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Úvod 

 Rekodifikace soukromého práva otevřela řadu otázek spojených s do té doby již zavedenými  

a po výkladové stránce ustálenými instituty. Mezi tyto lze bezesporu zařadit i nabytí vlastnického 

práva od neoprávněného. 

 Rozšíření pojmu věci v právním slova smyslu a zdůraznění principu autonomie vůle, na kterém 

je soukromoprávní úprava založena, znamenalo značný posun i v možnosti nabytí podílu  

ve společnosti s ručením omezeným od neoprávněného, které do té doby nebylo s ohledem na 

judikaturní závěry1 možné. Cílem této práce je tak nalézt odpověď na jednu z otázek současné 

právní úpravy, kterou je (ne)možnost nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným  

od neoprávněného.  

 Práce analyzuje jednotlivé aspekty nabytí vlastnického práva od neoprávněného ve vztahu 

k podílu ve společnosti s ručením omezeným převodem na základě smlouvy o převodu podílu. 

Nabytí na základě smlouvy o převodu podílu je zvoleno z důvodu, že v praxi se jedná o nejčastější 

způsob nabytí podílu. S ohledem na jednotlivé formy podílu ve společnosti s ručením omezeným, 

který může být vedle podílu nevtěleného představován také kmenovým listem, je jedním z cílů 

této práce zjistit, zda lze závěry týkající se podílu ve společnosti s ručením omezeným aplikovat 

rovněž na nabytí podílu v akciové společnosti.  

 Výzkumné otázky jsou s ohledem na vymezení předmětu této práce formulovány následovně:  

1) Lze nabýt nevtělený podíl ve společnosti s ručením omezeným od neoprávněného převodem  

na základě smlouvy o převodu podílu? 

2) Lze nabýt podíl ve společnosti s ručením omezeným ve formě kmenového listu  

od neoprávněného převodem na základě smlouvy o převodu podílu? 

 Práce je založena na identifikaci a následné analýze základních otázek, která vede ke zjištění, 

zda je možné ustanovení o nabytí od neoprávněného na podíl aplikovat. Závěry jsou následně 

aplikovány na jednotlivé nabývací způsoby dle příslušných ustanovení o nabytí vlastnického práva 

od neoprávněného. Uvedené otázky budou identifikovány na základě předpokladů pro nabytí 

vlastnického práva od neoprávněného s ohledem na jednotlivá specifika podílu. Práce je členěna 

do pěti kapitol. 

                                                 
1 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.9.2008, sp. zn. 29 Cdo 2287/2008. 
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 První kapitola představuje obecnou právní úpravu převodu podílu, a to jak podílu nevtěleného, 

tak podílu inkorporovaného do kmenového listu. Stručné seznámení se zákonnou úpravou převodu 

podílu ve společnosti s ručením omezeným je v kontextu této práce důležité z důvodu ucelenosti 

výkladu a zároveň podává základní rámec právní úpravy pro některé otázky řešené v této práce, 

zejména v souvislosti s převodem kmenového listu. 

 Druhá kapitola představí obecnou právní úpravu nabytí vlastnického práva od neoprávněného. 

V rámci této kapitoly jsou identifikovány a analyzovány základní předpoklady nabytí  

od neoprávněného. Jelikož lze nabytí od neoprávněného považovat za institut, který je v některých 

aspektech podobný institutu vydržení, je pozornost věnována také vydržení a komparaci těchto 

institutů. 

 Ve třetí kapitole jsou vymezeny a analyzovány základní otázky nabytí podílu ve společnosti 

s ručením omezeným od neoprávněného. Vypořádání se s těmito otázkami je nezbytné pro určení, 

zda lze ustanovení o nabytí vlastnického práva od neoprávněného na podíl aplikovat a jakými 

konkrétními nabývacími způsoby lze podíl na základě smlouvy o převodu podílu nabýt. Jednotlivé 

analyzované okruhy jsou vymezeny s ohledem na základní předpoklady nabytí od neoprávněného 

a na specifika podílu jakožto předmětu nabytí. 

 Ve čtvrté kapitole jsou aplikovány závěry z předchozí kapitoly na ustanovení o nabytí 

vlastnického práva od neoprávněného za účelem zjištění, zda lze tato ustanovení na podíl 

aplikovat. Následně jsou poznatky ze třetí kapitoly aplikovány na jednotlivé nabývací způsoby. 

V tomto směru přebírám strukturu analýzy zvolenou M. Zvárou v jeho článku „Nabytí podílu od 

neoprávněného ve společnosti s ručením omezeným na základě smlouvy o převodu podílu“.2 

Součástí kapitoly je rovněž zamyšlení nad procesními otázkami prokazování dobré víry v kontextu 

příslušných ustanovení o nabytí od neoprávněného a již zmíněnými specifiky podílu, zejména 

s ohledem na princip materiální publicity obchodního rejstříku a formou vtěleného podílu 

reprezentovaného kmenovým listem jakožto cenným papírem. 

 Pátá kapitola se věnuje zhodnocení právní úpravy de lege lata a přednáší několik poznatků 

k úpravě de lege ferenda. 

 

 

                                                 
2 ZVÁRA, Michael. Nabytí podílu od neoprávněného ve společnosti s ručením omezeným na základě smlouvy o 

převodu podílu. Obchodněprávní revue. 2017, č. 7-8, s. 193-198. Dostupné v databázi Beck-online. 
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1. Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným 

 Převod podílu je řazen mezi derivativní3 způsoby nabytí vlastnického práva k podílu  

ve společnosti s ručením omezeným a jako takový je obecně dovolen. Samotný převod se liší dle 

toho, zda je převáděn podíl nevtělený nebo podíl inkorporovaný do cenného papíru, v případě 

společnosti s ručením omezeným tedy kmenového listu. 

 Převoditelnost podílu lze omezit nebo podmínit pouze v případě podílu nevtěleného  

do kmenového listu, a to s ohledem na ustanovení § 137 odst. 2 ZOK, dle kterého může být 

kmenový list vydán pouze na podíly, jejichž převoditelnost není omezena ani podmíněna. 

V případě převodu podílu na třetí osobu, tzn. osobu mimo okruh společníků společnosti (tzv. 

extranea4) nabyde tato osoba účast na společnosti. V případě převodu podílu mezi společníky téže 

společnosti nedochází ke vstupu třetí osoby do společnosti, ale rozšiřuje se dosavadní účast 

nabyvatele na společnosti. Pro převodce však bude v obou případech důsledkem převodu zánik 

účasti na společnosti. 

