje-li namísto ní shromáždění delegátů, postupuje se podle odstavců 1 a 2
obdobně.
Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku
§ 258
Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může
navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor
se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.
§ 259
Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se
navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho
roku od přijetí rozhodnutí.

§ 260
(1) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov,
aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v zájmu spolku hodném právní ochrany
neplatnost rozhodnutí nevyslovit.
(2) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně
zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře.
§ 261
(1) Porušil-li spolek základní členské právo člena závažným způsobem, má člen
právo na přiměřené zadostiučinění.
(2) Namítne-li to spolek, soud právo na zadostiučinění členu spolku nepřizná, nebyloli uplatněno
a) v době stanovené pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti rozhodnutí, nebo
b) do tří měsíců ode dne právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu, byl-li tento návrh
zamítnut podle § 260.
Kontrolní komise
§ 262
(1) Zřídí-li stanovy kontrolní komisi, vyžaduje se, aby měla alespoň tři členy. Neurčí-li
stanovy jinak, volí a odvolává členy kontrolní komise členská schůze. Určí-li stanovy,
že členy kontrolní komise jmenuje nebo odvolává statutární orgán, nepřihlíží se k
tomu.
(2) Neurčí-li stanovy další omezení, není členství v kontrolní komisi slučitelné s
členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora.
§ 263
Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek
činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další
působnost. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán,
jakož i další orgány určené stanovami.
§ 264
V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů
spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců
vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Rozhodčí komise
§ 265
Je-li zřízena rozhodčí komise, rozhoduje sporné záležitosti náležející do spolkové
samosprávy v rozsahu určeném stanovami; neurčí-li stanovy působnost rozhodčí
komise, rozhoduje spory mezi členem a spolkem o placení členských příspěvků a
přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku.
§ 266
(1) Neurčí-li stanovy jinak, má rozhodčí komise tři členy, které volí a odvolává
členská schůze nebo shromáždění členů spolku.
(2) Členem rozhodčí komise může být jen bezúhonná zletilá a plně svéprávná osoba,
která ve spolku nepůsobí jako člen statutárního orgánu nebo kontrolní komise.
Nenavrhl-li nikdo vyslovení neplatnosti volby člena rozhodčí komise pro nedostatek
bezúhonnosti, platí s výhradou změny okolností, že byla zvolena bezúhonná osoba.
(3) Z činnosti rozhodčí komise je vyloučen její člen, jemuž okolnosti případu brání
nebo by mohly bránit rozhodovat nepodjatě.
§ 267
Řízení před rozhodčí komisí upravuje jiný právní předpis.
§ 268
Zrušení spolku
(1) Soud zruší spolek s likvidací na návrh osoby, která na tom má oprávněný zájem,
nebo i bez návrhu v případě, že spolek, ač byl na to soudem upozorněn,
a) vyvíjí činnost zakázanou v § 145,
b) vyvíjí činnost v rozporu s § 217,
c) nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře,
nebo
d) brání členům ze spolku vystoupit.
(2) Ustanovení § 172 není dotčeno.

Likvidace spolku
§ 269
(1) Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle
spolku všem členům.

(2) Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to
požádá.
§ 270
(1) Nelze-li povolat likvidátora jinak, jmenuje soud likvidátorem i bez jeho souhlasu
některého z členů statutárního orgánu. Není-li to možné, jmenuje soud likvidátorem i
bez jeho souhlasu některého člena spolku.
(2) Likvidátor jmenovaný podle odstavce 1 nemůže z funkce odstoupit, může však
navrhnout soudu, aby jej z funkce zprostil, prokáže-li, že na něm nelze spravedlivě
požadovat, aby funkci vykonával.
§ 271
Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění
dluhů spolku nezbytné.
§ 272
(1) Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem podle stanov. Určí-li stanovy spolku se
statusem veřejné prospěšnosti, že má být likvidační zůstatek použit k jiným než
veřejně prospěšným cílům, nepřihlíží se k tomu.
(2) Nelze-li s likvidačním zůstatkem naložit podle stanov, nabídne likvidátor likvidační
zůstatek spolku s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační
zůstatek obci, na jejímž území má spolek sídlo. Nepřijme-li obec nabídku do dvou
měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má spolek sídlo. Získá-li
likvidační zůstatek obec nebo kraj, použije jej jen k veřejně prospěšnému cíli.
§ 273
Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, ustanovení § 272 se
nepoužije a likvidátor naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí
příslušného orgánu.
Fúze spolků
§ 274
Zúčastněné spolky uzavírají smlouvu o fúzi jako smlouvu o sloučení spolků, nebo
jako smlouvu o splynutí spolků.
§ 275
Smlouva o fúzi obsahuje alespoň údaje o názvu, sídle a identifikující údaj každého ze
zúčastněných spolků s uvedením, který spolek je zanikající a který nástupnický, a
rozhodný den.

§ 276
(1) Smlouva o splynutí spolků obsahuje i ujednání o stanovách nástupnického
spolku.
(2) Dojde-li při sloučení ke změně stanov nástupnického spolku, obsahuje smlouva o
sloučení také ujednání o této změně.
§ 277
(1) Společně s návrhem smlouvy o fúzi vyhotoví členové statutárních orgánů
zúčastněných spolků i zprávu vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky
fúze. Zprávu lze vyhotovit i jako společnou pro všechny zúčastněné spolky.
(2) Zpráva vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze nemusí být
vyhotovena, jsou-li všichni členové zúčastněného spolku členy jeho statutárního
nebo kontrolního orgánu nebo souhlasí-li s tím všichni členové zúčastněného spolku.
§ 278
Zasedání členské schůze, kterému bude návrh smlouvy o fúzi předložen ke
schválení, musí ten, kdo je svolává, ohlásit nejméně třicet dnů před jeho konáním. V
této lhůtě musí být zpřístupněny všem členům
a) návrh smlouvy o fúzi,
b) stanovy nástupnického spolku,
c) výkaz majetku a závazků všech zúčastněných spolků ne starší než šest měsíců a
d) zpráva vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze, je-li její
vyhotovení nutné.
§ 279
(1) Zúčastněné spolky zveřejní nejméně třicet dnů před zasedáním členské schůze
společné oznámení, v němž uvedou, jakých spolků se fúze týká a jaký spolek se
stane nástupnickým spolkem.
(2) Není-li spolek příjemcem plnění z veřejného rozpočtu, má-li zanedbatelný počet
věřitelů a je-li celková výše dluhů zanedbatelná, postačí, pokud doručí oznámení
známým věřitelům.
§ 280
Přihlásí-li věřitel zúčastněného spolku pohledávku do šesti měsíců ode dne, kdy se
zápis fúze stal vůči němu účinným, má právo na dostatečnou jistotu, zhorší-li se
dobytnost pohledávky. Prokáže-li věřitel, že se v důsledku fúze dobytnost pohledávky
zhorší podstatným způsobem, má právo na dostatečnou jistotu ještě před zápisem
fúze do veřejného rejstříku.

§ 281
(1) Návrh smlouvy o fúzi schvalují členské schůze zúčastněných spolků. Členská
schůze může návrh smlouvy o fúzi jen schválit, nebo odmítnout.
(2) Zasedání členských schůzí zúčastněných spolků může být svoláno i jako
společné. Tehdy členské schůze zúčastněných spolků hlasují o návrhu smlouvy o
fúzi odděleně. Pokud se však po schválení návrhu smlouvy o fúzi volí členové
orgánů nástupnického spolku, mohou členské schůze zúčastněných spolků
rozhodnout, že budou o těchto členech hlasovat společně.
§ 282
Ten, kdo za zúčastněný spolek návrh smlouvy o fúzi podepisuje, připojí k podpisu
kromě dalších náležitostí také údaj, že návrh smlouvy schválila členská schůze
spolku a kdy se tak stalo. Smlouva o fúzi je přijata usnesením členské schůze
posledního ze zúčastněných spolků o schválení návrhu smlouvy o fúzi a jejím
podpisem za tento spolek.
§ 283
Návrh na vyslovení neplatnosti smlouvy o fúzi lze podat jen společně s návrhem na
neplatnost usnesení členské schůze schvalujícího tuto smlouvu. Právo domáhat se
neplatnosti má jen zúčastněný spolek nebo osoba oprávněná podat návrh na
vyslovení neplatnosti členské schůze.
§ 284
(1) Návrh na zápis fúze do veřejného rejstříku podávají společně všechny
zúčastněné spolky. Jedná-li se o fúzi splynutím, podepíší návrh také členové
statutárního orgánu nástupnického spolku.
(2) Na základě návrhu provede příslušný orgán zápis fúze tak, že k témuž dni
vymaže ve veřejném rejstříku zanikající spolky, poznamená, kdo je jejich právní
nástupce, a při fúzi
a) sloučením poznamená u nástupnického spolku den účinnosti sloučení a názvy,
adresy sídla a identifikující údaje spolků, které se s nástupnickým spolkem sloučily, a
případné další změny u nástupnického spolku, pokud v důsledku fúze nastaly,
b) splynutím provede zápis nástupnického spolku a poznamená u něho názvy,
adresy sídla a identifikující údaje spolků, které jsou jeho právní předchůdci.
§ 285
Po zápisu fúze do veřejného rejstříku nelze smlouvu o fúzi změnit nebo zrušit.

§ 286
Zápisem fúze nabývají členové zanikajícího spolku členství v nástupnickém spolku.
§ 287
(1) Nepodají-li zúčastněné spolky návrh na zápis fúze do šesti měsíců ode dne, kdy
byla smlouva o fúzi uzavřena, může ten ze zúčastněných spolků, který byl připraven
návrh podat, od smlouvy o fúzi odstoupit. Odstoupí-li od smlouvy i jen jedna strana,
zaniká tím závazek všech stran založený smlouvou.
(2) Nepodají-li zúčastněné spolky návrh na zápis fúze do jednoho roku ode dne, kdy
byla smlouva o fúzi uzavřena, platí, že od smlouvy odstoupily všechny zúčastněné
spolky.
(3) Společně a nerozdílně se spolkem, který způsobil, že návrh na zápis fúze nebyl
podán včas, nahradí ostatním spolkům škodu z toho vzniklou členové jeho
statutárního orgánu vyjma těch, kteří prokáží, že vyvinuli dostatečné úsilí, aby návrh
byl podán včas.

Rozdělení spolku
§ 288
(1) Při rozdělení sloučením uzavírají zúčastněné spolky smlouvu o rozdělení.
(2) Smlouva o rozdělení obsahuje alespoň
a) údaje o názvu, sídle a identifikující údaj zúčastněných spolků s uvedením, který
spolek je zanikající a které jsou nástupnické,
b) určení, jaký majetek a dluhy zanikajícího spolku přejímají nástupnické spolky,
c) určení, kteří zaměstnanci zanikajícího spolku se stávají zaměstnanci jednotlivých
nástupnických spolků,
d) rozhodný den.
(3) Dochází-li v důsledku rozdělení sloučením ke změně stanov některého z
nástupnických spolků, obsahuje smlouva o rozdělení také dohodu o této změně.
(4) Nestanoví-li smlouva o rozdělení jinak, nabývá každý člen zanikajícího spolku ke
dni účinnosti rozdělení členství ve všech nástupnických spolcích.

§ 289
(1) Při rozdělení se založením nových spolků vyhotoví rozdělovaný spolek projekt
rozdělení.
(2) Projekt obsahuje alespoň
a) údaje o názvu, sídle a identifikující údaj zúčastněných spolků s uvedením, který
spolek je zanikající a které jsou nástupnické,
b) určení, jaký majetek a dluhy zanikajícího spolku přejímají nástupnické spolky,
c) určení, kteří zaměstnanci zanikajícího spolku se stávají zaměstnanci jednotlivých
nástupnických spolků,
d) návrh stanov nástupnických spolků,
e) rozhodný den.
(3) Nestanoví-li projekt rozdělení jinak, nabývá každý člen zanikajícího spolku ke dni
účinnosti rozdělení členství ve všech nástupnických spolcích.
§ 290
(1) Není-li ze smlouvy o rozdělení nebo z projektu rozdělení zřejmé, jaký majetek
přechází z rozdělovaného spolku na nástupnické spolky, platí, že nástupnické spolky
jsou spoluvlastníky takového majetku.
(2) Není-li ze smlouvy o rozdělení nebo z projektu rozdělení zřejmé, jaké dluhy
přecházejí z rozdělovaného spolku na nástupnické spolky, platí, že nástupnické
spolky jsou z těchto dluhů zavázány společně a nerozdílně.
§ 291
(1) Při rozdělení sloučením se ustanovení o fúzi použijí obdobně.
(2) Při rozdělení se založením nových spolků vyhotoví statutární orgán
rozdělovaného spolku společně s projektem rozdělení i zprávu vysvětlující
hospodářské i právní důvody a důsledky rozdělení. Zpráva nemusí být vyhotovena,
jsou-li všichni členové spolku členy jeho statutárního orgánu, anebo souhlasí-li s tím
všichni členové spolku.
§ 292
(1) Zasedání členské schůze, kterému bude předložena smlouva o rozdělení nebo
projekt rozdělení ke schválení, musí ten, kdo je svolává, ohlásit nejméně třicet dnů
před jeho konáním.

