
Od 1. 1. 2014 jsou tyto smlouvy upraveny POUZE občanským zákoníkem, tzn. Zákonem č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník.  

KUPNÍ SMLOUVA (§ 2079 a dále) 

Smluvní strany: kupující a prodávající  

Povinnosti prodávajícího: prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem 

koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní. 

Povinnosti kupujícího: kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. 

Neplyne-li ze smlouvy nebo zvyklostí něco jiného, jsou prodávající a kupující zavázáni splnit své 

povinnosti současně. 

Kupní cena: je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení. 

Náklady spojené s odevzdáním věci v místě plnění nese prodávající. Náklady spojené s převzetím věci 

nese kupující. 

Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s nabytím vlastnického práva. Nabude-li 

kupující vlastnické právo před odevzdáním věci, má prodávající až do odevzdání věci práva a povinnosti 

schovatele. 

Prodávající upozorní kupujícího při ujednávání kupní smlouvy na vady věci, o nichž ví. 

Koupě movité věci 

Jako koupě movité věci se posoudí každá koupě, jejímž předmětem není nemovitá věc, jakož i koupě 

součásti nemovité věci, má-li kupující podle smlouvy nabýt součást po oddělení jako věc movitou. Za 

kupní smlouvu se vždy považuje smlouva o dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo 

vytvořit. 

Mají-li strany vůli uzavřít kupní smlouvu bez určení kupní ceny, platí za ujednanou kupní cena, za niž se 

týž nebo srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle 

prodává. 

Smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena, se posoudí jako kupní smlouva, ledaže se ten, 

komu má být věc dodána, zavázal předat druhé straně podstatnou část toho, čeho je k vyrobení věci 

zapotřebí. 

Za kupní smlouvu se nepovažuje smlouva, podle níž převážná část plnění dodavatele spočívá ve 

výkonu činnosti. 

 Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě.  

Je-li kupujícím spotřebitel, platí předchozí jen tehdy, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl 

prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá. 

Dodá-li prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné 

množství, ledaže je kupující bez zbytečného odkladu odmítl. 

Předmět koupě 

Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li 

jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; 

jinak pro účel obvyklý. 

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak 

způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro 

přepravu. 



Vyplývá-li ze smlouvy nebo z povahy předmětu koupě, že množství je určeno jen přibližně, určí přesné 

množství prodávající. Má se za to, že odchylka nesmí přesáhnout pět procent množství určeného ve 

smlouvě. 

Práva z vadného plnění 

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené v § 2095 a 2096. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za 

vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. 

Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání, že prodávající dodal menší množství věcí, 

nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách. 

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na 

kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající 

způsobil porušením své povinnosti. 

Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal 

prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas 

upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení 

dostatečné péče nemohl zjistit. 

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé 

pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez 

vad, anebo zastřel-li vadu lstivě. 

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se 

o jejích vlastnostech a množství. 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo  

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, 

b) na odstranění vady opravou věci, 

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 

d) odstoupit od smlouvy. 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po 

oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, 

žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v 

přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění 

vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. 

(3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107. 

§ 2107 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na 

přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající 

dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby 

opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. 

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat 

slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez 

souhlasu prodávajícího. 
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Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu 

na slevu. 

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom 

stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, 

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, 

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, 

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, 

nebo 

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém 

použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu 

náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. 

Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. 

Povinnosti kupujícího 

Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme. 

Kupující nemusí kupní cenu zaplatit, dokud nemá možnost si věc prohlédnout. To neplatí, byl-li ujednán 

takový způsob předání věci, který možnost prohlídky vylučuje. 

Při určení ceny podle hmotnosti se má za to, že rozhoduje čistá hmotnost předmětu koupě. 

Nebezpečí škody na věci 

 Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, 

ač mu s ní prodávající umožnil nakládat. 

Koupě nemovité věci (§ 2128 – § 2131) 

Při prodeji a koupi nemovité věci vyžaduje kupní smlouva vždy písemnou formu. 

Kupující má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nemá-li pozemek výměru určenou v kupní 

smlouvě. Nemá-li však pozemek výměru zapsanou ve veřejném seznamu, má kupující právo na 

přiměřenou slevu z kupní ceny, jen bylo-li to ujednáno. 

Neoznámil-li kupující prodávajícímu skrytou vadu stavby spojené se zemí pevným základem do pěti let 

od nabytí, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná, namítne-li prodávající, že vada nebyla 

včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které 

prodávající v době odevzdání věci věděl nebo musel vědět. 