1.1.  Předpoklady a právní režimy převodu podílu nevtěleného do 

kmenového listu 

 Nejběžnějším způsobem nabytí nevtěleného podílu je převod na základě smlouvy o převodu 

podílu, tedy dvoustranného právního jednání, kterým se převádí účast společníka jakožto převodce 

na jinou osobu jakožto nabyvatele.5 Smlouva o převodu podílu není konkrétním smluvním typem 

a jako taková nemá zvláštní právní úpravu. V praxi se jedná zpravidla o smlouvu kupní, případně 

smlouvu směnnou nebo smlouvu darovací.  

 Převod podílu nevtěleného do kmenového listu, resp. podmínky takového převodu jsou 

upraveny v § 207 a násl. ZOK. Omezení převoditelnosti podílu upravuje zákon o obchodních 

korporacích podle toho, zda jde o převod podílu na jiného společníka, nebo na osobu mimo okruh 

společníků. 

 Převoditelnost podílu na jiného společníka není omezena ani podmíněna. Dle ustanovení § 207 

odst. 2 ZOK mohou být taková omezení či podmíněnost založeny společenskou smlouvou. Tato 

                                                 
3 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1099. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 330. 
4 Srov. DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Vědecké monografie 

(Wolters Kluwer ČR), str. 134. 
5 FILIP, Václav a FYRBACH, David. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právo 

prakticky, s.103.  
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může stanovit podmíněnost převodu podílu souhlasem některého z orgánů společnosti. Nejčastěji 

půjde o souhlas valné hromady, nicméně může jít i o souhlas dozorčí rady nebo statutárního 

orgánu. Je-li taková podmínka ve společenské smlouvě stanovena, nenabude smlouva o převodu 

podílu účinnosti dříve, než je souhlas udělen.6 Vedle omezení převodu stanovených společenskou 

smlouvou může být převod omezen také vzájemnými smlouvami mezi jednotlivými společníky7. 

 Převod podílu na třetí osobu, tzn. mimo okruh společníků, je upraven v § 208 ZOK. Zákon pro 

takovýto případ stanoví podmíněnost převodu podílu souhlasem valné hromady. Jedná se však  

o ustanovení dispozitivní, společníci tak mohou podmíněnost převodu ve společenské smlouvě 

vyloučit či naopak převod jinak omezit. Obdobně jako u převodu podílu na jiného společníka je 

pro případ, kdy je převod podílu podmíněn souhlasem valné hromady, stanoveno, že smlouva  

o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než je takový souhlas orgánu udělen. 

1.2.  Předpoklady a právní režimy převodu kmenového listu  

 Převod podílu inkorporovaného do kmenového listu se řídí jiným právním režimem než převod 

podílu nevtěleného. Pro převod kmenového listu je zásadní jeho povaha. Dle § 137 odst. 3 ZOK 

je kmenový list cenným papírem na řad a může být vydán pouze ve formě listinného cenného 

papíru. Úpravu převodu vlastnického práva k cennému papíru na řad nalezneme v ustanovení  

§ 1103 odst. 2 OZ. 

 Vlastnické právo k cennému papíru na řad se převádí za splnění podmínek stanovených  

v § 207 odst. 2 ZOK rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. Smlouva je tak právním 

titulem a rubopis modem.8 Zákon nestanoví konkrétní formu této smlouvy, může se tedy jednat  

o smlouvu ústní nebo smlouvu písemnou. Z hlediska převodu je však nutné fyzické předání 

kmenového listu.9 Převod je vůči společnosti účinný ohlášením změny a předložením kmenového 

listu.10 

                                                 
6 FILIP, Václav a FYRBACH, David. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právo prakticky, 

s.103. 
7 HAVEL, Bohumil. § 207 [Převod na jiného společníka]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Zákon o obchodních 

korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 454. 
8 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Vědecké monografie (Wolters 

Kluwer ČR), str. 172. 
9 KOTÁSEK, Josef. Právo cenných papírů. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck), str. 97. 
10 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Vědecké monografie (Wolters 

Kluwer ČR), str. 173. 
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2. Obecně k nabytí vlastnického práva od neoprávněného 

Již v římském právu bylo vlastnictvím rozuměno právní panství, všeobecné, přímé a výlučné.11 

Právní panství značilo nadvládu nad věcí, která byla předmětem vlastnictví. Obsahem vlastnictví 

byla již v té době jednotlivá dílčí práva tak, jak je známe dnes - ius possidendi, ius utendi, ius 

abutendi, ius fruendi a ius disponendi. Vlastník věci mohl s věcí libovolně nakládat, věc užívat, 

požívat, držet a zničit. V případě, že osoba chtěla převést vlastnické právo na někoho jiného, platila 

již tehdy zásada “Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet”, tedy že nikdo 

nemůže převést více práv, než kterými sám disponuje. Římské právo tak stálo na striktně záporném 

stanovisku,12 kdy ani případná dobrá víra nabyvatele nevedla k nabytí vlastnického práva  

od neoprávněného. Z této římskoprávní zásady platila pouze jedna výjimka, a to situace, kdy 

vlastník nabýval věc od státu.13 V takovém případě se stal vlastníkem i v případě, že stát nebyl 

oprávněným vlastníkem věci.14 Nejednalo se však o institut nabytí vlastnického práva  

od neoprávněného tak, jak jej známe dnes. Kořeny nabytí vlastnického práva od neoprávněného 

jako samotného institutu lze najít v německém právu.15 

Všeobecný občanský zákoník upravoval nabytí movité věci od neoprávněného v ustanovení § 

367, které zakazovalo podání reinvindikační žaloby proti poctivému držiteli věci movité, „dokáže-

li, že této věci nabyl buď ve veřejné dražbě nebo od živnostníka k tomuto obchodu oprávněného 

anebo za plat od toho, komu ji žalobce sám k užívání, k uschování nebo v kterémkoli jiném úmyslu 

svěřil. V těchto případech nabývají poctiví držitelé vlastnictví a předešlý vlastník má právo  

na náhradu škody jen vůči těm, kdož jsou mu za to zodpovědni.“ Obdobným způsobem upravoval 

institut nabytí od neoprávněného § 154 OZ 1950. Tato úprava byla přejímána až do novelizace 

občanského zákoníku v roce 1991, kdy bylo příslušné ustanovení zrušeno.16 Nabytí vlastnického 

práva od neoprávněného bylo následně upraveno pouze obchodním zákoníkem, který  

v § 446 stanovil, že „kupující nabývá vlastnické právo i v případě, kdy prodávající není vlastníkem 

prodávaného zboží, ledaže v době, kdy kupující měl vlastnické právo nabýt, věděl nebo vědět měl 

a mohl, že prodávající není vlastníkem a že není ani oprávněn zbožím nakládat za účelem jeho 

prodeje.“ Lze konstatovat, že tato úprava byla značně omezená, a to jak s ohledem na potřeby 

                                                 
11 PETR, Bohuslav. 2.1 [Římské právo a vlastnictví]. In: PETR, Bohuslav. Nabývání vlastnictví originárním 

způsobem. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2011, s. 5.  
12 KOTÁSEK, Josef. K nabytí od nevlastníka. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2005, č. 2, s. 132-136. [cit. 