(2) Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 spolek zpřístupní ve svém sídle všem členům
zprávu statutárního orgánu vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky
rozdělení, je-li její vyhotovení nutné. Zpráva musí obsahovat,
a) jedná-li se o rozdělení sloučením, návrh smlouvy o rozdělení, stanovy
nástupnického spolku a výkaz majetku a závazků všech zúčastněných spolků ne
starší než šest měsíců, nebo
b) jedná-li se o rozdělení se založením nových spolků, projekt rozdělení, výkaz
majetku a závazků rozdělovaného spolku, jakož i zahajovací rozvahy a návrh stanov
nástupnických spolků.
§ 293
(1) Nejméně třicet dnů před zasedáním členské schůze zveřejní rozdělovaný spolek
oznámení, v němž uvede, jakého spolku se rozdělení týká a které spolky se stanou
jeho spolky nástupnickými. V oznámení rozdělovaný spolek též upozorní věřitele na
jejich právo podle § 301.
(2) Není-li spolek příjemcem plnění z veřejného rozpočtu, má-li zanedbatelný počet
věřitelů a je-li celková výše dluhu zanedbatelná, postačí, pokud doručí oznámení
známým věřitelům.
§ 294
(1) Smlouvu o rozdělení schvalují členské schůze zúčastněných spolků. Ustanovení
§ 282 se použije obdobně.
(2) Projekt rozdělení schvaluje členská schůze rozdělovaného spolku.
(3) Členská schůze může smlouvu o rozdělení nebo projekt rozdělení jen schválit,
nebo odmítnout.
§ 295
(1) Rozdělovaný spolek podá návrh na zápis rozdělení do veřejného rejstříku. Jednáli se o rozdělení sloučením, podají společný návrh spolek rozdělovaný i nástupnický.
(2) Na základě návrhu provede příslušný orgán zápis rozdělení tak, že k témuž dni
vymaže ve veřejném rejstříku zanikající spolek, poznamená, kdo je jeho právní
nástupce, a při rozdělení
a) sloučením poznamená u nástupnického spolku den účinnosti rozdělení sloučením
a název, adresu sídla a identifikující údaj spolku, který se s nástupnickým spolkem
sloučil a případné další změny u nástupnického spolku, pokud v důsledku rozdělení
nastaly,
b) se založením nových spolků provede zápis nástupnických spolků a poznamená u
něho název, adresu sídla a identifikující údaj spolku, který je jeho právním
předchůdcem.

§ 296
Po zápisu rozdělení do veřejného rejstříku nelze smlouvu o rozdělení ani projekt
rozdělení změnit nebo zrušit.

§ 297
(1) Nepodají-li při rozdělení sloučením zúčastněné spolky návrh na zápis rozdělení
do šesti měsíců ode dne, kdy byla smlouva o rozdělení uzavřena, může ten ze
zúčastněných spolků, který byl připraven návrh podat, od smlouvy o rozdělení
odstoupit. Odstoupí-li od smlouvy i jen jedna strana, zanikají tím závazky všech stran
založené smlouvou.
(2) Nepodají-li při rozdělení sloučením zúčastněné spolky návrh na zápis rozdělení
do jednoho roku ode dne, kdy byla smlouva o rozdělení uzavřena, platí, že od
smlouvy odstoupily všechny zúčastněné spolky.
(3) Společně a nerozdílně se spolkem, který způsobil, že návrh na zápis rozdělení
nebyl podán včas, nahradí ostatním spolkům škodu z toho vzniklou členové jeho
statutárního orgánu vyjma těch, kteří prokáží, že vyvinuli dostatečné úsilí, aby návrh
byl podán včas.

§ 298
Nepodá-li rozdělovaný spolek při rozdělení se založením nových spolků návrh na
zápis rozdělení do jednoho roku ode dne, kdy bylo rozhodnutí o rozdělení přijato, ruší
se marným uplynutím lhůty rozhodnutí o rozdělení.

§ 299
(1) Každý z nástupnických spolků ručí společně s ostatními nástupnickými spolky za
dluhy přešlé z rozdělovaného spolku na další nástupnický spolek.
(2) Dá-li si rozdělovaný spolek ocenit své jmění posudkem znalce ustanoveného mu
soudem podle jiného zákona, a to včetně odděleného ocenění jmění přecházejícího
na jednotlivé nástupnické spolky, a splní povinnost zveřejnění podle § 269, ručí
každý nástupnický spolek za dluhy podle odstavce 1 jen do výše čistého jmění
nabytého rozdělením.
(3) Právo z ručení podle odstavců 1 a 2 nemohou uplatnit věřitelé, jimž se dostalo
jistoty podle § 300.

§ 300
Přihlásí-li věřitel zúčastněného spolku pohledávku do šesti měsíců ode dne, kdy se
zápis rozdělení stal vůči němu účinným, má právo na dostatečnou jistotu, pokud
prokáže, že se dobytnost pohledávky zhorší. Prokáže-li věřitel, že se v důsledku
rozdělení dobytnost pohledávky podstatným způsobem zhorší, má právo na
dostatečnou jistotu ještě před zápisem rozdělení do veřejného rejstříku.
§ 301
(1) Každý, jehož právní zájmy jsou rozdělením dotčeny, má právo, aby mu kterýkoli
ze zúčastněných spolků sdělil do jednoho měsíce od doručení žádosti, jaké jmění
přechází rozdělením na jednotlivé nástupnické spolky.
(2) Nedostane-li se dlužníku zaniklého spolku sdělení, kdo je po rozdělení spolku
jeho věřitelem, může plnit kterémukoli z nástupnických spolků. Nedostane-li se
věřiteli zaniklého spolku sdělení, kdo je po rozdělení spolku jeho dlužníkem, může
požadovat plnění od kteréhokoli z nástupnických spolků.

§ 302
Určí-li stanovy, že o fúzi nebo rozdělení spolku rozhoduje jiný orgán než členská
schůze, použijí se z ustanovení o fúzi nebo rozdělení spolku na rozhodování
takového orgánu přiměřeně ustanovení o členské schůzi.

Oddíl 5
Bytové spoluvlastnictví
Pododdíl 1
Obecná ustanovení
§ 1158
(1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím
jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout, pokud je součástí nemovité věci
dům alespoň s dvěma byty.
(2) Co je stanoveno v tomto oddílu o bytu, platí také pro nebytový prostor, jakož i pro
soubor bytů nebo nebytových prostorů.
§ 1159
Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných
částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka je věc nemovitá.

Společné části
§ 1160
(1) Společné jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit
vlastníkům jednotek společně.
(2) Společnými jsou vždy pozemek, na němž byl dům zřízen, nebo věcné právo, jež
vlastníkům jednotek zakládá právo mít na pozemku dům, stavební části podstatné
pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí, a jeho tvaru i vzhledu, jakož i
pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku
jednotky k užívání bytu. To platí i v případě, že se určitá část přenechá některému
vlastníku jednotky k výlučnému užívání.
§ 1161
Neurčí-li se podíly na společných částech se zřetelem k povaze, rozměrům a
umístění bytu nebo jako stejné, platí, že jsou stanoveny poměrem velikosti
podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě.
§ 1162

(1) Jsou-li podíly na společných částech určeny jinak než poměrem velikosti
podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě nebo než jako
stejné, má vlastník jednotky právo domáhat se změny tohoto určení, pokud se
okolnosti změnily tak podstatně, že určení jeho podílu na společných částech je
zjevně nespravedlivé.
(2) Nedojde-li na návrh vlastníka jednotky ke změně prohlášení (§ 1169), změní
prohlášení soud.

Pododdíl 2
Vznik jednotky
§ 1163
Výstavba
Zavázaly-li se k tomu strany v souvislosti se stavbou domu nebo jeho změnou,
vznikne jednotka výstavbou, pokud je dům alespoň v takovém stupni rozestavěnosti,
že je již navenek uzavřen obvodovými stěnami a střešní konstrukcí a byt je uzavřen
obvodovými stěnami.

§ 1164
Zápis do veřejného seznamu
(1) Zápisem do veřejného seznamu jednotka vznikne, pokud vlastník nebo osoba k
tomu oprávněná z jiného věcného práva prohlášením rozdělí své právo k domu a
pozemku na vlastnické právo k jednotkám.
(2) Zápisem do veřejného seznamu jednotka vznikne i v případě, že si to ujednají
spoluvlastníci při oddělení ze spoluvlastnictví nebo při jeho zrušení a vypořádání,
nebo že si to ujednají manželé při změně rozsahu nebo při vypořádání společného
jmění. Ustanovení o prohlášení se na tato ujednání použijí přiměřeně.

§ 1165
Rozhodnutí soudu
Jednotka vznikne, pokud o tom rozhodne soud při oddělení ze spoluvlastnictví, při
zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, při zúžení společného jmění nebo při
vypořádání společného jmění.

Prohlášení
§ 1166
(1) Při rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám se uvedou
alespoň
a) údaje o pozemku, domu, obci a katastrálním území,
b) údaje o jednotce, zejména
1. pojmenování a označení jednotlivých bytů alespoň číslem a umístěním s určením
účelu užívání,
2. určení a popis společných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo
uživatelské povaze a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému
užívání vlastníku určité jednotky,
3. velikost podílů na společných částech,
c) jaká věcná a jiná práva a jaké závady přecházejí se vznikem vlastnického práva k
jednotce na všechny vlastníky jednotek nebo na některé z nich.
(2) Má-li rozdělením vzniknout alespoň pět jednotek, z nichž mají být alespoň tři ve
vlastnictví tří různých vlastníků, uvedou se v prohlášení i náležitosti stanov
společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků“). Nevznikne-li v
souvislosti s rozdělením společenství vlastníků, určí prohlášení správce pravidla pro
správu domu, pravidla pro užívání společných částí a příspěvky na náklady spojené
se správou domu a pozemku.
(3) K prohlášení se přiloží půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata,
určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách
bytů.
§ 1167
Dojde-li k zápisu vlastnického práva k jednotkám do veřejného seznamu, nelze
prohlášení prohlásit za neplatné ani nelze určit, že vlastnické právo k jednotce
nevzniklo, v případě, že věcné právo k jednotce nabyla další osoba.
§ 1168
Odstranění vady prohlášení
(1) Vymezuje-li prohlášení jednotku neurčitým nebo nesprávným způsobem a
neodstraní-li je původce prohlášení bez zbytečného odkladu poté, co ho na vadu
upozornila osoba, která na tom má právní zájem, mohou vadu odstranit vlastníci
dotčených jednotek společným prohlášením. Nedojde-li k tomu, rozhodne o
odstranění vady soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem.

(2) Určí-li prohlášení neurčitě nebo nesprávně podíl vlastníka jednotky na společných
částech, nepřihlíží se k tomu.
§ 1169
Změna prohlášení
(1) Vlastníci jednotek mohou prohlášení změnit. Je-li jednotka zatížena, lze
prohlášení změnit s předchozím souhlasem osoby oprávněné z věcného práva.
(2) Ke změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně
jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud
s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s
kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami
dohody.