Ujednají-li strany, kdy má kupující nemovitou věc převzít, náleží kupujícímu od ujednané doby převzetí 

plody a užitky nemovité věci. Ve stejné době přejde nebezpečí škody na věci na kupujícího. 

V ostatním se na smlouvu o koupi nemovité věci použijí přiměřeně ustanovení o koupi movitých věcí. 

Vedlejší ujednání při kupní smlouvě 

Strany si mohou v kupní smlouvě sjednat tato vedlejší ujednání: 

 Výhradu vlastnického práva (§ 2132 – 2134 NOZ) 



 Výhradu zpětné koupě (§ 2135 – 2138 NOZ) 
 Výhradu zpětného prodeje (§ 2139 NOZ) 
 Předkupní právo (§ 2140 – 2149 NOZ) 
 Koupi na zkoušku (§ 2150 – 2151 NOZ) 
 Výhradu lepšího kupce (§ 2152 – 2153 NOZ) 
 Cenovou doložku (§ 2154 – 2156 NOZ) 
 Jiná vedlejší ujednání (§ 2157 NOZ) 

Výhrada vlastnického práva 

NOZ zpřesňuje úpravu výhrady vlastnického práva. Pokud si prodávající vyhradí k věci vlastnické právo, 
má se za to, že se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody 
na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím (§ 2132 NOZ). 

Výhrada zpětné koupě 

Z ujednání o výhradě zpětné koupě vzniká kupujícímu povinnost převést na požádání věc prodávajícímu 
za úplatu zpět. Kupující vrátí prodávajícímu věc v nezhoršeném stavu a prodávající vrátí kupujícímu 
kupní cenu (§ 2135 odst. 1 NOZ).  

Výhradu zpětné koupě lze uplatnit jak na věc movitou, tak na věc nemovitou. Není vyžadována písemná 
forma. Výhrada zpětné koupě zavazuje dědice (§ 2135 odst. 2 NOZ). 

Nebyla-li ujednána lhůta, ve které má prodávající právo žádat vrácení věci, platí vzhledem k movité věci 
za ujednanou tříletá lhůta a vzhledem k nemovité věci desetiletá lhůta (§ 2137 NOZ).  

Výhrada zpětného prodeje 

Pro výhradu zpětného prodeje se obdobně použijí ustanovení o zpětné koupi (§ 2139 NOZ). 

Předkupní právo 

U předkupního práva jsou stranami předkupník a koupěchtivý. Ujedná-li si předkupník k věci předkupní 
právo, vzniká dlužníku povinnost nabídnout věc předkupníkovi ke koupi, pokud by ji chtěl prodat 
koupěchtivému (§ 2140 odst. 1 NOZ).  

Předkupník zaplatí kupní cenu v ujednané lhůtě, jinak do osmi dnů po nabídce u věci movité 
a u nemovité věci do tří měsíců po nabídce. Neučiní-li to, předkupní právo zanikne (§ 2148 odst. 1 NOZ).  

Nabídka ke koupi nemovité věci vyžaduje písemnou formu (§ 2147 odst. 1 NOZ). Tak jako v současné 
právní úpravě, může být výhrada předkupního práva sjednána jako právo věcné. 

Výhrada předkupního práva zavazuje dědice (§ 2142 NOZ). 

Předkupní právo u superficiální zásady 

NOZ se navrací k zásadě superficies solo cedit, podle níž povrch ustupuje pozemku. Tato zásada jinými 
slovy znamená, že stavba je součástí pozemku.  

Pokud bude ke dni 1. ledna 2014 vlastník pozemku totožný s vlastníkem stavby, pak se stavba stane 
součástí pozemku přímo ze zákona.  

Pokud však bude stavba v rukou vlastníka odlišného od vlastníka pozemku, nestane se stavba (§ 3055 
odst. 1 NOZ) dnem nabytí účinnosti NOZ součástí pozemku a bude nadále nemovitou věcí.  

Právní spojení pozemku a stavby v jednu nemovitou věc se odloží až do doby, kdy se vlastnictví 
pozemku i stavby spojí v rukou jediného vlastníka. Za tím účelem ustanovení § 3056 odst. 1 NOZ 



zakládá vlastníkovi pozemku zákonné předkupní právo ke stavbě a vlastníku stavby zákonné předkupní 
právo k pozemku. Bude-li chtít vlastník stavby prodat svou stavbu, bude mít povinnost nabídnout ji 
nejprve vlastníkovi pozemku k odkoupení.  

