
 

 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zaměřuje na aspekty související s uskutečněním transakce 

prostřednictvím převodu podílu nebo obchodního závodu. Ačkoliv se oba převody mohou 

na první pohled zdát z ekonomického hlediska obdobné, pojí se s nimi důsledky, které je 

odlišují. 

V rámci první kapitoly dochází k vymezení pojmů podíl a obchodní závod, a to nejen 

z pohledu jejich zakotvení v současném právním řádu, ale rovněž z pohledu obsahového.  

Dochází tak k základnímu odlišení obou institutů, což je významné pro následnou analýzu 

jejich převodu. 

Druhá a třetí kapitola jsou odděleně zaměřeny na převod podílu a obchodního závodu. 

V rámci nich jsou analyzovány jak podmínky pro jejich realizaci, tak i jejich důsledky pro 

převodce, resp. uskutečňovanou podnikatelskou činnost. Konkrétně dochází v rámci obou 

kapitol k analýze požadavků na schválení převodů ze strany orgánů obchodní korporace, 

vymezení formálních a podstatných náležitostí převodních smluv a jejich účinnosti, popisu 

procesu zápisu změn do veřejných seznamů a rejstříků a rozsahu ručení převodců. Každá 

kapitola se rovněž zabývá daňovými otázkami, které s příslušným převodem souvisí. 

S ohledem na skutečnost, že při převodu obchodního závodu na nabyvatele nepřechází 

veškeré součásti doposud uskutečňované podnikatelské činnosti, zvláštní podkapitola 

v rámci analýzy převodu obchodního závodu je věnována také této problematice. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na samotné porovnání obou typů převodů. Tato kapitola vychází 

z  analýzy provedené v předchozích kapitolách. Porovnává oba převody jak z hlediska 

požadavků a podmínek na jejich uskutečnění, tak z hlediska rozsahu ručení převodců a 

změny podnikání, ke které převodem podílu a obchodního závodu může dojít. Oba převody 

jsou rovněž porovnávány z pohledu daňových povinností, které s nimi souvisí. 

Celkově diplomová práce ukazuje rozdíly při uskutečnění transakce prostřednictvím 

převodu podílu a obchodního závodu. Na základě toho se snaží vymezit základní situace, při 

kterých se zdá být vhodnější uskutečnit transakci prostřednictvím převodu podílu než 

obchodního závodu a naopak.  
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