2.4.2019]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7685  
13 DOBROVOLNÁ, Eva. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného ve srovnání s rakouským právem. Právní 

rozhledy. 2013, č. 10, s. 348-354. 
14 Tamtéž. 
15 Tamtéž. 
16 Tamtéž. 

https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/7685
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ochrany nabyvatele v dobré víře, tak na osobní působnost této úpravy, neboť byla aplikovatelná 

pouze na vztahy mezi podnikateli.  

Zásadních změn doznala úprava nabytí vlastnického práva od neoprávněného s přijetím 

občanského zákoníku. Občanský zákoník oproti předchozí úpravě rozšiřuje situace, za kterých lze 

vlastnické právo k movité věci od neoprávněného nabýt. V návaznosti na změny v úpravě věcných 

práv a rozšířením pojmu věci v právním smyslu i na věci nehmotné, došlo k rozšíření předmětu 

nabytí v kontextu ustanovení o nabytí od neoprávněného.  

Kapitola přibližuje současnou právní úpravu a základní předpoklady nabytí vlastnického 

práva od neoprávněného. Zároveň je tak položen základ pro formulaci základních otázek nabytí 

vlastnického práva od neoprávněného k podílu ve společnosti s ručením omezeným. V této 

kapitole se také věnuji vydržení jakožto institutu, který je institutu nabytí od neoprávněného 

v některých aspektech podobný. Je proto důležité tyto dva instituty vzájemně odlišit, resp. vymezit 

shodné rysy, které mohou být nápomocny při řešením některých otázek související s nabytím 

podílu od neoprávněného (srov. kapitolu 3.3.2). 

2.1.  Právní úprava nabytí vlastnického práva od neoprávněného 

Institut nabytí vlastnického práva od neoprávněného je systematicky zařazen do části třetí, 

hlavy II, dílu 3, oddílu 2, pododdílu 7, ustanovení § 1109 až § 1113 OZ. Nabytí vlastnického práva 

od neoprávněného upravuje situaci, kdy převodce (auctor) není oprávněn vlastnické právo k věci 

převést na nabyvatele (sukcesora). Občanský zákoník upravuje nabytí vlastnického práva  

od neoprávněného v závislosti na tom, zda se jedná o věci zapsané nebo o věci nezapsané  

do veřejného seznamu.  

Úpravu nabytí vlastnického práva od neoprávněného v případě věcí nezapsaných do veřejného 

seznamu nalezneme v ustanoveních § 1109-1113 OZ. Pravidla nabývání od neoprávněného pro 

věci zapsané ve veřejném seznamu jsou obsažena v § 980 a § 984-986 OZ, která však nejsou dále 

podrobněji rozebírána, neboť nejsou předmětem této práce. Pro věci nezapsané ve veřejném 

seznamu se úprava nabytí vlastnického práva od neoprávněného dále dělí na privilegované 

způsoby nabytí a na ostatní případy nabytí17 (srov. dále).  

                                                 
17 VANĚK, Jakub. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného podle nového občanského zákoníku. Právní rozhledy. 

2014, č. 2, s. 44-48. 
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Výslovnou úpravou nabytí vlastnického práva od neoprávněného občanský zákoník naplňuje 

zásadu zakotvenou v § 3 odst. 2 písm. e) OZ, dle které mohou být podmínky vzniku a zániku 

vlastnického práva stanoveny pouze zákonem. 

Nabytí od neoprávněného je nabytím originárním.18 Vlastnické právo nabyvatele není 

odvozeno od původního vlastníka, jelikož nabyvatel nenabývá vlastnické právo od takového 

vlastníka, nýbrž ex lege.19 Skutečnost, že jde o případ originárního nabytí vlastnického práva, 

potvrzuje důvodová zpráva OZ k ustanovení § 1109 OZ.20 

2.2. Předpoklady nabytí vlastnického práva od neoprávněného 

2.2.1. Nabývací způsoby 

Občanský zákoník upravuje jednotlivé případy nabytí od neoprávněného v ustanoveních  

§ 1109-1111 OZ. 

Základní (privilegované) způsoby nabytí vlastnického práva od neoprávněného a jejich 

taxativní výčet nalezneme v § 1109 OZ. Tento zároveň stanoví obecné předpoklady nabytí, které 

musejí být naplněny, pokud má být toto ustanovení na příslušnou situaci aplikováno.  Dle  

§ 1109 OZ lze nabýt vlastnické právo v taxativně vymezených situacích (srov. kapitolu 4.2.1). 

Pro všechny tyto způsoby nabytí platí presumpce dobré víry. Dobrá víra přitom musí být dána 

ke všem okolnostem v oprávnění druhé strany vlastnické právo převést. Je tedy na skutečném 

vlastníkovi věci, aby prokázal, že nabyvatel nejednal v dobré víře. 

 Občanský zákoník však poskytuje ochranu nejen nabyvateli, ale rovněž i skutečnému 

vlastníkovi věci, a to prostřednictvím ustanovení § 1110 OZ. Toto ustanovení upravuje případ 

nabytí movité věci od podnikatele, který při své podnikatelské činnosti v rámci běžného 

obchodního styku s takovými věcmi obchoduje. Zároveň platí, že nabyvatel je povinen vydat věc 

jejímu skutečnému vlastníkovi, pokud tento prokáže, že věc pozbyl ztrátou či odnětím a že od té 

doby uplynuly nejvýše tři roky.  

Na ostatní situace, tedy ty, které nespadají pod výše uvedené případy, lze aplikovat ustanovení 

§ 1111 OZ. Jedná se o tzv. zbytkovou klauzuli, která stanoví, že „získal-li někdo movitou věc  

                                                 
18 KNAPPOVÁ, Marie a ŠVESTKA, Jiří. Občanské právo hmotné. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2002, str. 

295. 
19 Shodně též SPÁČIL, Ondřej. Nabývání od neoprávněného. Bulletin advokacie. 2014, č. 3, s. 38-41. 
20 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. [cit. 10.4.2019]. Dostupná na: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf  

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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za jiných okolností, než které stanoví § 1109 nebo 1110, stane se vlastníkem věci, pokud prokáže 

dobrou víru v oprávnění převodce převést vlastnické právo k věci. To neplatí, pokud vlastník 

prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo činem povahy úmyslného trestného činu.“ Do té zákonodárce 

zahrnul nabytí movitých věcí i mimo případy uvedené v § 1109 a § 1110 OZ. Oproti těmto 

ustanovením se však v případě nabytí dle § 1111 OZ dobrá víra nabyvatele nepresumuje a je  

na něm, aby prokázal svou dobrověrnost. Zároveň se dobrá víra nevyžaduje ke všem okolnostem, 

jako je tomu v případě nabytí dle § 1109 OZ, nýbrž jen v oprávnění převodce věc převést. 

