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5 Vybraná ustanovení – občanský zákoník 
(caveat: od 1. 1. 2014 by měl nabýt účinnosti nový občanský zákoník – ten se však 

bude týkat až dat získávaných od 1. 1. 2014 a přes jeho velmi vágní a místy 
poněkud staromilské formulace v zájmových otázkách není důvod očekávat nějaké 

překotné změny oproti stávající úpravě) 
 
§ 7  
(1) Způsobilost fyzické osoby mít práva  
a povinnosti vzniká narozením. Tuto 
způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se 
živé. 
(2) Smrtí tato způsobilost zanikne. Jestliže 
smrt nelze prokázat předepsaným 
způsobem, soud fyzickou osobu prohlásí za 
mrtvou, zjistí-li její smrt jinak. Za mrtvou 
soud prohlásí také nezvěstnou fyzickou 
osobu, lze-li se zřetelem ke všem 
okolnostem usoudit, že již nežije.  
 
§ 8  
(1) Způsobilost fyzické osoby vlastními 
právními úkony nabývat práv a brát na sebe 
povinnosti (způsobilost k právním úkonům) 
vzniká v plném rozsahu zletilostí. 
(2) Zletilosti se nabývá dovršením 
osmnáctého roku. Před dosažením tohoto 
věku se zletilosti nabývá jen uzavřením 
manželství. Takto nabytá zletilost se 
neztrácí ani zánikem manželství ani 
prohlášením manželství za neplatné. 
 
§ 9 
Nezletilí mají způsobilost jen k takovým 
právním úkonům, které jsou svou povahou 
přiměřené rozumové a volní vyspělosti 
odpovídající jejich věku. 
 
§ 10  
(1) Jestliže fyzická osoba pro duševní 
poruchu, která není jen přechodná, není 
vůbec schopna činit právní úkony, soud ji 
způsobilosti k právním úkonům zbaví.  
(2) Jestliže fyzická osoba pro duševní 
poruchu, která není jen přechodná, anebo 
pro nadměrné požívání alkoholických 
nápojů nebo omamných prostředků či jedů 
je schopna činit jen některé právní úkony, 
soud její způsobilost k právním úkonům 
omezí a rozsah omezení v rozhodnutí určí. 
(3) Soud zbavení nebo omezení způsobilosti 
změní nebo zruší, změní-li se nebo 
odpadnou-li důvody, které k nim vedly. 
 
§ 11  
Fyzická osoba má právo na ochranu své 
osobnosti, zejména života a zdraví, 
občanské cti a lidské důstojnosti, jakož  

i soukromí, svého jména a projevů osobní 
povahy. 
 
 
§ 12  
(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, 
obrazové snímky a obrazové a zvukové 
záznamy týkající se fyzické osoby nebo 
jejích projevů osobní povahy smějí být 
pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. 
(2) Svolení není třeba, použijí-li se 
písemnosti osobní povahy, podobizny, 
obrazové snímky nebo obrazové a zvukové 
záznamy k účelům úředním na základě 
zákona. 
(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové 
a zvukové záznamy se mohou bez svolení 
fyzické osoby pořídit nebo použít 
přiměřeným způsobem též pro vědecké a 
umělecké účely a pro tiskové, filmové, 
rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani 
takové použití však nesmí být v rozporu  
s oprávněnými zájmy fyzické osoby. 
 
 
§ 13 
(1) Fyzická osoba má právo se zejména 
domáhat, aby bylo upuštěno od 
neoprávněných zásahů do práva na ochranu 
její osobnosti, aby byly odstraněny následky 
těchto zásahů a aby jí bylo dáno přiměřené 
zadostiučinění. 
(2) Pokud by se nejevilo postačujícím 
zadostiučinění podle odstavce 1 zejména 
proto, že byla ve značné míře snížena 
důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost 
ve společnosti, má fyzická osoba též právo 
na náhradu nemajetkové újmy v penězích. 
(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud 
s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy  
a k okolnostem, za nichž k porušení práva 
došlo. 
 
§ 15 
Po smrti fyzické osoby přísluší uplatňovat 
právo na ochranu její osobnosti manželu 
nebo partnerovi a dětem, a není-li jich, jejím 
rodičům. 
 