Naopak, bude-li chtít vlastník pozemku svůj pozemek prodat, bude mít tutéž povinnost vůči vlastníkovi 
stavby. Nebude-li předkupní právo oprávněným subjektem (tedy vlastníkem stavby nebo pozemku) 
využito, zůstane zachováno a bude zatěžovat věc i nadále. Bude-li ovšem předkupní právo využito, 
dojde k právnímu spojení obou věcí, kdy stavba se stane součástí pozemku a předkupní právo zanikne. 

Koupě na zkoušku 

Kdo koupí věc na zkoušku, kupuje s podmínkou, že věc ve zkušební lhůtě schválí (§ 2150 odst. 1 NOZ).  

Pokud si strany neujednají zkušební lhůtu, činí u movitých věcí tři dny a u nemovitých věcí jeden 
rok od uzavření smlouvy.  

Platí, že kupující věc schválil, neodmítl-li ji ve zkušební době (§ 2151 odst. 2 NOZ). Kupující nemá právo 
věc odmítnout, nemůže-li ji vrátit ve stavu, v jakém ji převzal. K změnám vyvolaným vyzkoušením věci 
se nepřihlíží (§ 2151 odst. 3 NOZ). 

Výhrada lepšího kupce 

Uzavřením kupní smlouvy s výhradou lepšího kupce nabývá prodávající právo dát přednost lepšímu 
kupci, přihlásí-li se v určené lhůtě. Tato lhůta činí u movitých věcí tři dny a u nemovitých věcí jeden 
rok od uzavření smlouvy (§ 2152 odst. 1 NOZ). Zda je nový kupec lepší, rozhoduje prodávající; může dát 
například přednost novému kupci, ačkoli první nabízí vyšší cenu (§ 2152 odst. 2 NOZ). 

Prodej zboží v obchodě 

Zvláštní pravidla pro prodej zboží v obchodě se vztahují na smlouvy o prodeji zboží, jsou-li uzavřeny 
mezi prodejcem zboží v rámci jeho podnikatelské činnosti a kupujícím, který buď není podnikatelem 
anebo nejedná v rámci své podnikatelské činnosti (nejedná se tedy pouze o smlouvy uzavírané se 
spotřebiteli). Tato zvláštní pravidla se použijí jak pro prodej zboží v kamenných prodejnách, tak i pro 
internetové obchody (tzv. e-shopy). 



Smlouva o smlouvě budoucí (§1785 - § 1788) 

Smlouvou o smlouvě budoucí se nejméně jedna strana zavazuje uzavřít po vyzvání v ujednané lhůtě, 

jinak do jednoho roku, budoucí smlouvu, jejíž obsah je ujednán alespoň obecným způsobem. 

Zavázané straně vzniká povinnost uzavřít smlouvu bez zbytečného odkladu poté, co ji k tomu vyzve 

oprávněná strana v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí. 

Nesplní-li zavázaná strana povinnost uzavřít smlouvu, může oprávněná strana požadovat, aby obsah 

budoucí smlouvy určil soud nebo osoba určená ve smlouvě. Neurčí-li tato osoba obsah budoucí smlouvy 

v přiměřené lhůtě nebo odmítne-li jej určit, může oprávněná strana navrhnout, aby jej určil soud. 

Obsah budoucí smlouvy se určí podle účelu, který má uzavření budoucí smlouvy zřejmě sledovat. 

Přitom se vychází z návrhů stran a přihlédne se k okolnostem, za kterých byla smlouva o smlouvě 

budoucí uzavřena, jakož i k tomu, aby práva a povinnosti stran byly poctivě uspořádány. 

Nevyzve-li oprávněná strana zavázanou stranu k uzavření smlouvy včas, povinnost uzavřít budoucí 

smlouvu zaniká. 

Změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o smlouvě budoucí zřejmě 

vycházely, do té míry, že na zavázané straně nelze rozumně požadovat, aby smlouvu uzavřela, 

povinnost uzavřít budoucí smlouvu zaniká. Neoznámí-li zavázaná strana oprávněné straně změnu 

okolností bez zbytečného odkladu, nahradí oprávněné straně škodu z toho vzniklou. 



Výprosa, výpůjčka, zápůjčka a úvěr 

Výprosa 

Pro výprosu se také používá pojem prekarium. O výprosu se bude jednat v případě, kdy půjčitel 
výprosníkovi bezplatně přenechá věc k užívání, aniž si s ním sjedná, kdy ji má vrátit. 

Zahrádkář půjčí druhému rýč, aniž by řekl, kdy ho chce vrátit. Může pak kdykoli přijít a chtít rýč zpátky. 

Výpůjčka 

Smlouvou o výpůjčce (commodatum) půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc (např. obraz, 
prsten) a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání (§ 2193 NOZ). 