2.2.2. Předmět nabytí 

Ačkoli mohou být dle § 1011 OZ předmětem vlastnictví všechny věci, tedy jak věci hmotné, 

tak věci nehmotné, a to včetně práv, ustanovení upravující nabytí vlastnického práva  

od neoprávněného se vztahují pouze na vymezený okruh věcí. 

Úprava nabytí od neoprávněného rozlišuje situace podle toho, zda je nabývána věc, která není 

zapsána ve veřejném seznamu, nebo věc movitá. Nutno dodat, že mezi věci, které nejsou 

předmětem evidence v příslušném veřejném seznamu, spadají i některé věci nemovité.  

Předmětem nabytí dle § 1109 OZ mohou být pouze věci nezapsané ve veřejném seznamu. 

Těmito věcmi mohou být jak věci movité, tak věci nemovité. Nabytí od neoprávněného dle § 1110 

OZ se aplikuje pouze na věci movité, stejně tak jako nabytí na základě generální klauzule § 1111 

OZ, která výslovně omezuje věcnou působnost na věci movité.  

Otázka, která v souvislosti s nabytím podílu ve společnosti s ručením omezeným  

od neoprávněného vyvstává a která je předmětem této práce, je, zda lze s ohledem na povahu 

podílu aplikovat na podíl ustanovení o nabytí vlastnického práva od neoprávněného. 

2.2.3. Titul nabytí a úplatnost převodu 

Vlastnické právo lze nabýt pouze na základě platného právního titulu, a není tomu jinak 

ani v kontextu ustanovení o nabytí od neoprávněného. 

Právní jednání, na základě kterého k převodu dochází, nesmí ani v případě nabytí  

od neoprávněného trpět jakoukoli vadou.21 V tomto směru musí být smlouva, kterou se vlastnické 

právo převádí, platně uzavřena. Na platnost smlouvy tedy nemá vliv samotný fakt, že převodce 

                                                 
21 TÉGL, Petr. Některé teoretické problémy nabývání vlastnictví od neoprávněného. Právní rozhledy, 2009, č. 10, s. 

343 - 352. 
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není oprávněným vlastníkem předmětu převodu22 (srov. § 1760 OZ). Takovou neplatnost smlouvy 

může způsobit například nezpůsobilost k právnímu jednání. 

Jelikož je občanský zákoník postaven na konsenzuálním principu, nevyžaduje se k převodu 

vlastnického práva k movité věci její předání, tzv. tradice. Smlouva může být uzavřena platně tedy 

i bez předání příslušné movité věci, avšak s ohledem na § 1099 OZ si mohou strany sjednat jinak. 

Podmínka úplatnosti převodu je výslovně zmíněna v ustanoveních § 1109 písm. c) a § 1110 

OZ. Úplatně se vlastnické právo zpravidla nabývá také v některých dalších případech, jako je 

například ve veřejné dražbě, od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti, při obchodu  

na komoditní burze aj. Jelikož je však úplatnost výslovně zmíněna jako podmínka pouze ve výše 

uvedených případech, ne obecně pro všechny způsoby nabytí, nebude jí dále věnována pozornost 

jakožto obecnému předpokladu nabytí vlastnického práva od neoprávněného.  

2.2.4. Dobrá víra nabyvatele 

Jedním z klíčových předpokladů pro nabytí vlastnického práva od neoprávněného je dobrá 

víra nabyvatele.  

Ustanovení § 1109 a § 1110 OZ dobrou víru nabyvatele presumují. Není tedy na nabyvateli, 

aby dobrou víru prokázal, neboť se jeho dobrá víra předpokládá. Ustanovení tak naplňuje § 7 OZ, 

který zakotvuje vyvratitelnou právní domněnku, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal 

v dobré víře. Naproti tomu obecná nabývací klauzule, ustanovení §1111 OZ, se od principu 

zakotveného v § 7 OZ odchyluje a dobrou víru nabyvatele nepresumuje, nýbrž ponechává na něm, 

aby svou dobrověrnost prokázal. Podrobněji se dobré víře jakožto jednomu ze základních 

předpokladů úspěšného nabytí od neoprávněného věnuji v kapitole 3.3 této práce. 

2.3. Vztah nabytí vlastnického práva od neoprávněného a vydržení 

 V právním řádu nalezneme vedle institutu nabytí od neoprávněného také další, v mnoha 

aspektech podobný institut, a to vydržení. V kontextu této práce je právě pro existenci některých 

společných rysů těchto institutů důležité identifikovat tyto společné rysy, určit jejich vzájemné 

hranice a oba dva instituty vzájemně odlišit.  

                                                 
22 Shodně též DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–

1474). Komentář. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 360. 
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2.3.1. Obecně k vydržení 

 Vydržení je jedním ze způsobů nabytí vlastnického práva originárním způsobem,23 jehož 

účelem je ochrana toho, kdo právo držby vykonává a sjednocení faktického a právního stavu, tedy 

legitimace takového stavu. Občanský zákoník upravuje dva způsoby vydržení v závislosti na tom, 

o jakou držbu se jedná, a to vydržení řádné a vydržení mimořádné. Jednotlivé podmínky vydržení 

jsou upraveny v § 1089-1098 OZ. 

 V případě řádného vydržení se musí jednat o držbu řádnou, poctivou a pravou, přičemž je 

vyžadováno kumulativní splnění těchto podmínek. Mimořádné vydržení dle § 1095 OZ je oproti 

tomu situace, kdy držba naplňuje pouze dvě z uvedených podmínek držby, a to poctivost a pravost. 

V tomto případě chybí atribut řádné držby, tedy platný titul, o který by se držba opírala. Občanský 

zákoník tak zavedením institutu mimořádného vydržení poskytl ochranu držbě, která se neopírá  

o platný právní titul.  

2.3.2. Podmínky vydržení 

2.3.2.1. Předmět vydržení 

 Ačkoli občanský zákoník pojem držby nedefinuje, lze jej dovodit z definice pojmu držitele. 