§ 16 
Kdo neoprávněným zásahem do práva na 
ochranu osobnosti způsobí škodu, odpovídá 
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za ni podle ustanovení tohoto zákona  
o odpovědnosti za škodu. 
 
(–) 
 
 
 
§ 34  
Právní úkon je projev vůle směřující 
zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch 
práv nebo povinností, které právní předpisy 
s takovým projevem spojují. 
 
§ 35  
(1) Projev vůle může být učiněn jednáním 
nebo opomenutím; může se stát výslovně 
nebo jiným způsobem nevzbuzujícím 
pochybnosti o tom, co chtěl účastník 
projevit. 
(2) Právní úkony vyjádřené slovy je třeba 
vykládat nejenom podle jejich jazykového 
vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, 
kdo právní úkon učinil, není-li tato vůle  
v rozporu s jazykovým projevem. 
(3) Právní úkony vyjádřené jinak než slovy 
se vykládají podle toho, co způsob jejich 
vyjádření obvykle znamená. Přitom se 
přihlíží k vůli toho, kdo právní úkon učinil, 
 a chrání se dobrá víra toho, komu byl 
právní úkon určen. 
 
§ 36  
(1) Vznik, změnu nebo zánik práva či 
povinnosti lze vázat na splnění podmínky.  
K podmínce nemožné, na kterou je vázán 
zánik práva nebo povinnosti, se nepřihlíží. 
(2) Podmínka je odkládací, jestliže na jejím 
splnění závisí, zda právní následky úkonu 
nastanou. Podmínka je rozvazovací, jestliže 
na jejím splnění závisí, zda následky již 
nastalé pominou. 
(3) Jestliže účastník, jemuž je nesplnění 
podmínky na prospěch, její splnění záměrně 
zmaří, stane se právní úkon nepodmíněným. 
(4) K splnění podmínky se nepřihlíží, 
způsobí-li její splnění záměrně účastník, 
který neměl právo tak učinit a jemuž je její 
splnění na prospěch. 
(5) Nevyplývá-li z právního úkonu nebo 
jeho povahy něco jiného, má se za to, že 
podmínka je odkládací. 
 
 
 

§ 37  
(1) Právní úkon musí být učiněn svobodně  
a vážně, určitě a srozumitelně; jinak je 
neplatný. 
(2) Právní úkon, jehož předmětem je plnění 
nemožné, je neplatný. 
(3) Právní úkon není neplatný pro chyby  
v psaní a počtech, je-li jeho význam 
nepochybný. 
 
§ 38  
(1) Neplatný je právní úkon, pokud ten, kdo 
jej učinil, nemá způsobilost k právním 
úkonům. 
(2) Rovněž je neplatný právní úkon osoby 
jednající v duševní poruše, která ji činí  
k tomuto právnímu úkonu neschopnou. 
 
§ 39  
Neplatný je právní úkon, který svým 
obsahem nebo účelem odporuje zákonu 
nebo jej obchází anebo se příčí dobrým 
mravům. 
 
§ 40  
(1) Nebyl-li právní úkon učiněn ve formě, 
kterou vyžaduje zákon nebo dohoda 
účastníků, je neplatný. 
(2) Písemně uzavřená dohoda může být 
změněna nebo zrušena pouze písemně. 
(3) Písemný právní úkon je platný, je-li 
podepsán jednající osobou; činí-li právní 
úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na 
téže listině, ledaže právní předpis stanoví 
jinak. Podpis může být nahrazen 
mechanickými prostředky v případech, kdy 
je to obvyklé. Je-li právní úkon učiněn 
elektronickými prostředky, může být 
podepsán elektronicky podle zvláštních 
předpisů. 
(4) Písemná forma je zachována, je-li právní 
úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo 
elektronickými prostředky, jež umožňují 
zachycení obsahu právního úkonu a určení 
osoby, která právní úkon učinila. 
(5) K písemným právním úkonům těch, 
kteří nemohou číst a psát, je třeba úředního 
zápisu. Úřední zápis se nevyžaduje, má-li 
ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost 
seznámit se s obsahem právního úkonu  
s pomocí přístrojů nebo speciálních 
pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, 
kterou si zvolí, a je schopný vlastnoručně 
listinu podepsat. 

  