Pododdíl 3
Výstavba domu s jednotkami
§ 1170
Smlouva o výstavbě
(1) Smlouvou o výstavbě se strany zavazují podílet se společně na výstavbě,
dokončení nebo na změně domu za účelem zřízení nebo změny jednotek. Pro práva
a povinnosti stran platí přiměřeně ustanovení tohoto zákona o společnosti.
(2) Ve smlouvě strany ujednají alespoň
a) údaje stanovené jako náležitosti prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku
na vlastnické právo k jednotkám,
b) způsob úhrady nákladů výstavby, popřípadě ocenění svépomocně prováděných
prací,
c) velikost spoluvlastnických podílů k domu, a má-li být dům součástí pozemku,
velikost spoluvlastnických podílů k pozemku, na dobu, než výstavbou vznikne první
jednotka; spoluvlastnické podíly se určí ve velikosti odpovídající velikosti podílu
vlastníka jednotky na společných částech, a
d) má-li výstavbou vzniknout dům alespoň s pěti jednotkami, náležitosti stanov
společenství vlastníků, pokud již nebylo založeno.
(3) Smlouva vyžaduje písemnou formu.
§ 1171
Je-li smlouva o výstavbě uzavřena v době, kdy je dům již rozestavěn, ale byty ještě
rozestavěny nejsou, ujednají si strany velikost spoluvlastnických podílů k nemovité
věci ve velikosti odpovídající velikosti spoluvlastnických podílů budoucích vlastníků
jednotek na společných částech.
§ 1172

(1) Má-li jednotka vzniknout nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou domu a
nejsou-li v domě jednotky dosud vymezeny, ujednají strany ve smlouvě i vymezení
jednotek v domě a vlastník nebo osoba k tomu oprávněná z jiného věcného práva
převede na zájemce o nabytí nové jednotky spoluvlastnický podíl k nemovité věci ve
velikosti odpovídající velikosti jeho spoluvlastnického podílu jako vlastníka jednotky
na společných částech.
(2) Má-li vzniknout nová jednotka nebo má-li být dosavadní jednotka změněna
nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou v domě, kde jsou jednotky již
vymezeny, ujednají strany ve smlouvě i změny velikosti spoluvlastnických podílů po
vzniku nové jednotky nebo změně dosavadní jednotky a jejich převody tak, aby
odpovídaly nově určeným velikostem spoluvlastnických podílů.

§ 1173
Neobsahuje-li smlouva o výstavbě výslovné ujednání o odchylkách od určení
jednotek, považuje se výstavba za řádnou, pokud je odchylka jen nepatrná a dotčený
spoluvlastník ji měl a mohl rozumně očekávat. Nedohodnou-li se strany, rozhodne
soud, jak se důsledky odchylky od určení jednotek vypořádají.

§ 1174
(1) Vznikne-li výstavbou dům, zůstanou strany až do vzniku jednotky podílovými
spoluvlastníky nemovité věci.
(2) Vznikem jednotky se podílové spoluvlastnictví nemovité věci mění v bytové
spoluvlastnictví.
Pododdíl 4
Práva a povinnosti vlastníka jednotky
§ 1175
(1) Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně
upravovat svůj byt jakož i užívat společné části, nesmí však ztížit jinému vlastníku
jednotky výkon stejných práv ani ohrozit, změnit nebo poškodit společné části.
(2) Vlastník jednotky udržuje svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled
domu; to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve
výlučném užívání.
§ 1176

Vznikem vlastnického práva k jednotce vzniká vlastníku jednotky povinnost řídit se
pravidly pro správu domu a pro užívání společných částí, pokud byl s těmito pravidly
seznámen nebo pokud je měl a mohl znát, jakož i zajistit jejich dodržování osobami,
jimž umožnil přístup do domu nebo bytu.
§ 1177
(1) Kdo nabyl jednotku do vlastnictví, oznámí to včetně své adresy a počtu osob,
které budou mít v bytě domácnost, vlastníkům jednotek prostřednictvím osoby
odpovědné za správu domu nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se dozvěděl
nebo mohl dozvědět, že je vlastníkem. To obdobně platí i v případě změny údajů
uvedených v oznámení.
(2) Vlastník jednotky oznámí bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu
domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která
činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce. To platí i tehdy,
přenechal-li vlastník jednotky byt k užívání jiné osobě; v takovém případě oznámí i
jméno a adresu této osoby.
§ 1178
Požádá-li o to vlastník jednotky, sdělí mu osoba odpovědná za správu domu jméno a
adresu kteréhokoli vlastníka jednotky nebo nájemce v domě.
§ 1179
Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu
hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky
nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.
§ 1180
(1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve
výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných
částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše
příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu
povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.
(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích
orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se
rozvrhnou na každou jednotku stejně.

§ 1181

(1) Vlastník jednotky platí zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu
(služby) a má právo, aby mu osoba odpovědná za správu domu zálohy včas
vyúčtovala, zpravidla nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období.
(2) Není-li určena doba splatnosti nedoplatku nebo přeplatku záloh, jsou splatné k
témuž dni do tří měsíců po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.
§ 1182
Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní do bytu přístup pro ověření,
zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl
k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu.
§ 1183
(1) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či
jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny
uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky,
umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za
správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby
vody, plynu, tepla a jiných energií.
(2) Při poškození jednotky prováděním prací podle odstavce 1, nahradí vlastníku
jednotky škodu společenství vlastníků, a nevzniklo-li, nahradí ji poměrně
spoluvlastníci domu. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník
jednotky, nahradí škodu sám.
§ 1184
Na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky
může soud nařídit prodej jednotky toho vlastníka, který porušuje povinnost uloženou
mu vykonatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo
znemožňujícím práva ostatních vlastníků jednotek.
§ 1185
Spoluvlastnictví jednotky
(1) Vlastník jednotky může své právo k jednotce rozdělit na podíly, ledaže to bylo
vyloučeno.
(2) Spoluvlastníci jednotky zmocní společného zástupce, který bude vykonávat jejich
práva vůči osobě odpovědné za správu domu. To platí i v případě manželů, kteří
mají jednotku ve společném jmění.

Zvláštní ustanovení o převodu jednotky
§ 1186
(1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká osobě odpovědné za správu
domu povinnost příspěvky na správu domu ke dni účinnosti převodu vypořádat.
(2) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením
osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a
pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou. Za
dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za
správu domu.
§ 1187
(1) Vznikla-li jednotka rozdělením práva k domu nebo pozemku na vlastnické právo k
jednotkám, má nájemce bytu předkupní právo k jednotce při jejím prvním převodu.
To platí i v případě nájmu nebytového prostoru, pokud byl pronajat v souvislosti s
bytem v tomtéž domě. Předkupní právo zanikne, nepřijme-li nájemce nabídku do
šesti měsíců od její účinnosti.
(2) Je-li nájemcem právnická osoba, ustanovení odstavce 1 se nepoužije.
§ 1188
(1) Vznikne-li jednotka v domě ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnictví právnické
osoby a je-li nájemcem člen nebo společník této právnické osoby, který se podílel
prací nebo majetkovou účastí na pořízení nemovité věci, lze vlastnické právo k
jednotce převést jen na něho. To platí i v případě, že se na pořízení nemovité věci
podílel právní předchůdce společníka nebo člena.
(2) Vyžaduje-li jiný právní předpis k platnosti převodu stanovení hodnoty
převáděného majetku na základě posudku znalce jmenovaného soudem, jeho
ustanovení se nepoužijí.
Pododdíl 5
Správa domu a pozemku
§ 1189
(1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v
zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek
jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu
zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu
nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se

zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících
všem spoluvlastníkům domu.
(2) Má se za to, že se správa vztahuje i na společné části, které slouží výlučně k
užívání jen některému spoluvlastníku.
§ 1190
Osobou odpovědnou za správu domu a pozemku je společenství vlastníků.
Nevzniklo-li společenství vlastníků, je osobou odpovědnou za správu domu správce.

Správa bez vzniku společenství vlastníků
§ 1191
Nevzniklo-li společenství vlastníků, použijí se na správu pravidla určená v prohlášení
a pro rozhodování ve věcech správy se přiměřeně použijí ustanovení o shromáždění;
k rozhodnutí svolá vlastníky jednotek správce.
§ 1192
(1) Má-li některý vlastník jednotky na společných částech podíl větší než poloviční,
stává se správcem. Není-li takový vlastník jednotky, zvolí vlastníci jednotek správce
většinou hlasů. Na návrh některého vlastníka jednotky soud správce odvolá a
jmenuje nového správce, pokud je pro to důležitý důvod.
(2) Správce může samostatně činit, co je nutné k zachování spravovaného majetku;
pokud je určeno něco jiného, nepřihlíží se k tomu. To neplatí pro rozhodování o
záležitostech, které podle tohoto zákona náleží do působnosti shromáždění.

§ 1193
Jedná-li se o dům, kde je méně než pět jednotek, nepřihlíží se při rozhodování
vlastníků jednotek k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních
vlastníků jednotek.

Společenství vlastníků
§ 1194
(1) Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy
domu a pozemku; při naplňování svého účelu je způsobilé nabývat práva a
zavazovat se k povinnostem. Společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či

nepřímo podílet na podnikání nebo jiné činnosti podnikatelů nebo být jejich
společníkem nebo členem.
(2) Členství ve společenství vlastníků je neoddělitelně spojeno s vlastnictvím
jednotky. Za dluhy společenství vlastníků ručí jeho člen v poměru podle velikosti
svého podílu na společných částech.
§ 1195
(1) Společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely
správy domu a pozemku.
(2) K právnímu jednání, kterým společenství vlastníků zajistí dluh jiné osoby, se
nepřihlíží.
§ 1196
(1) Společenství vlastníků právně jedná v mezích svého účelu s vlastníky jednotek i s
třetími osobami.
(2) Vzniknou-li vlastníkům jednotek práva vadou jednotky, zastupuje společenství
vlastníků vlastníky jednotek při uplatňování těchto práv.
§ 1197
Sdruží-li se společenství vlastníků s jiným společenstvím vlastníků ke spolupráci při
naplňování svého účelu nebo stane-li se členem právnické osoby sdružující
společenství vlastníků nebo vlastníky jednotek nebo jinak působící v oblasti bydlení,
nesmí se zavázat k jiné majetkové účasti, než je poskytnutí členského vkladu nebo
poskytování členských příspěvků. Zaváže-li se společenství vlastníků podílet se na
ztrátě jiné osoby, hradit její dluhy nebo je zajistit, nepřihlíží se k tomu.
§ 1198
(1) Nebylo-li společenství vlastníků založeno již dříve, založí je vlastníci jednotek,
kde je alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých
vlastníků, nejpozději po vzniku vlastnického práva k první převedené jednotce.
(2) Do veřejného seznamu se nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce,
pokud není prokázán vznik společenství vlastníků. To neplatí při nabytí jednotky do
vlastnictví prvním vlastníkem.
§ 1199
Je-li v domě méně než pět jednotek, může být společenství vlastníků založeno,
pokud s tím souhlasí všichni vlastníci jednotek.

§ 1200
Založení společenství vlastníků
(1) Společenství vlastníků se založí schválením stanov. Nebylo-li společenství
vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické
právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě, vyžaduje se ke schválení
stanov souhlas vlastníků všech jednotek.
(2) Stanovy obsahují alespoň
a) název obsahující slovo „společenství vlastníků“ a označení domu, pro který
společenství vlastníků vzniklo,
b) sídlo určené v domě, pro který společenství vlastníků vzniklo; není-li to možné, na
jiném vhodném místě,
c) členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování,
d) určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního
období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení,
e) určení prvních členů statutárního orgánu,
f) pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí,
g) pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu
cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.
(3) Stanovy vyžadují formu veřejné listiny. To neplatí, zakládá-li se společenství
prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám
ujednáním ve smlouvě o výstavbě.
§ 1201
Bylo-li společenství vlastníků založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a
pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě,
nepřihlíží se k změnám stanov provedeným před vznikem společenství vlastníků.