Dle § 987 OZ je držitelem ten, kdo vykonává právo pro sebe. Držbou lze tedy rozumět výkon 

práva pro sebe. Předmětem držby, a tedy i vydržení, tak není věc, ale právo jako takové. Dle  

§ 988 odst. 1 OZ je předmětem držby jakékoli právo, které lze právním jednáním převést na jiného 

a které připouští trvalý nebo opakovaný výkon. Má-li se jednat o držbu, musí jít o právo 

majetkové.24 Pozitivně lze majetková práva vymezit tak, že se jedná pouze o práva věcná, a to 

pouze některá, neboť s ohledem na povahu ostatních věcných práv lze konstatovat, že předmětem 

držby může být pouze právo vlastnické, právo stavby a práva odpovídající věcnému břemeni.25 

Dle ustanovení § 988 odst. 2 OZ pak nemohou být předmětem držby ani vydržení osobní práva. 

2.3.2.2. Držba, právní titul 

 Přesnou definici pojmu držba v občanském zákoníku nenalezneme26, nicméně právní věda 

tento pojem definuje dvěma způsoby. Prvním z nich je držba vlastnická, kterou se rozumí držba 

                                                 
23 THÖNDEL, Alexander. § 1089. In: Občanský zákoník: Komentář, Svazek III, (§ 976-1474). Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer a.s., 2014. 
24 THÖNDEL, Alexander. § 1089. In: Občanský zákoník: Komentář, Svazek III, (§ 976-1474). Komentář. Praha: 

Wolters Kluwer a.s., 2014. 
25 Povaha některých věcných práv jejich vydržení nepřipouští. Jedná se například o věcná práva plnící obligační funkci 

(zástavní právo), dále o dědické právo či o práva osobní a osobnostní. 
26 § 987 OZ definuje pouze pojem držitele. 
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jakožto jedno z dílčích oprávnění vlastníka věci. Druhou definiční rovinou je držba nevlastnická, 

tedy držba osoby rozdílné od vlastníka věci. Tato práce se bude dále zabývat držbou nevlastnickou. 

 Aby se jednalo o držbu, musí být naplněny dva základní předpoklady. Prvním předpokladem 

je, že se jedná o tzv. corpus possessionis, tedy faktické ovládání věci. Tento stav znamená, že věc 

je v moci držitele, který s ní fakticky nakládá. V případě, že by tento prvek absentoval, nejednalo 

by se o držbu, ale o detenci.27 Pouhá možnost výkonu takového práva není dostačující, vyžaduje 

se, aby bylo právo skutečně vykonáno, přičemž podle povahy věci může být dostačující i jediný 

nerušený výkon.28 

 Druhým znakem držby je tzv. animus possidendi, tedy vůle vlastníka s věcí nakládat jako s věcí 

vlastní. Tato složka však může absentovat bez toho, aniž by se držba přerušila.  

 Držba musí být řádná, poctivá a pravá. Řádnost držby je naplněna, pokud držitel disponuje 

platným právním titulem. Poctivost držby znamená, že držitel má za to, že mu právo náleží, jedná 

tedy v dobré víře. Jde o vnitřní přesvědčení držitele, které je zkoumáno objektivně - je zjišťováno, 

zda se držitel chová jako vlastník i navenek. O pravou držbu se dle § 993 OZ jedná, pokud  

se neprokáže, že se držitel vetřel v držbu „svémocně nebo že se v ní vloudil potajmu nebo lstí, 

anebo usiluje proměnit v trvalé právo to, co mu bylo povoleno jen výprosou“. Občanský zákoník 

stanovuje vyvratitelnou právní domněnka, že držba je řádná, poctivá a pravá. Pokud držitel 

naplňuje tyto tři předpoklady, je považován za kvalifikovaného držitele.  

 V otázce potřebnosti platného právního titulu však došlo oproti úpravě v SOZ ke změně. OZ 

upravuje institut mimořádného vydržení, kdy držitel může vydržet příslušné právo i v případě,  

že nedisponuje platným právním titulem, na kterém se držba zakládá. Co však musí být zachováno, 

je poctivý úmysl, tj. dobrá víra nabyvatele, přičemž nepoctivost musí prokazovat ten, kdo ji tvrdí.29 

Vydržecí doba se pak odvíjí od skutečnosti, zda se jedná o řádné nebo mimořádné vydržení. 

2.3.2.3. Dobrá víra 

 Dobrá víra je jako jedna ze základních podmínek držby zakotvena v § 992 OZ. Přestože zde 

zákon výslovně nepojednává o dobré víře, ale o poctivosti, došla odborná literatura k závěru,  

že poctivostí se rozumí právě dobrá víra. Jak uvádí P. Tégl30, „poctivostí se zde má zcela jistě 

                                                 
27 Detence je stav, kdy má určitá osoba věc u sebe bez úmyslu mít ji pro sebe (např. nájemce, pachtýř). V takovém 

případě je vydržení vyloučeno. 
28 SPÁČIL, Jiří. § 987. In: SPÁČIL, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2013, s. 71. 
29 PETR, Bohuslav. § 1095. In: Spáčil, J. et al.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976– 1474). Komentář. 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 327. 
30 TÉGL, Petr. K úpravě dobré víry v novém občanském zákoníku. Bulletin Advokacie. 2011, č. 1, s. 41. 
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rozumět subjektivní dobrá víra, tedy nevědomost držitele o nedostatku vlastního práva“ a dodává, 

že „nepoctivostí potom není nic jiného než zlá víra, která je zde promítnuta ve své nejpřísnější 

podobě (mala fide je ten, kdo věděl, nebo musel vědět). Takže pojem ,poctivý' v § 992 odst. 1 

znamená něco jiného než v obecné řeči a rozumí se jím ten, kdo ,má z přesvědčivého důvodu za to, 

že mu náleží právo, které vykonává'.“31 Základ této dobré víry tvoří přesvědčení o existenci 

právních skutečností, které zakládají právo, resp. na základě kterých došlo ke vzniku práva, jehož 

obsah držitel vykonává.31 K naplnění poctivosti držitele je třeba pozitivního přesvědčení o tom,  

že mu právo náleží, negativní přesvědčení o tom, že nepůsobí bezpráví, není dostačující.32  

 Ke kvalifikaci držby jako poctivé se vyjádřil Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 16.1.2003, 

sp. zn. 22 Cdo 1417/2001, ve kterém vyslovil, že k poctivosti nepostačuje subjektivní dobrá víra 

držitele, ale je zapotřebí, aby se dobrá víra opírala o omluvitelný skutkový nebo právní omyl. 

Právní omyl je přitom omluvitelný zcela výjimečně, a to oproti omylu skutkovému, kdy jde  

o situaci, kdy držitel při běžné opatrnosti nemá a nemůže mít pochybnosti o tom, že mu právo 

náleží. 