Vypůjčitel má právo vrátit věc předčasně; kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže věc vrátit 
bez jeho souhlasu (§ 2197 NOZ). Náklady obvyklého užívání nese výpůjčitel. 

Zápůjčka 

NOZ se navrací ke klasickému označení zápůjčka namísto dosavadního užívání pojmu půjčka. S tím 
souvisí i změna označení smluvních stran na zapůjčitele a vydlužitele.  

Smlouva o zápůjčce (mutuum) vznikne tehdy, přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc 
(např. peníze) tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu (§ 2390 NOZ).  

Neurčí-li smlouva, kdy má být zápůjčka vrácena, je splatnost závislá na vypovězení smlouvy. Není-li 
o výpovědi ujednáno nic jiného, je výpovědní doba šest týdnů (§ 2393 odst. 1 NOZ). 

Při peněžité zápůjčce lze ujednat úroky (§ 2392 odst. 1 NOZ), kdežto při nepeněžité zápůjčce lze 
ujednat místo úroků plnění přiměřeného většího množství nebo věcí lepší jakosti, ale téhož druhu 
(§ 2392 odst. 2 NOZ). 

Úvěr 

Smluvními stranami jsou úvěrovaný a úvěrující.  

Smlouvou o úvěru se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch 
peněžní prostředky do určité částky, a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit 
a zaplatit úroky (§ 2395 NOZ). 

Pokud se smlouva o úvěru váže jen na určitý účel, může úvěrující omezit poskytnutí peněz pouze 
na plnění povinností úvěrovaného vzniklých v souvislosti s tímto účelem (§ 2398 odst. 2 NOZ).  

Pokud úvěrovaný použije peněžní prostředky na jiný než určitý účel, může úvěrující od smlouvy 
odstoupit a požadovat, aby úvěrovaný bez zbytečného odkladu vrátil, co od něho získal, i s úroky. A to 
platí i tehdy, je-li použití peněz ke smluvenému účelu nemožné (§ 2400 NOZ).  

Úvěrovaný má povinnost vrátit úvěrujícímu poskytnuté peněžní prostředky v dohodnuté době, jinak 
do měsíce ode dne, kdy byl o vrácení požádán (§ 2399 odst. 1 NOZ). 



Smlouva o dílo 

Smlouva o dílo upravená v NOZ vychází z úpravy smlouvy o dílo obsažené v § 536 až 565 obchodního 
zákoníku. 

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (§ 2586 odst. 1 NOZ). 

Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo 
úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem (§ 2587 NOZ). 

Cena může být určena pevnou částkou, odkazem na rozpočet nebo i odhadem (§ 2586 odst. 2 NOZ). 
Pokud je cena sjednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, nemůže ani objednatel ani 
zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 
předpokládáno (§ 2620 odst. 1 NOZ).  

Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, 
může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení 
smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají (§ 2620 odst. 2 NOZ). 

Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více 
než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny 
odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu (§ 2622 odst. 3 NOZ). 

Je pravidlem, že zhotovitel při provádění díla příkazům objednatele nepodléhá, proto zákon vyhrazuje 
objednateli právo kontroly nad prováděním díla.  

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno (§  2604 NOZ). Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. 

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad (§ 2605 odst. 1 NOZ). Pokud dílo 
neodpovídá smlouvě, má vadu (§ 2615 odst. 1 NOZ). 

Stavba jako předmět díla 

NOZ samostatně upravuje určitá specifika týkající se děl prováděných jako stavební práce. Těmito 
specifiky jsou například provádění kontroly stavebních prací či odpovědnost za vady. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani 
ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují (§ 2628 NOZ). 

Skryté vady bude možné namítat pět let po převzetí stavby. Totéž platí o skryté vadě projektové 
dokumentace a o jiných obdobných plněních (§  2629 odst. 1 NOZ). 

Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební 
dokumentaci dodané osobou, kterou si zvolil objednatel (§ 2630 odst. 2 NOZ). 

V případě stavby na objednávku nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího 
předání (§ 2624 NOZ). 

Dílo s nehmotným výsledkem 

V případě provádění díla s nehmotným výsledkem se použije zásada účelovosti. To znamená, 
že zhotovitel dílo poskytl objednateli k účelu vyplývajícímu ze smlouvy (§ 2634 NOZ). Ustanovení o díle 
s nehmotným výsledkem se použijí i pro výsledek činnosti zhotovený podle ustanovení o veřejném 
příslibu (soutěžním díle) (§ 2635 NOZ). 



Zprostředkování (§ 2445 – § 2454)  

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření určité 

smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi. 