§ 1202
(1) Dokud má některý zakladatel společenství vlastníků většinu hlasů, je správcem
domu a pozemku. Pro tento účel se na strany smlouvy o výstavbě hledí jako na
jednu osobu.
(2) Na správu se použijí pravidla určená v prohlášení a pro rozhodování ve věcech
správy se obdobně použijí ustanovení o shromáždění. K rozhodnutí svolá vlastníky

jednotek správce; při rozhodování se nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím
součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek.
§ 1203
Ztratí-li správce většinu hlasů, podá nejpozději do šedesáti dnů jako statutární orgán
společenství vlastníků návrh na zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku a
nejpozději do devadesáti dnů svolá shromáždění. Neučiní-li to, může tak učinit
kterýkoli vlastník jednotky.
§ 1204
Vznik společenství vlastníků
Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.
§ 1205
Orgány společenství vlastníků
(1) Nejvyšší orgán společenství vlastníků je shromáždění. Statutární orgán je výbor,
ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků.
Zřídí-li stanovy další orgány, nelze jim založit působnost vyhrazenou shromáždění
nebo statutárnímu orgánu.
(2) Způsobilý být členem voleného orgánu nebo zástupcem právnické osoby jako
člena takového orgánu je ten, kdo je plně svéprávný a je bezúhonný ve smyslu
jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.
Shromáždění
§ 1206
(1) Shromáždění tvoří všichni vlastníci jednotek. Každý z nich má počet hlasů
odpovídající velikosti jeho podílu na společných částech; je-li však vlastníkem
jednotky společenství vlastníků, k jeho hlasu se nepřihlíží.
(2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají
většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů
přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet
hlasů.
§ 1207
(1) Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně
jedenkrát do roka. Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků
jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-

li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků
sami.
(2) Nejsou-li k pozvánce připojeny podklady týkající se pořadu zasedání, umožní
svolavatel každému vlastníku jednotky včas se s nimi seznámit.
§ 1208
Do působnosti shromáždění patří
a) změna stanov,
b) změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k
jednotkám,
c) volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,
d) schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o
hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků
na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání
nevyčerpaných příspěvků,
e) schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování
cen služeb na jednotky,
f)rozhodování
1. o členství společenství vlastníků v právnické osobě působící v oblasti bydlení,
2. o změně účelu užívání domu nebo bytu,
3. o změně podlahové plochy bytu,
4. o úplném nebo částečném sloučení nebo rozdělení jednotek,
5. o změně podílu na společných částech,
6. o změně v určení společné části sloužící k výlučnému užívání vlastníka jednotky,
7. o opravě nebo stavební úpravě společné části, převyšují-li náklady částku
stanovenou prováděcím právním předpisem; to neplatí, pokud stanovy určí něco
jiného,
g) udělování předchozího souhlasu
1. k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých věcí nebo k jinému nakládání s nimi,
2. k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí, jejichž hodnota převyšuje částku
stanovenou prováděcím právním předpisem, nebo k jinému nakládání s nimi; to
neplatí, pokud stanovy určí něco jiného,
3. k uzavření smlouvy o úvěru společenstvím vlastníků včetně schválení výše a
podmínek úvěru,
4. k uzavření smlouvy o zřízení zástavního práva k jednotce, pokud dotčený vlastník
jednotky v písemné formě s uzavřením zástavní smlouvy souhlasil,
h) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku,
i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení
změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti,

i) rozhodování v dalších záležitostech určených stanovami nebo v záležitostech,
které si shromáždění k rozhodnutí vyhradí.
§ 1209
(1) Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i
společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o
záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal
jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy
se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.
(2) Je-li pro to důležitý důvod, může každý vlastník jednotky navrhnout soudu, aby
rozhodl o záležitosti, která byla shromáždění řádně předložena k rozhodnutí, ale o
které nebylo rozhodnuto pro nezpůsobilost shromáždění usnášet se.

Rozhodnutí mimo zasedání
§ 1210
(1) Není-li svolané shromáždění způsobilé usnášet se, může osoba, která je
oprávněna shromáždění svolat, navrhnout v písemné formě do jednoho měsíce ode
dne, na který bylo zasedání svoláno, aby vlastníci jednotek rozhodli o týchž
záležitostech mimo zasedání.
(2) V jiných případech lze mimo zasedání rozhodnout, pokud to připustí stanovy.
§ 1211
Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho
posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má vlastník
jednotky vyjádřit. Neurčí-li stanovy delší lhůtu, platí, že lhůta činí patnáct dní.
§ 1212
K platnosti hlasování se vyžaduje vyjádření vlastníka jednotky s uvedením dne,
měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině obsahující plné
znění návrhu rozhodnutí.
§ 1213
Statutární orgán oznámí vlastníkům jednotek v písemné formě výsledek hlasování, a
pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to
bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady společenství vlastníků
ten, kdo usnesení navrhl.

§ 1214
Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy
vyžadují vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů
na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a
pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se
souhlas všech vlastníků jednotek.
Zrušení společenství vlastníků
§ 1215
(1) Společenství vlastníků se zrušuje dnem zániku vlastnického práva ke všem
jednotkám v domě.
(2) Rozhodnutím vlastníků jednotek lze společenství vlastníků zrušit, pokud bylo
založeno dobrovolně nebo pokud počet jednotek v domě klesl na méně než pět. V
takovém případě vlastníci jednotek přijmou pravidla pro správu domu a pozemku a
pro příspěvky na ni.
§ 1216
Při zrušení společenství vlastníků se neprovádí likvidace. Práva a povinnosti
společenství vlastníků přecházejí dnem jeho zániku na vlastníky jednotek v poměru
stanoveném podle podílu každého vlastníka jednotky na společných částech.

Pododdíl 6
Zrušení bytového spoluvlastnictví
§ 1217
(1) Dohodnou-li se vlastníci jednotek o přeměně bytového vlastnictví v podílové
spoluvlastnictví nemovité věci, změní se bytové vlastnictví v podílové spoluvlastnictví
zápisem do veřejného seznamu. Má se za to, že se velikost spoluvlastnického podílu
každého spoluvlastníka rovná velikosti podílu, jaký měl jako vlastník jednotky na
společných částech.
(2) Jsou-li všechny jednotky v domě ve společném jmění a dohodnou-li se manželé o
přeměně bytového vlastnictví na vlastnictví nemovité věci ve společném jmění,
změní se bytové vlastnictví ve vlastnictví nemovité věci ve společném jmění zápisem
do veřejného seznamu.

(3) Dohoda podle odstavců 1 a 2 vyžaduje písemnou formu.
§ 1218
(1) Má-li ke všem jednotkám v domě vlastnické právo jediný vlastník a prohlásí-li, že
mění vlastnické právo k jednotkám na vlastnické právo k nemovité věci, bytové
vlastnictví zanikne zápisem do veřejného seznamu.
(2) Prohlášení vyžaduje písemnou formu.
§ 1219
Je-li jednotka zatížena, vyžaduje se k platnosti dohody nebo prohlášení o zrušení
bytového vlastnictví souhlas osoby oprávněné z věcného práva udělený v písemné
formě.
Pododdíl 7
Společná ustanovení
§ 1220
(1) Změní-li se prohlášení, vyhotoví jeho úplné znění osoba odpovědná za správu
domu a bez zbytečného odkladu je založí do sbírky listin u orgánu, u něhož je
nemovitá věc zapsána ve veřejném seznamu; to platí i v případě, že jsou náležitosti
prohlášení obsaženy ve smlouvě o výstavbě.
(2) Je-li osoba odpovědná za správu domu zapsána do veřejného rejstříku, založí
bez zbytečného odkladu prohlášení v úplném znění i do sbírky listin u orgánu, který
vede veřejný rejstřík.
§ 1221
Nevyplývá-li z ustanovení o společenství vlastníků něco jiného, použijí se přiměřeně
ustanovení o spolku. Nepoužijí se však ustanovení o shromáždění delegátů, dílčích
členských schůzích ani o náhradní členské schůzi.
§ 1222
Prováděcí právní předpis stanoví, jakým způsobem se vypočte podlahová plocha
bytu v jednotce, o kterých částech nemovité věci se má za to, že jsou společné, a
podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku.

ČÁST PÁTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
HLAVA I
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

§ 3015
Tento zákon zapracovává příslušné právní předpisy Evropské unie1).
§ 3016
Ustanoveními tohoto zákona nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů o
ochraně spotřebitele.
§ 3017
Ustanovení tohoto zákona, která se týkají uplatnění práva u soudu nebo soudního
řízení či soudního rozhodnutí, se obdobně použijí i pro uplatnění práva před
rozhodcem, pro rozhodčí řízení nebo pro rozhodčí nález.
§ 3018
Povinnost zveřejnit údaje je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku,
nestanoví-li jiný právní předpis jinak.
§ 3019
Údaji, podle nichž lze člověka zjistit, jsou zejména jméno, bydliště a datum narození,
popřípadě identifikující údaj podle jiného právního předpisu. Identifikujícím údajem
právnické osoby nebo podnikatele je identifikační číslo osoby, bylo-li jim přiděleno.
§ 3020
Ustanovení částí první, třetí a čtvrté o manželství a o právech a povinnostech
manželů platí obdobně pro registrované partnerství a práva a povinnosti partnerů.
§ 3021
Ustanovení § 751 až 753 proti domácímu násilí se použijí také v případě společného
bydlení jiných osob, než jsou manželé.

§ 3022
(1) Ustanovení tohoto zákona o právech a povinnostech zákonného zástupce platí
obdobně i pro opatrovníka podle části druhé.
(2) Ustanovení tohoto zákona o opatrovnické radě se použijí i při jmenování
poručníka, vznik rady i volba jejích členů se však stanou účinnými, pokud je schválí
soud; přitom se vyžaduje, aby takové opatření bylo v souladu se zájmy dítěte.
§ 3023
Ustanovení tohoto zákona o vlastníku pozemku platí obdobně pro vlastníka nemovité
věci, která není součástí pozemku.
§ 3024
(1) Za zahraniční osobu se považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická
osoba se sídlem mimo území České republiky.
(2) Způsobilost nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, kterou má jiná než
fyzická zahraniční osoba podle právního řádu, podle něhož byla založena, jí náleží
rovněž v oblasti českého právního řádu. Právním řádem, podle něhož byla tato
osoba založena, se řídí i její vnitřní právní poměry a ručení jejích členů nebo
společníků za její dluhy.
§ 3025
(1) Ustanovení tohoto zákona o právnických osobách a spolku se použijí na
odborové organizace a organizace zaměstnavatelů přiměřeně jen v tom rozsahu, v
jakém to neodporuje jejich povaze zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů podle
mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které upravují svobodu
sdružování a ochranu práva svobodně se sdružovat.
(2) Odborová organizace, organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace
vznikají dnem následujícím po dni, v němž bylo doručeno příslušnému orgánu
veřejné moci oznámení o jejich založení.
§ 3026
(1) Nevylučuje-li to povaha písemnosti, platí ustanovení tohoto zákona o listině
obdobně i pro jinou písemnost bez zřetele na její podobu.
(2) Vyžaduje-li právní jednání formu veřejné listiny, rozumí se jí notářský zápis;
nahrazen může být rozhodnutím, kterým orgán veřejné moci v mezích své pravomoci
schvaluje smír nebo jiný projev vůle, jehož povaha to nevylučuje.

§ 3027
Zakládá-li tento zákon věřiteli právo na dostatečnou jistotu a neujednají-li věřitel a
dlužník nebo jiná osoba poskytující zajištění její předmět nebo výši, rozhodne o
dostatečné jistotě soud s přihlédnutím k povaze a výši pohledávky.

HLAVA II
USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Díl 1
Přechodná ustanovení
Oddíl 1
Všeobecná ustanovení
§ 3028
(1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.
(2) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i právní poměry
týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a
povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však
posuzují podle dosavadních právních předpisů.
(3) Není-li dále stanoveno jinak, řídí se jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a
povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a
povinnosti budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.
§ 3029
(1) Dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která se tímto zákonem zrušují,
vstupují na jejich místo jim odpovídající ustanovení tohoto zákona.
(2) Nestanoví-li tento zákon něco jiného, nejsou dotčena ustanovení právních
předpisů z oboru práva veřejného, jakož i ustanovení jiných právních předpisů
upravujících zvláštní soukromá práva.

§ 3030
I na práva a povinnosti, která se posuzují podle dosavadních právních předpisů, se
použijí ustanovení části první hlavy I.
§ 3031
Bylo-li zahájeno řízení podle § 5 zákona č. 40/1964 Sb. , občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, dokončí se podle dosavadních právních předpisů.
§ 3032
(1) Kdo byl podle dosavadních právních předpisů zbaven způsobilosti k právním
úkonům, považuje se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za osobu omezenou ve
svéprávnosti podle tohoto zákona.
(2) Kdo byl podle dosavadních právních předpisů omezen ve způsobilosti k právním
úkonům, považuje se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za osobu omezenou ve
svéprávnosti podle tohoto zákona a je i napříště způsobilý právně jednat v rozsahu
stanoveném dosavadními právními předpisy, nerozhodne-li soud podle tohoto
zákona jinak.
§ 3033
(1) Osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona omezena, nabudou svéprávnosti nejpozději uplynutím
tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ledaže soud rozhodne jinak.
(2) Dokud jiný právní předpis nestanoví něco jiného, přechází opatrovnictví podle §
468 na obec, na jejímž území má opatrovanec bydliště.
§ 3034
Projevil-li svéprávný v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat ještě přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přání, aby jeho opatrovníkem byla určitá osoba,
platí pro rozhodování o omezení svéprávnosti za účinnosti tohoto zákona § 59.
Obdobně platí § 469 pro rozhodování o opatrovníku právnické osoby.
§ 3035
Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o osvojení,
dokončí se podle dosavadních právních předpisů. Úkony, které byly provedeny v
rámci přípravného řízení směřujícího k osvojení, se posoudí podle tohoto zákona; to
neplatí, jedná-li se o udělení souhlasu rodičů k osvojení nebo o rozhodnutí soudu o
tom, že tohoto souhlasu není třeba.