2.3.2.4. Vydržecí doba, nepřetržitost držby a pravost držby 

 Vydržecí doba je doba, po kterou musí být právo drženo, aby došlo k jeho vydržení. Délka 

obecné vydržecí doby je u věcí movitých tři roky a u věcí nemovitých deset let. V případě 

mimořádného vydržení, tedy situace, kdy se držba neopírá o platný právní titul, se vydržecí doba 

zdvojnásobuje, a to na šest let u věcí movitých a dvacet let u věcí nemovitých. 

 K vydržení je dle § 1091 OZ potřeba nepřerušené držby. Výjimku z tohoto pravidla zakotvuje 

§ 1093 OZ, který stanoví, že držba se přeruší, pokud ji držitel nevykonává déle než jeden rok. 

Pokud držitel ztratí možnost fakticky s držbou disponovat, také nedochází k přerušení držby (např. 

v případě pronájmu věci nebo poskytnutí předmětu jako výpůjčky). Držiteli v takovém případě 

zůstává držba solo animo. 

 Držba musí být pravá. Dle § 993 OZ je takovou držbou držba, u níž se neprokáže, že se v ní 

držitel vetřel „svémocně nebo že se v ní vloudil potajmu nebo lstí, anebo usiluje proměnit v trvalé 

právo to, co mu bylo povoleno jen výprosou“.  

                                                 
31  SPÁČIL, Jiří. § 992. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 86. 
32 HENDRYCH, Dušan, FIALA, Josef. Právnický́ slovník. 3. podstatně rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 151. 
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2.3.3. Komparace institutů 

 Na základě určení jednotlivých podmínek nabytí vlastnického práva od neoprávněného  

a vydržení lze u obou institutů identifikovat společné znaky a zároveň znaky, které jsou pro tyto 

instituty odlišné.  

 U obout institutů lze identifikovat jako společné rysy (i) originární způsob nabytí vlastnického 

práva, a (ii) dobrou víru nabyvatele/držitele. Znaky odlišující nabytí od neoprávněného  

od vydržení jsou (i) doba nezbytná ke vzniku vlastnického práva, (ii) platný právní titul, (iii) držba, 

(iv) úplatnost nabytí. 

 Přestože není předmětem této práce detailně analyzovat vztah obou institutů, s některými 

atributy těchto institutů lze dále pro účely nabytí vlastnického práva k podílu od neoprávněného 

pracovat. 

 S ohledem na poměrně bohatou judikaturu týkající se vztahu vydržení a dobré víry lze mezi 

znaky, které považuji za důležité v kontextu ustanovení o nabytí od neoprávněného, zařadit dobrou 

víru, a to zejména jako předmět dokazování (srov. kapitolu 4.5), neboť i tato je zkoumána jako 

jedna ze základních otázek nabytí podílu od neoprávněného. Druhým důležitým znakem je držba. 

Přestože není držba nezbytným předpokladem pro nabytí vlastnického práva od neoprávněného 

(srov. kapitolu 2.2), má pozitivní dopad na prokazování dobré víry nabyvatele.  

3. Základní otázky nabytí podílu od neoprávněného 

Tato kapitola formuluje a analyzuje základní otázky nabytí podílu ve společnosti s ručením 

omezeným od neoprávněného na základě smlouvy o převodu podílu, které tvoří předpoklady pro 

aplikaci příslušných ustanovení občanského zákoníku o nabytí vlastnického práva  

od neoprávněného. Závěry této analýzy jsou následně aplikovány v kapitole 4 na jednotlivé 

nabývací způsoby uvedené v ustanoveních § 1109 a násl. OZ.  

3.1. Vymezení základních otázek 

Základní otázky nabytí podílu od neoprávněného jsou formulovány na základě teoretických 

východisek nabytí vlastnického práva od neoprávněného, uvedených v kapitole 2, a specifických 

charakteristik podílu. Zodpovězení těchto otázek je předpokladem pro aplikaci ustanovení o nabytí 

od neoprávněného na podíl ve společnosti s ručením omezeným a na jednotlivé nabývací způsoby 

dle těchto ustanovení. 
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 Ustanovení občanského zákoníku upravující nabytí od neoprávněného mohou být aplikována 

pouze na vymezený okruh věcí. Předmětem nabytí dle ustanovení § 1109 OZ, které upravuje 

základní způsoby nabytí od neoprávněného, mohou být pouze věci nezapsané ve veřejném 

seznamu. Další nabývací klauzule, a to ustanovení § 1110 a § 1111 OZ, umožňují nabytí  

od neoprávněného pouze v případě, že jsou nabývány věci movité. Je proto zřejmé, že pro určení, 

zda lze ustanovení o nabytí vlastnického práva od neoprávněného na podíl aplikovat, se musíme 

zabývat otázkou povahy podílu jakožto předmětu práva. Vymezení podílu jako předmětu práva 

zároveň navazuje na další z otázek, a to, zda je podíl zapisován do veřejného seznamu v kontextu 

ustanovení § 1109 OZ. Podíl ve společnosti s ručením omezeným může být představován také 

kmenovým listem. Pozornost proto bude věnována také povaze kmenového listu a jeho 

charakteristice jakožto předmětu právních vztahů. V rámci této první skupiny bude analyzován: 

1) podíl jako předmět práva;  

2) povaha kmenového listu. 

Jedním ze základních předpokladů nabytí od neoprávněného je dobrá víra nabyvatele. 

Předpoklad jednání v dobré víře je společný pro všechny způsoby nabytí od neoprávněného, a tedy 

pro všechny nabývané věci v kontextu ustanovení § 1109 a násl. OZ. Z tohoto důvodu bude dobrá 

víra jakožto obecný předpoklad nabytí vlastnického práva od neoprávněného aplikovatelný také 

na nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným. Analyzována tak bude dobrá víra, a to 

zejména v kontextu ustanovení o nabytí od neoprávněného. Analyzované okruhy jsou vymezeny 

následovně: 

1) povaha dobré víry; 

2) povaha dobré víry v kontextu ustanovení o nabytí vlastnického práva od neoprávněného. 

 Předmětem nabytí od neoprávněného mohou být podle § 1109 OZ pouze věci nezapsané  

ve veřejném seznamu. Dle § 48 odst. 1 písm. j) ZoVR se zapisují údaje o společnících společně 

s výší a druhem jednotlivých podílů vč. popisu práv a povinností s nimi spojených do obchodního 

rejstříku. Zároveň se povinně do obchodního rejstříku zapisuje údaj o tom, zda byl na podíl vydán 

kmenový list. Jelikož se výše, druh podílu a údaje o společníkovi zapisují do obchodního rejstříku, 

považuji za nezbytné definovat povahu obchodního rejstříku a určit, zda je či není veřejným 

seznamem v kontextu ustanovení o nabytí od neoprávněného. Jelikož je obchodní rejstřík ovládán 

principem materiální publicity a základním předpokladem nabytí od neoprávněného je 

dobrověrnost nabyvatele, otevírá se v tomto směru otázka, zda k naplnění předpokladu dobré víry 

postačí odkaz na zápis osoby, od níž byl podíl získán, jako společníka v obchodním rejstříku. 