Je-li již při uzavření smlouvy, kterou se jedna strana zaváže obstarat druhé straně příležitost k uzavření 

smlouvy s třetí osobou, z okolností zřejmé, že za obstarání bude požadována odměna, má se za to, že 

byla uzavřena smlouva o zprostředkování. 

Zprostředkovatel sdělí zájemci bez zbytečného odkladu vše, co má význam pro jeho rozhodování o 

uzavření zprostředkovávané smlouvy. 

Zájemce sdělí zprostředkovateli vše, co pro něho má rozhodný význam pro uzavření této smlouvy. 

Provize je splatná dnem uzavření zprostředkované smlouvy; byla-li tato smlouva uzavřena s odkládací 

podmínkou, je provize splatná až splněním podmínky.  

Bylo-li ujednáno, že zprostředkovatel pro zájemce obstará příležitost uzavřít s třetí osobou smlouvu s 

určitým obsahem, je provize splatná již obstaráním příležitosti. 

Bylo-li ujednáno, že zprostředkovateli vznikne právo na provizi, až třetí osoba splní povinnost ze 

zprostředkované smlouvy, zaplatí zájemce provizi i tehdy, oddálilo-li se, či zmařilo-li se splnění této 

povinnosti z důvodů, za něž zájemce odpovídá. Má-li být výše provize určena podle rozsahu plnění třetí 

osoby, započte se do základu i plnění neuskutečněné z důvodů, za něž odpovídá zájemce. 

Zprostředkovatel má právo na náhradu nákladů spojených se zprostředkováním, pokud nebyla ujednána 

provize. Byla-li provize ujednána, má se za to, že provize zahrnuje i tyto náklady. 

Zprostředkovatel nemá právo na provizi a na úhradu nákladů, byl-li v rozporu se smlouvou činný také 

pro druhou stranu zprostředkovávané smlouvy. 

Zprostředkovatel pro zájemce uschová doklady nabyté v souvislosti se zprostředkovatelskou činností po 

dobu, po kterou mohou být významné pro ochranu zájmů zájemce. 

Zprostředkovatel nesmí navrhnout zájemci uzavření smlouvy s osobou, o které má důvodnou 

pochybnost, zda povinnosti ze zprostředkované smlouvy řádně a včas splní, nebo o které vzhledem k 

okolnostem takovou pochybnost mít měl. Požádá-li o to zájemce, sdělí mu zprostředkovatel údaje 

potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s níž mu uzavření smlouvy navrhuje. 

Závazek zaniká, není-li zprostředkovávaná smlouva uzavřena v ujednané době. Není-li doba ujednána, 

může kterákoli strana závazek zrušit oznámením druhé straně. 



Komise (§ 2456 - § 2470) 

Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem 

určitou záležitost, a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu. 

Z právního jednání učiněného komisionářem vůči třetí osobě nevznikají práva ani povinnosti komitentovi, 

nýbrž komisionáři samotnému. 

Od pokynů komitenta se může komisionář odchýlit, je-li to v zájmu komitenta a nemůže-li si vyžádat jeho 

včasný souhlas; jinak komitent nemusí uznat jednání za provedené na svůj účet, odmítne-li účinky 

jednání pro sebe bez zbytečného odkladu poté, co se o obsahu jednání dozvěděl. 

Obstará-li komisionář záležitost komitenta za výhodnějších podmínek, než jaké mu komitent určil, náleží 

prospěch jen komitentovi. 

Prodal-li komisionář věc za nižší cenu, než jakou určil komitent, nahradí mu rozdíl v ceně. To neplatí, 

prokáže-li, že prodej za určenou cenu nemohl být proveden a že prodejem věci odvrátil škodu 

komitentovi hrozící. 

Koupil-li komisionář věc za vyšší cenu, než jakou určil komitent, může komitent odmítnout koupi, jako by 

se nebyla stala na jeho účet, pokud se mu komisionář zároveň s podáním zprávy o koupi nezavázal 

zaplatit rozdíl v ceně. Neodmítne-li komitent koupi bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy o koupi, 

platí, že ji schválil. 

Nemůže-li komisionář povinnost ze smlouvy splnit sám, použije ke splnění smlouvy jinou osobu. 

Věc svěřená komisionáři k prodeji zůstává ve vlastnictví komitenta, dokud vlastnické právo nenabude 

třetí osoba. 

Po dobu, kdy má komisionář u sebe věci převzaté od komitenta nebo pro komitenta, má povinnosti jako 

skladovatel. Hrozí-li na věci škoda nebo opomene-li komitent s věcí naložit, ač byl k tomu povinen, může 

komisionář věc prodat. 