Oddíl 2
Lhůty a doby
§ 3036
Podle dosavadních právních předpisů se až do svého zakončení posuzují všechny
lhůty a doby, které začaly běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i
lhůty a doby pro uplatnění práv, která se řídí dosavadními právními předpisy, i když
začnou běžet po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 3037
(1) Dozvěděla-li se osoba přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona o porušení
svého práva na jméno, čest, pověst nebo o porušení obdobného soukromého
poměru a o tom, kdo je porušil, nebo měla-li a mohla se o tom přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona dozvědět, počne lhůta k zániku práva na jeho ochranu běžet
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
(2) Dozvěděla-li se osoba za účinnosti tohoto zákona, že její právo na jméno, čest,
pověst nebo jiný obdobný soukromý poměr bylo porušeno přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona a o tom, kdo je porušil, nebo měla-li a mohla se o tom
dozvědět, počne lhůta k zániku práva na jeho ochranu běžet ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

Oddíl 3
Majetkové právo manželské
§ 3038
Věci náležející k obvyklému vybavení rodinné domácnosti přestávají být dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona součástí společného jmění.

§ 3039
Co přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyl bezúplatně jeden z manželů
nebo co bezúplatně nabyli oba manželé, aniž se to stalo součástí společného jmění,
není i nadále součástí společného jmění.

§ 3040
Součástí společného jmění není věc vydaná podle právních předpisů o restituci
majetku jednomu z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením
manželství nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka.

Oddíl 4
Právnické osoby
§ 3041
(1) Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními
tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona zahájeno řízení o zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku,
dokončí se podle dosavadních právních předpisů; odporuje-li však zakladatelské
právní jednání učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadním
právním předpisům, považuje se za platné, vyhovuje-li ustanovením tohoto zákona.
(2) Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v
odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají
závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; právnická osoba přizpůsobí do tří let ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě
tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož
je právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu
vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti;
uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné
moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci.
§ 3042
Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí
právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí
jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména
užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho
zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.
§ 3043
(1) Odporují-li smlouva nebo rozhodnutí o přeměně právnické osoby učiněné přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadním právním předpisům, považují se
za platné, vyhovují-li ustanovením tohoto zákona a nezamítl-li příslušný orgán
veřejné moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na zápis přeměny do
veřejného rejstříku, anebo nerozhodl-li, že k přeměně nedošlo.
(2) Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto o zrušení nebo
přeměně právnické osoby, postupuje se podle dosavadních právních předpisů,

nerozhodne-li příslušný orgán právnické osoby do tří měsíců ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, že se uplatní postup podle tohoto zákona. Ustanovení
tohoto zákona na ochranu věřitelů se použijí i na případy, kdy bylo rozhodnutí o
zrušení nebo přeměně právnické osoby přijato přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo ještě zapsáno do veřejného
rejstříku.
§ 3044
Ustanovení § 128 se použije i na zakladatelská právní jednání a na přeměny
právnických osob, k nimž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 3045
(1) Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona. Sdružení má právo
změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo podle jiného zákona.
(2) Organizační jednotky sdružení způsobilé jednat svým jménem podle zákona č.
83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za
pobočné spolky podle tohoto zákona. Statutární orgán hlavního spolku podá do tří let
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na zápis pobočného spolku, jinak
posledním dnem této lhůty právní osobnost pobočného spolku zaniká.
§ 3046
Odborová organizace, organizace zaměstnavatelů včetně organizací mezinárodních
a jejich organizační jednotky evidované podle zákona č. 83/1990 Sb. , o sdružování
občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za odborové organizace,
organizace zaměstnavatelů, mezinárodní odborové organizace a jejich pobočné
organizace podle tohoto zákona.
§ 3047
Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o neplatnosti
rozhodnutí orgánu občanského sdružení, soud o návrhu rozhodne podle tohoto
zákona.
§ 3048
Až do účinnosti zákona o veřejném rejstříku, do něhož se zapisují spolky, podléhají
spolky registraci podle zákona č. 83/1990 Sb. , o sdružování občanů, ve znění
pozdějších předpisů.
§ 3049

(1) Nadace vzniklé podle dosavadních právních předpisů se považují za nadace
vzniklé podle tohoto zákona; byla-li nadace zřízena závětí, použijí se § 311 a 312, i
když byla závěť pořízena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud řízení o
dědictví nebylo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ukončeno. Byla-li nadace
založena jinak než nadační listinou, zejména vydáním statutu, platí pro takové právní
jednání a pro jeho změny ustanovení tohoto zákona o nadační listině v rozsahu
náležitostí stanovených v § 310 pro nadační listinu.
(2) Zakladatel nadace může zakladatelské právní jednání přizpůsobit úpravě nadační
listiny podle tohoto zákona, pokud rozhodnutí, kterým zakladatelské právní jednání
mění, doručí tomu, kdo vede veřejný rejstřík, u něhož je nadace zapsána, nejpozději
však ve lhůtě dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zemřel-li nebo zaniklli zakladatel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může na návrh nadace
změnit zakladatelské právní jednání soud.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se obdobně použijí i pro nadační fondy.

§ 3050
Práva a povinnosti obecně prospěšných společností se i nadále řídí dosavadními
právními předpisy. Obecně prospěšná společnost má právo změnit svoji právní
formu na ústav, nadaci nebo nadační fond podle tohoto zákona; ustanovení tohoto
zákona o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně.

§ 3051
Zájmová sdružení právnických osob vzniklá podle dosavadních právních předpisů se
i nadále řídí dosavadními právními předpisy. Zájmové sdružení právnických osob má
právo změnit svoji právní formu na spolek podle tohoto zákona; ustanovení tohoto
zákona o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně.

§ 3052
Právnické osoby založené podle zákona č. 42/1980 Sb. , o hospodářských stycích se
zahraničím, ve znění pozdějších předpisů, se i nadále řídí dosavadními právními
předpisy. To platí i o právnických osobách vzniklých jako sdružení podle § 636
zákona č. 101/1963 Sb. , o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku. Tyto
právnické osoby mají právo změnit svoji právní formu na spolek; ustanovení tohoto
zákona o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně.

§ 3053
Právní povaha a vnitřní právní poměry právnických osob vyvíjejících podnikatelskou

činnost, které se řídí do dne nabytí účinnosti tohoto zákona dřívějšími právními
předpisy podle § 767 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zůstávají nezměněny a nadále se řídí právními předpisy, podle
nichž byly zřízeny.

Oddíl 5
Věcná práva

Pozemky a stavby
§ 3054
Stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž
je zřízena, přestává být dnem nabytí účinnosti tohoto zákona samostatnou věcí a
stává se součástí pozemku, měla-li v den nabytí účinnosti tohoto zákona vlastnické
právo k stavbě i vlastnické právo k pozemku táž osoba.
§ 3055
(1) Stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavadních
právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, se dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona nestává součástí pozemku a je nemovitou věcí. Totéž platí o
stavbě, která je ve spoluvlastnictví, je-li některý ze spoluvlastníků i vlastníkem
pozemku nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky pozemku.
(2) Odstavec 1 platí obdobně pro stavbu, která má být zřízena na pozemku jiného
vlastníka na základě věcného práva vzniklého stavebníku přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona nebo na základě smlouvy uzavřené přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
§ 3056
(1) Vlastník pozemku, na němž je zřízena stavba, která není podle dosavadních
právních předpisů součástí pozemku a nestala se součástí pozemku ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona, má ke stavbě předkupní právo a vlastník stavby má
předkupní právo k pozemku. Předkupní právo vlastníka pozemku se vztahuje i na
podzemní stavbu na stejném pozemku, která je příslušenstvím nadzemní stavby. K
ujednáním vylučujícím nebo omezujícím předkupní právo se nepřihlíží.
(2) Lze-li část pozemku se stavbou oddělit, aniž to podstatně ztíží jejich užívání a
požívání, vztahuje se předkupní právo jen na část pozemku nezbytnou pro výkon
vlastnického práva ke stavbě.

§ 3057
Zřídí-li vlastník k pozemku věcné právo ve prospěch třetí osoby, která věcné právo
nabývá v dobré víře, že stavba je součástí pozemku, považuje se vůči této osobě
stavba za součást pozemku. Vlastník stavby je vůči zřizovateli věcného práva
oprávněn požadovat náhradu za znehodnocení svého vlastnictví; je-li stavba
zatížena zástavním právem, rozšiřuje se zástavní právo i na pohledávku na tuto
náhradu.
§ 3058
(1) Stanou-li se pozemek i stavba vlastnictvím téhož vlastníka, přestane být stavba
samostatnou věcí a stane se součástí pozemku, na němž je zřízena. To neplatí,
jedná-li se o stavbu, která není součástí pozemku podle tohoto zákona.
(2) Bylo-li vlastnické právo k pozemku zcizeno třetí osobě, která byla při nabytí
vlastnického práva v dobré víře, že stavba je součástí pozemku, přestane být stavba
samostatnou věcí a stane se součástí pozemku, na němž je zřízena. Kdo vlastnil
stavbu, má vůči zciziteli právo na náhradu ve výši ceny stavby ke dni zániku svého
vlastnického práva; byla-li stavba zatížena zástavním právem, přechází zástavní
právo na pohledávku na tuto náhradu.
§ 3059
Je-li stavba zřízena na několika pozemcích, použijí se § 3056 až 3058 jen ve vztahu
k pozemku, na němž je převážná část stavby. Stane-li se stavba součástí tohoto
pozemku, použije se ve vztahu k pozemkům, na něž části stavby přesahují,
ustanovení o přestavku.
§ 3060
Zatěžuje-li věcné právo stavbu nebo pozemek, nestane se stavba součástí pozemku,
dokud toto věcné právo trvá a pokud to jeho povaha vylučuje.
§ 3061
Ustanovení tohoto oddílu se nepoužijí, jedná-li se o stavbu, která není součástí
pozemku podle tohoto zákona, nebo o nemovitou věc podle § 498 odst. 1 věty druhé.
Spoluvlastnictví
§ 3062
Zákonné předkupní právo spoluvlastníků podle § 140 zákona č. 40/1964 Sb. ,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zanikne uplynutím jednoho roku

ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí v případě spoluvlastnictví k
zemědělskému nebo rodinnému závodu.
§ 3063
Nabyl-li vlastnického práva alespoň k jedné jednotce v domě s byty a nebytovými
prostory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nabyvatel podle zákona č.
72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon
o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, vznikne i po dni nabytí účinnosti
tohoto zákona vlastnické právo k dalším jednotkám v tomto domě podle dosavadních
právních předpisů.

Katastr nemovitostí
§ 3064
Ohledně práv zapsaných do katastru nemovitostí přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona a ohledně práv zapsaných do katastru nemovitostí v době jednoho roku ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona nastanou účinky podle § 980 až 986 uplynutím
jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Lhůty stanovené v § 983 a 986
počnou běžet po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 3065
Jedná-li se o věcné právo, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
nepodléhalo zápisu do veřejného seznamu, nastanou vůči těmto právům účinky
přednosti zapsaných věcných práv podle § 981 a účinky pořadí věcných práv podle §
982 odst. 1 dnem 1. ledna 2018.
§ 3066
Mimořádné vydržení
Do doby stanovené v § 1095 se započte i doba, po kterou měl držitel, popřípadě jeho
právní předchůdce, věc nepřetržitě v držbě přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona; tato doba však neskončí dříve než uplynutím dvou let ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, jde-li o věc movitou, a pěti let, jde-li o věc nemovitou.
§ 3067
Opuštění nemovité věci

Je-li opuštěna nemovitá věc, počne běžet doba uvedená v § 1050 odst. 2 ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 3068
Vzniklo-li zástavní právo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může vlastník
uplatnit právo z uvolnění zástavního práva, jen pokud zástavní věřitel zapsaný přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona za uvolněným zástavním právem v dalším
pořadí s uvolněním zástavního práva souhlasí. To platí obdobně i o záměně
zástavního práva.
Oddíl 6
Dědické právo
§ 3069
Při dědění se použije právo platné v den smrti zůstavitele.
§ 3070
Zemřel-li zůstavitel po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a odporuje-li jeho pořízení
pro případ smrti právním předpisům účinným v době, kdy bylo učiněno, považuje se
za platné, vyhovuje-li tomuto zákonu. Totéž platí o dovětku i o vedlejších doložkách v
pořízení pro případ smrti, pokud jim právní předpisy účinné v době, kdy byly dovětek
nebo pořízení pro případ smrti učiněny, odnímají právní následky, anebo je
prohlašují za neplatné.
§ 3071
Uzavřel-li zůstavitel smlouvu o zřeknutí se dědictví přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona a zemřel-li po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje se
smlouva za platnou.
§ 3072
Zemřel-li zůstavitel po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a odporuje-li jeho
prohlášení o vydědění právním předpisům účinným v době, kdy bylo učiněno,
považuje se za platné, vyhovuje-li tomuto zákonu.
Oddíl 7
Závazková práva

