
sídlo na území České republiky, přiloží k návrhu na
zápis do příslušného veřejného rejstříku rozhodnutí
o tom, jakou právní formu české právnické osoby zvo-
lila, 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 řá-
dem. Českým právním řádem se řídí i ručení jejích
členů nebo členů jejích orgánů za dluhy právnické oso-
by, 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 neod-
poruje veřejnému pořádku a pokud to připouští právní
řád státu, do něhož má být sídlo právnické osoby pře-
místěno.

§ 140

(1) Právnická osoba, která hodlá přemístit sídlo do
zahraničí, zveřejní tento záměr s uvedením adresy no-
vého 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 za-
jištění, rozhodne o dostatečném zajištění a o jeho roz-
sahu soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Ne-
poskytne-li právnická osoba zajištění podle rozhodnutí
soudu, ručí za dluhy, které nebyly zajištěny, členové
statutárního orgánu vyjma těch, kteří prokáží, že vy-
vinuli dostatečné úsilí, aby rozhodnutí bylo splněno.

§ 141

(1) Člen právnické osoby, který s přemístěním
sídla do zahraničí nesouhlasil, má právo ukončit člen-
ství 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 ad-
resy do příslušného veřejného rejstříku.

§ 143

Pro zřizování a přemísťování poboček právnic-
kých 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 po-
dle 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, nábo-
ženské 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 ozbro-
jenou 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 spor-
tovní nebo kulturní účely či k myslivosti nebo k plnění
úkolů podle jiného právního předpisu.

Veřejná prospěšnost

§ 146

Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž po-
sláním je přispívat v souladu se zakladatelským práv-
ním jednáním vlastní činností k dosahování obecného
blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají
podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla

Sbírka zákonů č. 89 / 2012Částka 33 Strana 1041

mrazek
Zvýraznění



majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně vy-
užívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.

§ 147

Veřejně prospěšná právnická osoba má právo na
zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rej-
stříku, pokud splní podmínky stanovené jiným práv-
ním 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. Vý-
mazem z veřejného rejstříku status veřejné prospěšnosti
zaniká.

§ 149

Soud o odnětí statusu veřejné prospěšnosti roz-
hodne na návrh osoby, která na tom má právní zájem,
nebo i bez návrhu v případě, že právnická osoba pře-
stane splňovat podmínky pro jeho nabytí a nedostatek
ani na výzvu soudu v přiměřené lhůtě neodstraní.

§ 150

Jen právnická osoba, jejíž status veřejné prospěš-
nosti 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 čle-
nové orgánů právnické osoby za ni rozhodují a nahra-
zují 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 práv-
nické 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 práv-
nické osoby.

(3) Týká-li se hlavní činnost právnické osoby ne-
zletilých nebo osob s omezenou svéprávností a není-li
hlavním účelem právnické osoby podnikání, může za-
kladatelské 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 skon-
čení 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 vole-
ného orgánu z funkce odvolal soud. To neplatí, roz-
hodl-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 zastu-
puje 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 zá-
konnou 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 záležitos-
tech 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 roz-
dělena podle určitých oborů, ustanovení odstavce 1 se
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