Komisionář má k věci, dokud se u něho nachází nebo dokud s ní může jinak nakládat, zadržovací právo 

k zajištění dluhů vyplývajících ze smlouvy. 

Nebyla-li výše odměny ujednána, náleží komisionáři odměna přiměřená vykonané činnosti a 

dosaženému výsledku. 



Obchodní zastoupení (§ 2483 - § 2520) 

Smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce jako nezávislý podnikatel zavazuje 

dlouhodobě vyvíjet pro zastoupeného činnost směřující k uzavírání určitého druhu obchodů 

zastoupeným nebo k ujednání obchodů jménem zastoupeného a na jeho účet a zastoupený se zavazuje 

platit obchodnímu zástupci provizi. 

Smlouva o obchodním zastoupení vyžaduje písemnou formu. 

Rozhodné území 

Není-li ujednáno, kde má obchodní zástupce vyvíjet činnost, platí za ujednané území Česká republika; 

je-li obchodním zástupcem zahraniční osoba, platí za ujednané území stát, kde má obchodní zástupce 

sídlo v době uzavření smlouvy. 

Obchodní zástupce nemá právo uzavírat jménem zastoupeného obchody, cokoli pro něho přijímat nebo 

jinak jeho jménem právně jednat. Při opačném ujednání se na práva a povinnosti stran, která s tím 

souvisí, použijí ustanovení o příkazu. 

Výhradní obchodní zastoupení 

Bylo-li ujednáno výhradní obchodní zastoupení, nemá zastoupený právo na rozhodném území nebo pro 

určený okruh osob využívat jiného obchodního zástupce; obchodní zástupce nemá ve stejném rozsahu 

právo vykonávat obchodní zastoupení pro jiné osoby, ani uzavírat obchody na vlastní účet nebo na účet 

jiné osoby. 

Nevýhradní obchodní zastoupení 

Nevyplývá-li ze smlouvy, že je obchodní zastoupení výhradní, může zastoupený pověřit i jinou osobu 

stejným obchodním zastoupením, jaké ujednal s obchodním zástupcem, a obchodní zástupce může 

vykonávat činnost, ke které se zavázal vůči zastoupenému, i pro jiné osoby, popřípadě uzavírat 

obchody, jež jsou předmětem obchodního zastoupení, i na vlastní účet nebo účet jiné osoby. 

Povinnosti obchodního zástupce 

Obchodní zástupce vykonává svou činnost s odbornou péčí. Dbá zájmů zastoupeného, postupuje ve 

shodě s pověřením a rozumnými pokyny zastoupeného a sdělí mu nezbytné údaje, které se dozvěděl v 

souvislosti s plněním svých povinností a které s tímto plněním souvisí. 

Je-li ujednáno právo obchodního zástupce uzavírat obchody jménem zastoupeného, lze takové obchody 

uzavřít jen za obchodních podmínek určených zastoupeným, neprojeví-li zastoupený souhlas s jiným 

postupem. 

Bylo-li by to v rozporu se zájmy zastoupeného, nesmí obchodní zástupce sdělit třetí osobě údaje, které 

od zastoupeného získal, ani tyto údaje využít pro sebe nebo pro jiné osoby, ledaže s tím zastoupený 

souhlasí. Totéž platí o údajích, které se obchodní zástupce nedozvěděl přímo od zastoupeného, ale při 

plnění svých povinností podle smlouvy, a jejichž použití by zastoupenému mohlo přivodit újmu. 

Obchodní zástupce ručí, že třetí osoba splní povinnosti z obchodu, který zastoupenému navrhl k 

uzavření, nebo který jménem zastoupeného sám uzavřel, jen zavázal-li se k tomu v písemné formě a 

byla-li za převzetí ručení ujednána zvláštní úplata. 

Povinnosti zastoupeného 

Zastoupený obstará a obchodnímu zástupci sdělí údaje nezbytné k plnění jeho povinností. 

Zastoupený poskytne obchodnímu zástupci nezbytnou dokumentaci vztahující se k předmětu obchodů. 



Zastoupený předá obchodnímu zástupci všechny podklady a věci potřebné pro plnění jeho povinností. 

Předané podklady a věci zůstávají ve vlastnictví zastoupeného; obchodní zástupce je po ukončení 

obchodního zastoupení zastoupenému vrátí, ledaže byly vzhledem k své povaze při obchodním 

zastoupení spotřebovány. 

Zastoupený sdělí obchodnímu zástupci bez zbytečného odkladu, zda obchod obstaraný obchodním 

zástupcem přijal, nebo odmítl, popřípadě zda jej nesplnil. 