§ 3073
Práva ze zajištění závazku vzniklá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, byť
byla zřízena i jako práva věcná, se posuzují až do svého zániku podle dosavadních
právních předpisů. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti
budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.
§ 3074
(1) Nájem se řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když ke vzniku
nájmu došlo před tímto dnem; vznik nájmu, jakož i práva a povinnosti vzniklé přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních
předpisů. To neplatí pro nájem movité věci ani pro pacht.
(2) Ustanovení § 2249 odst. 1 se nepoužije v případě, že nájemné nebylo určeno
ujednáním pronajímatele a nájemce nebo rozhodnutím soudu, ale na základě jiného
právního předpisu. V takovém případě má pronajímatel právo navrhnout v písemné
formě nájemci zvýšení nájemného; ustanovení § 2249 odst. 3 se použije obdobně.
§ 3075
Byl-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zřízen byt zvláštního určení ze
státních prostředků nebo přispěl-li stát na jeho zřízení, lze uzavřít smlouvu o nájmu
tohoto bytu jen na základě doporučení obecního úřadu obce s rozšířenou působností
a nájem lze vypovědět jen s předchozím souhlasem tohoto úřadu.
§ 3076
Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o neplatnosti
výpovědi nájmu bytu, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; právo
nájemce na bytovou náhradu nebo na jiná plnění podle dosavadních právních
předpisů nejsou dotčena.
§ 3077
(1) Účet se řídí tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti, i když k uzavření
smlouvy o účtu došlo před tímto dnem; vznik této smlouvy, jakož i práva a povinnosti
z ní vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle
dosavadních právních předpisů.
(2) Jestliže byla výplata z vkladní knížky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
vázána na heslo, na přivolení třetí osoby nebo na skutečnost, o níž je jisto, že
nastane, řídí se vázanost výplaty dosavadními právními předpisy.
§ 3078

Je-li cestovní smlouva uzavřená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona podle
dosavadních právních předpisů neplatná, považuje se vzhledem k právům
uplatněným za účinnosti tohoto zákona za platnou smlouvu o zájezdu, vyhovuje-li
tomuto zákonu; i na závazky z cestovních smluv uzavřených podle dosavadních
právních předpisů se použije § 2542, nebylo-li o uplatněném právu dosud
rozhodnuto. Došlo-li k porušení povinnosti pořadatele nebo cestovní kanceláře, a to i
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použije se § 2543, nebylo-li přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona o náhradě škody ještě rozhodnuto.
§ 3079
(1) Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti stanovené právními
předpisy, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje
podle dosavadních právních předpisů.
(2) Nerozhodl-li soud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona o náhradě škody vzniklé
porušením povinnosti stanovené právními předpisy, k němuž došlo přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, může na návrh poškozeného člověka, jsou-li pro to
mimořádné důvody hodné zvláštního zřetele (§ 2 odst. 3), přiznat poškozenému i
náhradu nemajetkové újmy podle tohoto zákona.

Díl 2
Závěrečná ustanovení
§ 3080
Zrušuje se:
1. Zákon č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník.
2. Zákon č. 131/1982 Sb. , kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují
některé další majetkové vztahy.
3. Zákon č. 188/1988 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákoník práce.
4. Zákon č. 87/1990 Sb. , kterým se mění a doplňuje občanský zákoník.
5. § 33 zákona č. 87/1991 Sb. , o mimosoudních rehabilitacích.
6. Zákon č. 509/1991 Sb. , kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník.
7. Čl. I a IV zákona č. 264/1992 Sb. , kterým se mění a doplňuje občanský zákoník,
zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a
mění a doplňují některé další zákony.
8. Zákon č. 267/1994 Sb. , kterým se mění a doplňuje občanský zákoník.

9. Čl. II zákona č. 104/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb. ,
o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb. , a
mění zákon č. 40/1964 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10. Čl. XXIV zákona č. 118/1995 Sb. , kterým se mění a doplňují některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře.
11. Čl. II zákona č. 89/1996 Sb. , kterým se mění a doplňují zákon České národní
rady č. 344/1992 Sb. , o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a
občanský zákoník č. 40/1964 Sb. , ve znění pozdějších předpisů.
12. Čl. IV zákona č. 94/1996 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb. ,
o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb. , o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
40/1964 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
13. Část druhá zákona č. 227/1997 Sb. , o nadacích a nadačních fondech a o změně
a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).
14. Čl. II zákona č. 91/1998 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb. , o
rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů.
15. Čl. III zákona č. 165/1998 Sb. , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb. , o
bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
16. § 12 včetně nadpisu zákona č. 159/1999 Sb. , o některých podmínkách podnikání
a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č.
40/1964 Sb. , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
17. Část druhá zákona č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
18. Část šestá zákona č. 27/2000 Sb. , kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o veřejných dražbách.
19. Část pátá zákona č. 103/2000 Sb. , kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb. ,
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o
vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb. , o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.,
zákon č. 586/1992 Sb. '586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 549/1991 Sb. '549/1991, o soudních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb. '357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z
převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
20. Část druhá zákona č. 227/2000 Sb. '227/2000, o elektronickém podpisu a o

změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).
21. Část první zákona č. 367/2000 Sb. '367/2000, kterým se mění zákon č. 40/1964
Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.
22. Čl. I zákona č. 317/2001 Sb. '317/2001, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb.
'40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších
zákonů.
23. Část třetí zákona č. 125/2002 Sb. '125/2002, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o platebním styku.
24. Zákon č. 135/2002 Sb. '135/2002, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb.
'40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
25. Zákon č. 136/2002 Sb. '136/2002, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb.
'40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb.
'65/1965, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
26. Část třicátá osmá zákona č. 320/2002 Sb. '320/2002, o změně a zrušení
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
27. Část druhá zákona č. 88/2003 Sb. '88/2003, kterým se mění zákon č. 513/1991
Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964
Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb.
'99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb.
'591/1992, o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb.
'358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb. '358/1992, o notářích
a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb.
'15/1998, o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění
zákona č. 30/2000 Sb. '30/2000, zákon č. 200/1990 Sb. '200/1990, o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb. '328/1991, o konkursu a
vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb.
'501/2001a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb. '476/2002,
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb. '455/1991 , o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
28. Část druhá zákona č. 37/2004 Sb. '37/2004, o pojistné smlouvě a o změně
souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).
29. Část čtvrtá zákona č. 47/2004 Sb. '47/2004, kterým se mění zákon č. 168/1999
Sb. '168/1999, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb. '586/1992, o daních z
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb. '200/1990, o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
30. Část druhá zákona č. 480/2004 Sb. '480/2004, o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnosti).
31. Část první zákona č. 554/2004 Sb. '554/2004, kterým se mění zákon č. 40/1964
Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb.
'99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb.
'358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 337/1992 Sb. '337/1992, o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.
32. Část první zákona č. 359/2005 Sb. '359/2005, kterým se mění zákon č. 40/1964
Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související
zákony.
33. Část čtvrtá zákona č. 56/2006 Sb. '56/2006, kterým se mění zákon č. 256/2004
Sb. '256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony.
34. Část třicátá třetí zákona č. 57/2006 Sb. '57/2006, o změně zákonů v souvislosti
se sjednocením dohledu nad finančním trhem.
35. Část druhá zákona č. 107/2006 Sb. '107/2006, o jednostranném zvyšování
nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
36. Část šestá zákona č. 115/2006 Sb. '115/2006, o registrovaném partnerství a o
změně některých souvisejících zákonů.
37. Část třetí zákona č. 160/2006 Sb. '160/2006, kterým se mění zákon č. 82/1998
Sb. '82/1998, o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní
rady č. 358/1992 Sb. '358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb. '201/2002, o Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb.
'40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
38. Část čtyřicátá třetí zákona č. 264/2006 Sb. '264/2006, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce.
39. Část druhá zákona č. 315/2006 Sb. '315/2006, kterým se mění zákon č. 26/2000
Sb. '26/2000, o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.
40. Část třetí zákona č. 443/2006 Sb. '443/2006, kterým se mění zákon č. 178/2005
Sb. '178/2005 , o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti
Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu
národního majetku), a zákon č. 319/2001 Sb. '319/2001, kterým se mění zákon č.

21/1992 Sb. '21/1992, o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
41. Část šestá zákona č. 296/2007 Sb. '296/2007, kterým se mění zákon č. 182/2006
Sb. '182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
42. Část desátá zákona č. 230/2008 Sb. '230/2008, kterým se mění zákon č.
256/2004 Sb. '256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.
43. Část třetí zákona č. 306/2008 Sb. '306/2008, kterým se mění zákon č. 155/1995
Sb. '155/1995, o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
582/1991 Sb. '582/1991, o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony.
44. Část šestá zákona č. 384/2008 Sb. '384/2008, kterým se mění zákon č. 155/1998
Sb. '155/1998, o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony.
45. Část šestá zákona č. 215/2009 Sb. '215/2009, kterým se mění zákon č. 513/1991
Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 627/2004
Sb. '627/2004, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
21/1992 Sb. '21/1992, o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb. '126/2002, zákon
č. 357/1992 Sb. '357/1992 , o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb. '125/2008, o
přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
46. Část třetí zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
47. Část pátá zákona č. 285/2009 Sb. '285/2009, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o platebním styku.
48. Část druhá zákona č. 155/2010 Sb. '155/2010, kterým se mění některé zákony ke
zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů.
49. Část první zákona č. 28/2011 Sb. '28/2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb.
'40/1964 , občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
50. Zákon č. 132/2011 Sb. '132/2011, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb.
'40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb.
'102/1992, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.
509/1991 Sb. '509/1991, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
51. Část jedenáctá zákona č. 139/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb.
'284/2009, o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další
zákony.
52. Zákon č. 116/1990 Sb. '116/1990, o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

53. Část pátá, pokud jde o § 24 bod 3, zákona č. 403/1990 Sb. '403/1990 , o
zmírnění následků některých majetkových křivd.
54. Zákon č. 529/1990 Sb. '529/1990, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990
Sb. '116/1990, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č.
403/1990 Sb. '403/1990, o zmírnění následků některých majetkových křivd.
55. § 26 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb. '229/1991, o úpravě vlastnických vztahů k
půdě a jinému zemědělskému majetku.
56. Zákon č. 540/1991 Sb. '540/1991, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990
Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb.
'403/1990a zákona č. 529/1990 Sb. '529/1990
57. Zákon č. 302/1999 Sb. '302/1999, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb.
'116/1990, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů.
58. Zákon č. 522/2002 Sb. '522/2002, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb.
'116/1990, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a
kterým se zrušuje zákon č. 124/1990 Sb. '124/1990, o působnosti národních výborů
při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor.
59. Zákon č. 360/2005 Sb. '360/2005, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb.
'116/1990, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů.
60. Zákon č. 72/1994 Sb. '72/1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické
vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a
doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů).
61. Zákon č. 97/1999 Sb. '97/1999, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb. '72/1994 ,
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o
vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
62. Část první zákona č. 103/2000 Sb. '103/2000, kterým se mění zákon č. 72/1994
Sb. '72/1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon
o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb. '344/1992, o
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996
Sb., zákon č. 586/1992 Sb. '586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 549/1991 Sb. '549/1991, o soudních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb. '357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z
převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
63. Část třetí zákona č. 229/2001 Sb. '229/2001, kterým se mění zákon č. 219/2000
Sb. '219/2000, o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve
znění zákona č. 492/2000 Sb. '492/2000, a některé další zákony.
64. Část první zákona č. 451/2001 Sb. '451/2001, kterým se mění zákon č. 72/1994

Sb. '72/1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon
o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
65. Část sedmdesátá první zákona č. 320/2002 Sb. '320/2002 , o změně a zrušení
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
66. Část třetí zákona č. 437/2003 Sb. '437/2003, kterým se mění zákon č. 563/1991
Sb. '563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
67. Zákon č. 171/2005 Sb. '171/2005, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb.
'72/1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon
o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.
68. Část třicátá zákona č. 179/2005 Sb. '179/2005, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky.
69. Část třicátá čtvrtá zákona č. 296/2007 Sb. '296/2007, kterým se mění zákon č.
182/2006 Sb. '182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
70. Část padesátá první zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
71. Část první zákona č. 345/2009 Sb. '345/2009, kterým se mění zákon č. 72/1994
Sb. '72/1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon
o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb. '183/2006,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
72. Zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník.
73. Čl. VII zákona č. 264/1992 Sb. '264/1992, kterým se mění a doplňuje občanský
zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím
(notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony.
74. Čl. III zákona č. 286/1993 Sb. '286/1993, kterým se mění a doplňuje zákon č.
63/1991 Sb. '63/1991, o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992
Sb. '495/1992, a zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění
zákona č. 264/1992 Sb. '264/1992, zákona č. 591/1992 Sb. '591/1992a zákona č.
600/1992 Sb. '600/1992
75. Čl. II zákona č. 156/1994 Sb. '156/1994, kterým se mění a doplňuje zákon č.
21/1992 Sb. '21/1992, o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č.
513/1991 Sb. '513/1991 , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 328/1991 Sb. '328/1991, o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
76. Čl. II zákona č. 84/1995 Sb. '84/1995, kterým se mění a doplňuje zákon č.
530/1990 Sb. '530/1990, o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.