Analyzován tak bude princip materiální publicity a jeho vztah k zápisu společníka v obchodním 
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rejstříku. Třetím analyzovaným okruhem je tedy obchodní rejstřík. V rámci tohoto okruhu bude 

analyzována: 

1) povahu obchodního rejstříku; 

2) princip materiální publicity ve vztahu k zapsanému společníkovi. 

3.2. Podíl jako předmět práva 

 Ustanovení o nabytí vlastnického práva mohou být aplikována pouze na výslovně vymezený 

okruh věcí. V případě nabytí dle § 1109 OZ je možné za splnění uvedených podmínek nabýt  

od neoprávněného pouze věc, která není zapsána ve veřejném seznamu. Takovými věcmi mohou 

být jak věci movité, tak věci nemovité. Oproti tomu ustanovení § 1110 a § 1111 OZ se vztahují 

pouze na věci movité, nabýt věci nemovité podle těchto ustanovení tedy není možné, neboť jsou 

těmito ustanoveními výslovně vyloučeny. Vymezení povahy podílu jakožto předmětu práva  

a určení, zda se jedná o věc v právním smyslu, je proto zásadní pro zjištění, zda lze ustanovení  

o nabytí vlastnického práva od neoprávněného na podíl ve společnosti s ručením omezeným vůbec 

aplikovat. 

3.2.1. Povaha podílu jako předmětu práva 

 Přestože je podíl definován v § 31 ZOK, který stanovuje, že „podíl představuje účast 

společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí,“ definici podílu 

jakožto předmětu práva (tedy předmětu právních vztahů) v zákoně nenalezneme. K vymezení 

podílu jako předmětu právních vztahů a určení, zda se jedná o věc v právním slova smyslu, je třeba 

dojít jinou cestou. 

 Občanský zákoník pojímá a definuje věc v širokém slova smyslu. Definici věci stanoví  

§ 489 OZ, dle kterého je věcí „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí.“ Jak je z definice 

patrné, jedná se o souhrn negativního a pozitivního vymezení věci.33 Negativní vymezení rozumí 

věcí vše, co je rozdílné od osoby. Pozitivní vymezení určuje znak věci, a to službu potřebě lidí, tj. 

věc musí být člověku užitečná. Z tohoto pozitivního vymezení lze dojít k závěru, že věc musí být 

užitečná (neboť má sloužit potřebě lidí) a musí být určitým způsobem ovladatelná, aby k takové 

potřebě mohla sloužit. 

                                                 
33 ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. § 285. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému 

a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1935-1937. s. 7. 
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 Občanský zákoník se odvrací od úzkého pojetí věci tak, jak jej pojímal SOZ a inspiračně 

navazuje na úpravu věci dle ABGB. Dle § 285 ABGB bylo věcí „všechno, co od osoby je rozdílné 

a slouží k potřebě lidí, sluje věc v právním smyslu.“ Toto široké pojetí věci v právním smyslu 

převzal i občanský zákoník. Inspirační navázání na ABGB a odklon od úzkého pojetí věci dle SOZ 

potvrzuje i samotná důvodová zpráva OZ.34 

 S ohledem na rozšíření pojmu věci občanský zákoník dělí věci na věci hmotné a věci nehmotné. 

Věc hmotná je definována v § 496 odst. 1 OZ jakožto ovladatelná část vnějšího světa, která má 

povahu samostatného předmětu. Ve druhém odstavci téhož ustanovení pak občanský zákoník 

stanoví, že nehmotnými věcmi jsou „práva, jejichž povaha to připouští.“ Takové dělení na věci 

hmotné a věci nehmotné platilo již za účinnosti ABGB, který v § 292 stanovil, že hmotnými věcmi 

jsou ty, které lze vnímat smysly, a nehmotnými všechny ostatní, mezi které řadil i práva  (srov. 

např. rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 17.10.1927, sp. zn.  

ZM II 87/27, Vážný č. 2934 tr.,35 který v odůvodnění konstatoval, že „Věcmi ve smyslu zákona 

jsou arci kromě věcí hmotných i věci nehmotné, zejména i práva a pohledávky, "předmětem 

majetkovým" pak jest rozuměti vše, co je v době vedené nebo hrozící exekuce dlužníkovým 

vlastnictvím.“). Jak uvádí F. Rouček a J. Sedláček,36 nehmotná podstata věcí je dána aktivní 

žalobní legitimací na nějaké plnění. 

 Dle SOZ a související judikatury nebyl podíl, resp. obchodní podíl věcí v právním smyslu. Pro 

vymezení obchodního podílu jako předmětu právních vztahů bylo důležité ustanovení  

§ 118 odst. 1 SOZ, podle něhož mohly být předmětem občanskoprávních vztahů věci, a pokud to 

jejich povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty. Legální definice pojmu věci v SOZ 

absentovala, nicméně věcí se rozuměly pouze hmotné předměty a ovladatelné přírodní síly37. Podíl 

nebyl věcí v právním smyslu, neboť nebyl hmotným předmětem, ani ovladatelnou přírodní silou 

sloužící k uspokojování lidských potřeb, jak věc vymezoval SOZ. Obchodní podíl nebyl pojímán 

ani jako právo, neboť se jednalo o ucelený soubor nejen práv, ale i povinností představující účast 

společníka na společnosti.  

 Podle judikatury k SOZ byl obchodní podíl považován právě za tzv. jinou majetkovou 

hodnotou a nikoli za věc nebo právo v kontextu ustanovení § 118 SOZ. K takovému pojetí podílu, 

                                                 
34 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dostupná na: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
35 Dostupný v databázi Beck-online. 
36 ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. § 285. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému 

a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1935-1937. s. 7 
37 KINDL, Milan. § 118. Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. Komentář. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2009. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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tedy jako jiné majetkové hodnoty, se vyjádřil Nejvyšší soud ČR v souvislosti s možností vydržení 

podílu v usnesení ze dne 3.10.2007, sp. zn. 29 Odo 794/2006, ve kterém vyslovil, že „obchodní 

podíl je souhrnem práv a povinností společníka ve vztahu ke společnosti, je současně i majetkovou 

hodnotou, se kterou lze, jako s takovou, disponovat, tj. činit ji předmětem právních úkonů jako 

celek“. 