Provize 

Nebyla-li výše provize ujednána, má obchodní zástupce právo na provizi ve výši odpovídající zvyklostem 

v místě jeho činnosti vzhledem k druhu zboží nebo služeb, které jsou předmětem obchodů. 

Je-li základem pro určení výše provize rozsah povinností splněných třetí osobou, započte se do základu 

i plnění neuskutečněné z důvodů na straně zastoupeného. 

Každá část úplaty, jejíž výše se mění podle počtu a hodnoty uzavřených obchodů, se považuje za složku 

provize. 

Má se za to, že provize obchodního zástupce zahrnuje i náklady spojené s obchodním zastoupením. 

Bylo-li ujednáno, že zastoupený uhradí tyto náklady obchodnímu zástupci vedle provize, vznikne 

obchodnímu zástupci právo na úhradu nákladů, pokud mu vznikne i právo na provizi. 

Obchodní zástupce má právo na provizi za úkony provedené při obchodním zastoupení, byl-li obchod 

uzavřen v důsledku jeho činnosti nebo byl-li obchod uzavřen s třetí osobou, kterou obchodní zástupce za 

účelem uskutečnění tohoto obchodu získal před účinností smlouvy. 

Při výhradním obchodním zastoupení má obchodní zástupce právo na provizi i za obchod uskutečněný 

se třetí osobou z území nebo z okruhu osob, na které se výhradní obchodní zastoupení nevztahuje. 

Bylo-li ujednáno, že obchodní zástupce obstará pro zastoupeného jen příležitost k uzavření obchodu s 

určitým obsahem, vzniká obchodnímu zástupci právo na provizi již obstaráním této příležitosti. 

Provize je splatná nejpozději poslední den měsíce následujícího po skončení čtvrtletí, ve kterém na ni 

vzniklo právo. 

Zastoupený předá obchodnímu zástupci výkaz o dlužné provizi nejpozději poslední den měsíce 

následujícího po skončení čtvrtletí, ve kterém se provize stala splatnou. Ve výkazu uvede hlavní údaje 

rozhodné pro vypočtení provize. 

Obchodní zástupce má právo, aby mu zastoupený zpřístupnil veškeré údaje, nejméně však údaje z 

účetních či obdobných záznamů, které má a které jsou potřebné k ověření výše provize. 

Je-li zřejmé, že obchod mezi zastoupeným a třetí osobou nebude splněn, právo na provizi nevzniklo; to 

neplatí, nesplní-li se obchod z důvodů na straně zastoupeného. 

Ustanovení o obchodním zastoupení se nepoužijí, je-li ujednáno, že zástupce není za svou činnost 

odměňován. 

Ustanovení o obchodním zastoupení se nepoužijí na závazky osob působících na regulovaném trhu, 

mnohostranném obchodním systému nebo komoditní burze podle jiného zákona a na závazky 

burzovních dohodců podle jiného zákona. 

 



Hlava II: Závazky z právních jednání 

Dílo 

 Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

Cena díla je ujednána dostatečně určitě, je-li dohodnut alespoň způsob jejího určení, anebo je-li určena 

alespoň odhadem. Mají-li strany vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny díla, platí za ujednanou cena 

placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek. 

Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo 

úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo 

úprava stavby nebo její části. 

Záleží-li provedení díla ve zvláštních osobních schopnostech zhotovitele, zaniká závazek ztrátou jeho 

způsobilosti, nebo jeho smrtí. To neplatí, může-li dílo úspěšně provést ten, kdo převzal činnost 

zhotovitele jako jeho právní nástupce. 

Smrt objednatele sama o sobě závazek neruší, ledaže se tím splnění závazku stane nemožným nebo 

zbytečným. To platí i v případě zániku závazku smrtí objednatele. 

Způsob provádění díla 

Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To neplatí, 

není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla 

zapotřebí. 

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 

potřeba. 

Není-li doba plnění ujednána, provede zhotovitel dílo v době přiměřené jeho povaze. Má se za to, že je 

čas plnění ujednán ve prospěch zhotovitele. 

Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu 

poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na 

účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy. 

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla 

je zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno. 

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 

požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani 

v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k 

podstatnému porušení smlouvy. 

Provedení díla 

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme 

dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 

Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li 

zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. 

Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech. 



Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za 

dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve; 

nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení. 

Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, 

odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Nepříčí-li se to povaze závazku, je 

zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost zápis předat. 

Je-li předmětem díla věc, řídí se předání věci obdobně ustanoveními o kupní smlouvě. 

Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci, 

nestalo-li se tak již dříve. 

Cena za dílo 

Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením díla. 

Je-li dílo přejímáno po částech, vzniká právo na zaplacení ceny za každou část při jejím provedení. 

Provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady a neujednaly-li strany placení zálohy, může 

zhotovitel požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny s přihlédnutím k vynaloženým 

nákladům. 

Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, 

oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny; neučiní-li to bez 

zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na 

zaplacení rozdílu v ceně. 

Objednatel může od smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí, má-li z 

částečného plnění zhotovitele prospěch. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy bez zbytečného odkladu 

po doručení oznámení o vyšší ceně, platí, že se zvýšením ceny souhlasí. 

Určení ceny podle rozpočtu 

Je-li cena ujednána pevnou částkou, nebo odkazem na rozpočet, který je součástí smlouvy nebo byl 

objednateli sdělen zhotovitelem do uzavření smlouvy, nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu 

ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, 

může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení 

smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. To neplatí, převzala-li některá ze stran nebezpečí změny 

okolností, nebo jedná-li se o okolnost, o níž některá ze stran předem prohlásila, že nenastane. 

 Bylo-li dílo zadáno podle rozpočtu, nemůže zhotovitel požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah 

nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu. 

Byla-li zaručena úplnost rozpočtu, nemůže zhotovitel díla požadovat zvýšení ceny za dílo, objeví-li se 

potřeba dalších prací k dokončení díla. 

Byla-li však cena určena na základě rozpočtu daného s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost, nebo s 

výhradou, že rozpočet je nezávazný, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny, objeví-li se v případě 

rozpočtu s výhradou nezaručené úplnosti při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, 

pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, a v případě rozpočtu s výhradou nezávaznosti, oč 

nevyhnutelně převýší náklady účelně vynaložené zhotovitelem náklady zahrnuté do rozpočtu. 

Nesouhlasí-li objednatel se zvýšením ceny, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud. 

Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny podle odstavce 1, jestliže neoznámí nutnost překročení 

rozpočtované částky a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při 

provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. 



Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení o více 

než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny 

odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu. 

Stavba jako předmět díla 

Není-li dále stanoveno jinak, použijí se na smlouvu o úpravě nemovité věci a na smlouvu o zhotovení, 

opravě nebo úpravě stavby ustanovení prvního oddílu tohoto dílu. 

Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednávku, nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby 

až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

Je-li cena díla určena s odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo na hodnotu použitých 

věcí a výši dalších nákladů, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací, jakož i 

dosud vynaložené náklady. 

 Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel 

pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní 

objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle 

ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na 

provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na 

kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, 

co dodatečná kontrola vyvolá. 

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 

znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a 

navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. 

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy 

odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při 

vynaložení potřebné péče odhalit. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. 

Vady stavby 

Soud nepřizná právo ze skryté vady, které objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji 

mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí stavby, namítne-li druhá strana, že 

právo nebylo uplatněno včas. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných 

plněních. 

Prováděcí právní předpis může v odůvodněných případech stanovit zkrácení doby uvedené v odstavci 1 

pro některé části stavby až na dva roky. Ujednají-li strany zkrácení této doby, nepřihlíží se k tomu, je-li 

objednatel slabší stranou. 

 Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a 

nerozdílně  

a) poddodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, 

kdo nad stavbou vykonával dozor, 

b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební 

dokumentaci, a 



c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru. 

Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební 

dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou 

vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil. 

Dílo s nehmotným výsledkem 

Spočívá-li dílo v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci, 

postupuje zhotovitel při této činnosti, jak bylo ujednáno a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku 

činnosti určeného ve smlouvě. 

Není-li předmětem díla hmotná věc, odevzdá zhotovitel výsledek své činnosti objednateli. Dílo s 

nehmotným výsledkem se považuje za předané, je-li dokončeno a zhotovitel umožní objednateli jeho 

užití. 

Výsledek činnosti, který je předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, může 

zhotovitel poskytnout i jiným osobám než objednateli, bylo-li tak ujednáno. Neobsahuje-li smlouva 

výslovný zákaz tohoto poskytnutí, je k němu zhotovitel oprávněn, není-li to vzhledem k povaze díla v 

rozporu se zájmy objednatele. 

Je-li předmětem díla výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, má se za to, že jej zhotovitel poskytl objednateli k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. 

Ustanovení tohoto oddílu se použijí obdobně i pro výsledek činnosti zhotovený podle ustanovení o 

veřejném příslibu (soutěžní dílo). 