513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 21/1992 Sb. '21/1992, o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
77. Čl. III zákona č. 94/1996 Sb. '94/1996, kterým se mění a doplňují zákon č.
328/1991 Sb. '328/1991, o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 455/1991 Sb. '455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
78. Čl. I zákona č. 142/1996 Sb. '142/1996, kterým se mění a doplňuje zákon č.
513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění
zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
79. Část šestá zákona č. 15/1998 Sb. '15/1998, o dohledu v oblasti kapitálového trhu
a o změně a doplnění dalších zákonů.
80. Čl. II zákona č. 165/1998 Sb. '165/1998, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb.
'21/1992, o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
81. Část pátá zákona č. 356/1999 Sb. '356/1999, kterým se mění zákon č. 455/1991
Sb. '455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony.
82. Část sedmá zákona č. 27/2000 Sb. '27/2000, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách.
83. Část dvanáctá zákona č. 29/2000 Sb. '29/2000, o poštovních službách a o změně
některých zákonů (zákon o poštovních službách).
84. Část třetí zákona č. 30/2000 Sb. '30/2000, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.
'99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.
85. Část pátá zákona č. 105/2000 Sb. '105/2000, kterým se mění zákon č. 328/1991
Sb. '328/1991 , o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony.
86. Část čtvrtá zákona č. 367/2000 Sb. '367/2000, kterým se mění zákon č. 40/1964
Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.
87. Část první zákona č. 370/2000 Sb. '370/2000, kterým se mění zákon č. 513/1991
Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992
Sb. '358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 15/1998 Sb. '15/1998, o Komisi pro cenné papíry a o změně a
doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. '30/2000, zákon č.
200/1990 Sb. '200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
99/1963 Sb. '99/1963 , občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon

č. 328/1991 Sb. '328/1991, o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
88. Část druhá zákona č. 120/2001 Sb. '120/2001, o soudních exekutorech a
exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.
89. Část pátá zákona č. 353/2001 Sb. '353/2001, kterým se mění zákon č. 563/1991
Sb. '563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
90. Část pátá zákona č. 15/2002 Sb. '15/2002, kterým se mění zákon č. 238/1992
Sb. '238/1992, o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o
neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony.
91. Část druhá zákona č. 125/2002 Sb. '125/2002, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o platebním styku.
92. Část pátá zákona č. 126/2002 Sb. '126/2002, kterým se mění zákon č. 21/1992
Sb. '21/1992, o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb.
'219/1995, devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb.
'593/1992, o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 239/2001 Sb. '239/2001, o České konsolidační agentuře a o
změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č.
15/2002 Sb. '15/2002, zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb. '363/1999, o pojišťovnictví a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších
předpisů.
93. Část dvacátá druhá zákona č. 151/2002 Sb. '151/2002, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního.
94. Část sedmá zákona č. 308/2002 Sb. '308/2002, kterým se mění zákon č. 15/1998
Sb. '15/1998, o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
95. Část třicátá sedmá zákona č. 309/2002 Sb. '309/2002, o změně zákonů
souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech
(služební zákon).
96. Část třetí zákona č. 312/2002 Sb. '312/2002, o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů.
97. Část první zákona č. 88/2003 Sb. '88/2003, kterým se mění zákon č. 513/1991
Sb. '513/1991 , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964
Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb.
'99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb.
'591/1992, o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb.
'358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 370/2000 Sb. '370/2000, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb. '358/1992, o
notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.

15/1998 Sb. '15/1998, o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších
zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. '30/2000, zákon č. 200/1990 Sb. '200/1990,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb.
'328/1991, o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.
501/2001 Sb. '501/2001a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb.
'476/2002, zákon č. 219/2000 Sb. '219/2000, o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
98. Část druhá zákona č. 437/2003 Sb. '437/2003, kterým se mění zákon č.
563/1991 Sb. '563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.
99. Část třetí zákona č. 85/2004 Sb. '85/2004, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb.
'252/1997, o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
100. Část druhá zákona č. 257/2004 Sb. '257/2004, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním
investování a zákona o dluhopisech.
101. Část druhá zákona č. 360/2004 Sb. '360/2004, o Evropském hospodářském
zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb. '586/1992, o
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském
zájmovém sdružení).
102. Část druhá zákona č. 484/2004 Sb. '484/2004, kterým se mění zákon č.
143/2001 Sb. '143/2001 , o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb.
'340/2004, zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb. '526/1990, o cenách, ve znění pozdějších
předpisů.
103. Část pátá zákona č. 499/2004 Sb. '499/2004, o archivnictví a spisové službě a o
změně některých zákonů.
104. Část čtvrtá zákona č. 554/2004 Sb. '554/2004, kterým se mění zákon č. 40/1964
Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb.
'99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992
Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 513/1991 Sb. '513/1991 , obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 337/1992 Sb. '337/1992, o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších
předpisů.
105. Část pátá zákona č. 179/2005 Sb. '179/2005, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky.
106. Část první zákona č. 216/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.
'513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb.
'99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb.

'189/1994, o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
358/1992 Sb. '358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění
pozdějších předpisů.
107. Část devátá zákona č. 377/2005 Sb. '377/2005 , o doplňkovém dohledu nad
bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými
papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o
finančních konglomerátech).
108. Část devátá zákona č. 413/2005 Sb. '413/2005, o změně zákonů v souvislosti s
přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
109. Část dvanáctá zákona č. 56/2006 Sb. '56/2006, kterým se mění zákon č.
256/2004 Sb. '256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.
110. Část dvacátá třetí zákona č. 57/2006 Sb. '57/2006, o změně zákonů v
souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem.
111. Část jedenáctá zákona č. 79/2006 Sb. '79/2006, kterým se mění zákon č.
85/1996 Sb. '85/1996 , o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony.
112. Část sedmá zákona č. 81/2006 Sb. '81/2006, kterým se mění zákon č. 365/2000
Sb. '365/2000, o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
113. Část první zákona č. 308/2006 Sb. '308/2006, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti.
114. Část třetí zákona č. 269/2007 Sb. '269/2007, kterým se mění zákon č. 365/2000
Sb. '365/2000, o informačních systémech veřejné správy a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
115. Část dvanáctá zákona č. 296/2007 Sb. '296/2007, kterým se mění zákon č.
182/2006 Sb. '182/2006 , o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
116. Část první zákona č. 344/2007 Sb. '344/2007, kterým se mění zákon č.
513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
200/1990 Sb. '200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
117. Část třetí zákona č. 36/2008 Sb. '36/2008, kterým se mění zákon č. 634/1992
Sb. '634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
40/1995 Sb. '40/1995, o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb. '468/1991, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb.
'513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
118. Část druhá zákona č. 104/2008 Sb. '104/2008, o nabídkách převzetí a o změně
některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí).

119. Část druhá zákona č. 126/2008 Sb. '126/2008, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev.
120. Část osmá zákona č. 130/2008 Sb. '130/2008, kterým se mění zákon č.
455/1991 Sb. '455/1991, o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.
121. Část pátá zákona č. 230/2008 Sb. '230/2008, kterým se mění zákon č. 256/2004
Sb. '256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony.
122. Část první zákona č. 215/2009 Sb. '215/2009, kterým se mění zákon č.
513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
627/2004 Sb. '627/2004, o evropské společnosti, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 21/1992 Sb. '21/1992, o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.
'126/2002, zákon č. 357/1992 Sb. '357/1992, o dani dědické, dani darovací a dani z
převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/2008 Sb.
'125/2008, o přeměnách obchodních společností a družstev, a zákon č. 40/1964 Sb.
'40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
123. Část třetí zákona č. 217/2009 Sb. '217/2009, kterým se mění zákon č. 182/2006
Sb. '182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony.
124. Část dvacátá druhá zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
125. Část sedmá zákona č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb.
'256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
126. Část šestá zákona č. 285/2009 Sb. '285/2009, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o platebním styku.
127. Část první zákona č. 420/2009 Sb. '420/2009, kterým se mění zákon č.
513/1991 Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
128. Zákon č. 152/2010 Sb. '152/2010, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb.
'513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
129. Část třetí zákona č. 409/2010 Sb. '409/2010, o změně zákonů v souvislosti s
přijetím zákona o finančním zajištění.
130. Část třináctá zákona č. 427/2010 Sb. '427/2010, kterým se mění zákon č.
326/1999 Sb. '326/1999, o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb. '325/1999, o
azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. '283/1991, o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.

131. Část pátá zákona č. 188/2011 Sb. '188/2011, kterým se mění zákon č. 189/2004
Sb. '189/2004, o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
132. Zákon č. 94/1963 Sb. '94/1963, o rodině.
133. Zákon č. 132/1982 Sb. '132/1982, kterým se mění a doplňuje zákon o rodině.
134. Zákon č. 234/1992 Sb. '234/1992, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963
Sb. '94/1963, o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. '132/1982
135. Čl. I zákona č. 91/1998 Sb. '91/1998, kterým se mění a doplňuje zákon č.
94/1963 Sb. '94/1963, o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění
dalších zákonů.
136. Část druhá zákona č. 360/1999 Sb. '360/1999, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí.
137. Část druhá zákona č. 301/2000 Sb. '301/2000, o matrikách, jménu a příjmení a
o změně některých souvisejících zákonů.
138. Část druhá zákona č. 109/2002 Sb. '109/2002 , o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve
školských zařízeních a o změně dalších zákonů.
139. Část čtyřicátá třetí zákona č. 320/2002 Sb. '320/2002, o změně a zrušení
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
140. Zákon č. 321/2002 Sb. '321/2002, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb.
'94/1963, o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
141. Část druhá zákona č. 315/2004 Sb. '315/2004, kterým se mění zákon č.
117/1995 Sb. '117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 94/1963 Sb. '94/1963, o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.
359/1999 Sb. '359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů.
142. Část třetí zákona č. 383/2005 Sb. '383/2005, kterým se mění zákon č. 109/2002
Sb. '109/2002, o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
143. Část druhá zákona č. 112/2006 Sb. '112/2006, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v
hmotné nouzi.
144. Část čtvrtá zákona č. 115/2006 Sb. '115/2006, o registrovaném partnerství a o
změně některých souvisejících zákonů.
145. Část druhá zákona č. 134/2006 Sb. '134/2006, kterým se mění zákon č.

359/1999 Sb. '359/1999, o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 94/1963 Sb. '94/1963, o rodině, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 117/1995 Sb. '117/1995, o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb. '200/1990, o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů.
146. Část sedmá zákona č. 227/2006 Sb. '227/2006, o výzkumu na lidských
embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých
souvisejících zákonů.
147. Část čtyřicátá třetí zákona č. 342/2006 Sb. '342/2006, kterým se mění některé
zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony.
148. Část druhá zákona č. 259/2008 Sb. '259/2008, kterým se mění zákon č.
99/1963 Sb. '99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony.
149. Zákon č. 42/1980 Sb. '42/1980 , o hospodářských stycích se zahraničím.
150. Zákon č. 102/1988 Sb. '102/1988, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980
Sb. '42/1980, o hospodářských stycích se zahraničím.
151. Zákon č. 113/1990 Sb. '113/1990, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980
Sb. '42/1980, o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988
Sb. '102/1988
152. Část třetí, pokud jde o § 5, zákona č. 223/1994 Sb. '223/1994, o sloučení
Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České
republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona
České národní rady č. 301/1992 Sb. '301/1992, o Hospodářské komoře České
republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.
'121/1993
153. Část šestá zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
154. Zákon č. 83/1990 Sb. '83/1990, o sdružování občanů.
155. Zákon č. 300/1990 Sb. '300/1990, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990
Sb. '83/1990, o sdružování občanů.
156. Čl. I zákona č. 68/1993 Sb. '68/1993, kterým se mění a doplňují některé zákony
na úseku všeobecné vnitřní správy.
157. Část osmá zákona č. 151/2002 Sb. '151/2002, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím soudního řádu správního.
158. Část druhá zákona č. 230/2006 Sb. '230/2006, kterým se mění zákon č.
89/1995 Sb. '89/1995, o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony.

