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K NOZ § 133:
§ 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.
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§ 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 ani on, souhlas předka.
(2) Název právnické osoby může obsahovat jméno člověka i bez souhlasu podle odstavce 1, jestliže již nemůže být udělen, jsou pro
to důležité důvody a nepříčí se to dobrým mravům.
(3) Bylo-li v názvu právnické osoby užito neoprávněně příjmení a je-li pro to důvod spočívající v důležitém zájmu na ochraně
rodiny, použije se § 78 odst. 3 obdobně.
(4) 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 předčasně odvolán, aniž to odůvodňuje podstatná změna
okolností nebo jiný rozumný důvod, nahradí odvolávající právnické osobě škodu z toho vzniklou.
K § 133:
Navrhuje se doplnit ustanovení o úpravu podmínek, za nichž je právnická osoba oprávněna použít ve svém názvu jméno fyzické
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osoby, která je již po smrti, v případech, na které nedopadá úprava odstavce prvního.
Navrhovaná úprava poskytuje řešení typicky pro situace, kdy má být užito jméno nějaké historické osoby, která již žádné známé
potomky nemá.
Dosud nebylo zřejmé, zda se takové jméno stává jménem volným, použitelným libovolně, či alespoň ve všech případech „zvláštního
vztahu“ podle odstavce 1. Druhou variantou výkladu bylo, že je není možné užít vůbec. Ani jedno řešení se přitom nejeví správné,
proto se navrhuje doplnit speciální pravidlo, které umožňuje užití takového jména ve zvlášť odůvodněných případech. Přestože
princip zákazu jednání contra bonos mores prostupuje celým právním řádem, na tomto místě je zdůrazněn explicitně jako
kritérium, které má rejstříkový soud, případně úřad provádějící registraci či evidenci právnických osob (např. Ministerstvo vnitra
podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, nebo Ministerstvo kultury podle zákona
č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech) zvlášť posuzovat při rozhodování o návrhu na zápis názvu právnické
osoby do veřejného rejstříku, příp. jiné evidence. Záměrem výslovného zakotvení tohoto požadavku je zabránit jednání
parazitujícímu na dobrém jménu zesnulé osoby. O jednání v souladu s dobrými mravy nepůjde, bude-li vzhledem ke všem
okolnostem (např. předmět činnosti) možno předpokládat, že právnická osoba bude z použití jména zesnulého ve svém názvu
neoprávněně těžit, např. získá prospěch, který se jeví vzhledem k povaze zvláštního vztahu mezi osobami a úrovni péče o odkaz
zesnulé osoby neadekvátní. V takovém případě rejstříkový soud návrhu na zápis názvu právnické osoby, jenž bez jinak
předepsaného souhlasu obsahuje jméno zesnulého, nevyhoví. Stejně budou postupovat i úřady provádějící registraci či evidenci
právnických osob.

Zatím žádné diskuzní příspěvky
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