159. Část třicátá pátá zákona č. 342/2006 Sb. '342/2006, kterým se mění některé
zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony.
160. Zákon č. 33/2008 Sb. '33/2008, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb. '83/1990,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.
161. Část dvanáctá zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
162. Část šestá zákona č. 424/2010 Sb. '424/2010, kterým se mění zákon č.
111/2009 Sb. '111/2009, o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb.
'100/2010, a další související zákony.
163. Zákon č. 248/1995 Sb. '248/1995, o obecně prospěšných společnostech a o
změně a doplnění některých zákonů.
164. Zákon č. 208/2002 Sb. '208/2002 , kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb.
'248/1995, o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých
zákonů.
165. Část šestnáctá zákona č. 320/2002 Sb. '320/2002, o změně a zrušení některých
zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
166. Část čtvrtá zákona č. 437/2003 Sb. '437/2003, kterým se mění zákon č.
563/1991 Sb. '563/1991, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony.
167. Část čtyřicátá čtvrtá zákona č. 296/2007 Sb. '296/2007, kterým se mění zákon
č. 182/2006 Sb. '182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
168. Část jedenáctá zákona č. 126/2008 Sb. '126/2008, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a
družstev.
169. Část šedesátá zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
170. Zákon č. 231/2010 Sb. '231/2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb.
'248/1995, o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
171. Zákon č. 59/1998 Sb. '59/1998, o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou
výrobku.
172. Zákon č. 209/2000 Sb. '209/2000, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb.
'59/1998, o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.
173. Část první a v části deváté § 35 a 36 zákona č. 227/1997 Sb. '227/1997, o
nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

(zákon o nadacích a nadačních fondech).
174. Část první zákona č. 210/2002 Sb. '210/2002, kterým se mění zákon č.
227/1997 Sb. '227/1997, o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č.
586/1992 Sb. '586/1992, o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
175. Část šestnáctá zákona č. 257/2004 Sb. '257/2004, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o
kolektivním investování a zákona o dluhopisech.
176. Část padesátá druhá zákona č. 296/2007 Sb. '296/2007, kterým se mění zákon
č. 182/2006 Sb. '182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
177. Část dvanáctá zákona č. 126/2008 Sb. '126/2008, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a
družstev.
178. Část sedmdesátá první zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
179. Zákon č. 158/2010 Sb. '158/2010, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb.
'227/1997, o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších
předpisů.
180. Část osmá zákona č. 160/2010 Sb. '160/2010, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových
agenturách.
181. Část třináctá zákona č. 188/2011 Sb. '188/2011, o kolektivním investování, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
182. Zákon č. 102/1992 Sb. '102/1992, kterým se upravují některé otázky související
s vydáním zákona č. 509/1991 Sb. '509/1991, kterým se mění, doplňuje a upravuje
občanský zákoník.
183. Část osmá zákona č. 227/1997 Sb. '227/1997, o nadacích a nadačních fondech
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a
nadačních fondech).
184. Zákon č. 126/1998 Sb. '126/1998, kterým se mění zákon České národní rady č.
102/1992 Sb. '102/1992, kterým se upravují některé otázky související s vydáním
zákona č. 509/1991 Sb. '509/1991, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský
zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb. '227/1997
185. Část třicátá devátá zákona č. 320/2002 Sb. '320/2002 , o změně a zrušení
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.
186. Část druhá zákona č. 359/2005 Sb. '359/2005, kterým se mění zákon č.

40/1964 Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé
související zákony.
187. Zákon č. 591/1992 Sb. '591/1992, o cenných papírech.
188. Zákon č. 89/1993 Sb. '89/1993, kterým se mění zákon České národní rady č.
591/1992 Sb. '591/1992, o cenných papírech.
189. Část osmá zákona č. 331/1993 Sb. '331/1993, o státním rozpočtu České
republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů.
190. Čl. II a čl. III bod 15 zákona č. 259/1994 Sb. '259/1994, kterým se mění a
doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb. '586/1992, o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb. '591/1992, o
cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
191. Zákon č. 152/1996 Sb. '152/1996, kterým se mění a doplňuje zákon České
národní rady č. 591/1992 Sb. '591/1992, o cenných papírech, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb. '214/1992, o burze cenných papírů, ve znění
pozdějších předpisů.
192. Část třetí zákona č. 15/1998 Sb. '15/1998, o dohledu v oblasti kapitálového trhu
a o změně a doplnění dalších zákonů.
193. Čl. II zákona č. 70/2000 Sb. '70/2000, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb.
'229/1992, o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992
Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb.
'214/1992 , o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů.
194. Část druhá zákona č. 307/2000 Sb. '307/2000, o zemědělských skladních
listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících
zákonů.
195. Část první zákona č. 362/2000 Sb. '362/2000, kterým se mění zákon č.
591/1992 Sb. '591/1992, o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a
některé další zákony.
196. Část druhá zákona č. 259/2001 Sb. '259/2001, o státním dluhopisovém
programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za
rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb. '591/1992, o cenných papírech, ve
znění pozdějších předpisů.
197. Část druhá zákona č. 308/2002 Sb. '308/2002, kterým se mění zákon č.
15/1998 Sb. '15/1998, o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
198. Část čtvrtá zákona č. 88/2003 Sb. '88/2003, kterým se mění zákon č. 513/1991
Sb. '513/1991, obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964
Sb. '40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb.
'99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb.
'591/1992, o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb.

'358/1992, o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 370/2000 Sb. '370/2000, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb. '513/1991,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb. '358/1992, o
notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
15/1998 Sb. '15/1998, o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších
zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. '30/2000, zákon č. 200/1990 Sb. '200/1990,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb. '99/1963,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb.
'328/1991, o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č.
501/2001 Sb. '501/2001a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb.
'476/2002, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb. '455/1991,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
199. Část první zákona č. 257/2004 Sb. '257/2004, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním
investování a zákona o dluhopisech.
200. Část osmá zákona č. 56/2006 Sb. '56/2006, kterým se mění zákon č. 256/2004
Sb. '256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony.
201. Část dvacátá sedmá zákona č. 296/2007 Sb. '296/2007, kterým se mění zákon
č. 182/2006 Sb. '182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím.
202. Část šestá zákona č. 230/2008 Sb. '230/2008, kterým se mění zákon č.
256/2004 Sb. '256/2004, o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony.
203. Část čtyřicátá zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
204. Část pátá zákona č. 409/2010 Sb. '409/2010, o změně zákonů v souvislosti s
přijetím zákona o finančním zajištění.
205. Část první zákona č. 37/2004 Sb. '37/2004, o pojistné smlouvě a o změně
souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).
206. Část čtrnáctá zákona č. 377/2005 Sb. '377/2005, o doplňkovém dohledu nad
bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými
papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o
finančních konglomerátech).
207. Část jedenáctá zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se
sjednocením dohledu nad finančním trhem.
208. Část pátá zákona č. 198/2009 Sb. '198/2009 , o rovném zacházení a o právních
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů
(antidiskriminační zákon).

209. Část sto čtyřicátá druhá zákona č. 227/2009 Sb. '227/2009, kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.
210. Část první zákona č. 278/2009 Sb. '278/2009, o změně zákonů v souvislosti s
přijetím zákona o pojišťovnictví.
211. Nařízení vlády č. 142/1994 Sb. '142/1994, kterým se stanoví výše úroků z
prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.
212. Nařízení vlády č. 163/2005 Sb. '163/2005, kterým se mění nařízení vlády č.
142/1994 Sb. '142/1994, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z
prodlení podle občanského zákoníku.
213. Nařízení vlády č. 33/2010 Sb. '33/2010, kterým se mění nařízení vlády č.
142/1994 Sb. '142/1994, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z
prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 163/2005 Sb.
'163/2005
214. Nařízení vlády č. 258/1995 Sb. '258/1995, kterým se provádí občanský zákoník.
215. Nařízení vlády č. 174/2009 Sb. '174/2009, kterým se mění nařízení vlády č.
258/1995 Sb. '258/1995, kterým se provádí občanský zákoník.
216. Nařízení vlády č. 371/2004 Sb. '371/2004, kterým se vydávají vzorové stanovy
společenství vlastníků jednotek.
217. Nařízení vlády č. 151/2006 Sb. '151/2006, kterým se mění nařízení vlády č.
371/2004 Sb. '371/2004, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků
jednotek.
218. Vyhláška č. 47/1964 Sb. '47/1964, o peněžních službách občanům.
219. Vyhláška č. 136/1969 Sb. '136/1969, o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb.
'47/1964, o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb. '45/1965
220. Vyhláška č. 27/1982 Sb. '27/1982, kterou se mění a doplňuje vyhláška
ministerstva financí č. 47/1964 Sb. '47/1964, o peněžních službách občanům, ve
znění vyhlášky federálního ministerstva financí č. 136/1969 Sb. '136/1969
221. Vyhláška č. 146/1990 Sb. '146/1990, kterou se mění a doplňuje vyhláška
ministerstva financí č. 47/1964 Sb. '47/1964, o peněžních službách občanům, ve
znění pozdějších předpisů.
222. Vyhláška č. 133/1964 Sb. '133/1964, o silničním přepravním řádu.
223. Vyhláška č. 74/1981 Sb. '74/1981, kterou se mění a doplňuje vyhláška
ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb. '133/1964, o silničním přepravním řádu.
224. Vyhláška č. 106/1984 Sb. '106/1984, kterou se mění a doplňuje vyhláška
ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb. '133/1964, o silničním přepravním řádu.

225. Vyhláška č. 18/1965 Sb. '18/1965, o podmínkách údržby a oprav silničních
vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací.
226. Vyhláška č. 17/1966 Sb. '17/1966, o leteckém přepravním řádu.
227. Vyhláška č. 15/1971 Sb. '15/1971, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva
dopravy č. 17/1966 Sb. '17/1966, o leteckém přepravním řádu.
228. Vyhláška č. 121/1980 Sb. '121/1980, o finanční pomoci při převodu skupinových
rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví.
229. Vyhláška č. 122/1980 Sb., o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního
bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou
organizací.
230. Vyhláška č. 69/1982 Sb. '69/1982, kterou se mění a doplňuje vyhláška
federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a
ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 122/1980 Sb. '122/1980, o
jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v
objektu spravovaném státní socialistickou organizací.
231. Vyhláška č. 136/1985 Sb. '136/1985, o finanční, úvěrové a jiné pomoci
družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním
vlastnictví.
232. Vyhláška č. 74/1989 Sb. '74/1989, kterou se mění a doplňuje vyhláška
federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky,
ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky
československé č. 136/1985 Sb. '136/1985, o finanční, úvěrové a jiné pomoci
družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním
vlastnictví.
233. Vyhláška č. 73/1991 Sb. '73/1991, kterou se mění a doplňuje vyhláška
federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky,
ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky
československé č. 136/1985 Sb. '136/1985, o finanční, úvěrové a jiné pomoci
družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním
vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. '74/1989
234. Vyhláška č. 398/1992 Sb. '398/1992, kterou se mění a doplňuje vyhláška
federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky,
ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky
československé č. 136/1985 Sb. '136/1985, o finanční, úvěrové a jiné pomoci
družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním
vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. '74/1989a vyhlášky č. 73/1991 Sb.
'73/1991
235. Vyhláška č. 89/1998 Sb. '89/1998, kterou se mění vyhláška Federálního
ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva
financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č.
136/1985 Sb. '136/1985, o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální
bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění

pozdějších předpisů.
236. Vyhláška č. 385/2000 Sb. '385/2000, kterou se mění vyhláška Federálního
ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva
financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č.
136/1985 Sb. '136/1985, o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální
bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění
pozdějších předpisů.
237. Vyhláška č. 440/2001 Sb. '440/2001, o odškodnění bolesti a ztížení
společenského uplatnění.
238. Vyhláška č. 50/2003 Sb. '50/2003, kterou se mění vyhláška č. 440/2001 Sb.
'440/2001, o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění.
§ 3081
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.