 Z výše uvedeného je zřejmé, že pojetí podílu jakožto jiné majetkové hodnoty bylo navázáno 

na značně omezenou definici věci dle SOZ. S rozšířením definice věci i na věci nehmotné se opět 

otevřely debaty týkající se povahy podílu jako předmětu práva. Dosavadní judikatura, která podíl 

definovala jakožto jinou majetkovou hodnotu, již není aplikovatelná, neboť právě pojem jiné 

majetkové hodnoty v rámci definice věci v právním smyslu občanský zákoník nepřevzal. 

 V odborné literatuře se v současnosti v souvislosti s pojetím podílu jakožto předmětu práva 

vyskytují dva názorové proudy. Za věc v právním smyslu považují podíl P. Čech a P. Šuk,38 dle 

kterých je podíl nehmotnou věcí, neboť je odlišný od osoby, slouží potřebě lidí a nemá hmotnou 

podstatu. Shodného názoru je rovněž B. Havel,39 který konstatuje, že „z nového chápání věci v 

občanském zákoníku (§ 489 NObčZ) totiž jednoznačně plyne, že podíl je nehmotnou věcí  

(§ 496 odst. 2 NObčZ) v právním smyslu slova, nikoliv jinou majetkovou hodnotou.“ K tomuto 

závěru se přiklonil i Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016, 

kde vyslovil, že „podíl představuje účast společníka ve společnosti s ručením omezeným a práva 

a povinnosti z této účasti plynoucí (§ 31 z. o. k.). Jelikož slouží potřebě lidí a je rozdílný od osoby, 

je věcí v právním smyslu (§ 489 o. z.), a to věcí nehmotnou (§ 496 odst. 2 o. z.) a movitou (§ 498 

o. z.).“ Podíl za věc nehmotnou označují také D. Fyrbach a V. Filip40 nebo T. Dvořák.41 

 Odborná literatura se však setkává i s názory opačnými, byť poměrně zřídka. Dle A. Thöndela 

s M. Zuklínové42 nelze podíl považovat za věc v právním smyslu, pouze mu lze povahu věci 

v některých případech přiznávat (např. tak, že jej lze vydržet, přestože právě možnost vydržení 

                                                 
38 ČECH, Petr a ŠUK, Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). Vydání I. Praha: Ivana 

Hexnerová - BOVA POLYGON, 2016, str. 234. Srov. též ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., 

ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 73. 
39 HAVEL, Bohumil. § 31. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 73. Srov. též POKORNÁ, J. § 212. In: ČÁP, Zděněk a kol. Komentář k Zákonu o 

obchodních korporacích. Praha: Wolters Kluwer a.s., 2014. 
40 FILIP, Václav, FYRBACH, David. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právo prakticky, 

s. 78, 80. 
41 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Vědecké monografie (Wolters 

Kluwer ČR), str. 108. 
42 DVOŘÁK, Jan, ŠVESTKA, Jiří, ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná 

část. Praha: Wolters Kluwer, 2013. s. 373, 374. 
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podílu shledávám za argument podporující chápání podílu jako předmětu práva – k tomu srov. 

níže).  

 S druhým názorovým proudem se neztotožňuji. Argumentační oporu pro pojetí podílu jako 

věci v právním smyslu shledávám v následujícím.  

 První argument dle mého názoru vychází z pozitivního definičního znaku věci, kterým je již 

zmíněná užitečnost. Důvodová zpráva OZ k § 489 uvádí, že „užitečností se nerozumí jen faktické 

přinášení užitku jednotlivým předmětem konkrétnímu vlastníkovi, ale objektivní způsobilost 

přinášet především hospodářský užitek (čímž se nevylučuje užitek estetický či jiný). Užitečné je, co 

je prospěšné pro život člověka, a tedy má i hodnotu (…) o tom, co je užitečné, a co tedy je vzhledem 

k tomu věcí, rozhodují lidská vůle a poznání i schopnosti člověka.“ Takto užitečnost vnímali i F. 

Rouček a J. Sedláček,43 kteří zastávali názor, že „se vyžaduje, aby šlo o něco, ‚co slouží k užívání 

lidí'. To znamená, že tu jest aspoň možnost, aby dotčený předmět sloužil k užívání lidí, tudíž musí 

býti dostupný lidskému panství,“ a dodávali, že „onen předmět musí býti s to sloužiti užívání 

hospodářskému, t. j. k takovému užívání, které směřuje k zachování člověka při životě. Hledíce  

k pověděnému, vidíme, že pojem věci jest určen hlediskem účelovým (teleologickým), k čemuž 

nutno si ještě uvědomiti, že okolnost, že předmět slouží k užívání lidí, je dána relací tohoto 

předmětu k lidským potřebám, jinými slovy: nejde o vlastnost vězící ve věci samé.“ Obdobného 

názoru je i K. Eliáš, který konstatuje, že při pojetí věci ve smyslu ustanovení § 489 OZ je za věc 

chápána jakákoli majetková hodnota způsobilá spoluvytvářet majetek osoby.44 

 K. Eliáš v souvislosti s širokým pojetím věci v občanském zákoníku podotýká, že „nehmotné 

věci sice existují ‚jen' právně (…), leč to nebrání, aby někomu patřily, aby s nimi vlastnicky 

nakládal.“45 Jako příklad uvádí pohledávku, o které stanoví, že je jako majetkový objekt a věcí  

v právním smyslu součástí věřitelova jmění, tedy i objekt jeho vlastnictví. Podíl bezesporu nelze 

ztotožňovat s pohledávkou, neboť pohledávka je právem věřitele na plnění, kdežto podíl 

představuje účast společníka na společnosti a obsahuje jak práva, tak povinnosti z toho plynoucí. 

Z povahy podílu lze však dle mého názoru usuzovat, že je majetkovým objektem. Podíl má 

kvalitativní a kvantitativní stránku.46 Kvalitativní stránka podílu přitom představuje souhrn práv 

                                                 
43 ROUČEK, František, SEDLÁČEK, Jaromír. § 285. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému 

a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Praha: CODEX Bohemia, s.r.o., 1935-1937. s. 7. 
44 ELIÁŠ, Karel. Pojetí věci v právním smyslu v návrhu občanského zákoníku (srovnávací studie). In: KNAPPOVÁ, 

Marta a kol. Pocta Martě Knappové k 80. narozeninám. Praha: ASPI, 2005. str. 63. 
45 ELIÁŠ, Karel. Objekt vlastnického práva a návrh občanského zákoníku (Také o abstrakci v juristickém myšlení). 

Právní rozhledy. 2011, č. 11, s. 410-412. 
46 ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. Právnické učebnice 

(Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk), str. 258. 
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(vč. práv majetkových) a povinností společníka47, které plynou z účasti na společnosti. 

Nejvýznamnějším majetkovým právem je pak právo na podíl na zisku.48 Kvantitativní stránka je 

pak určena dvěma složkami, a to výší podílu a jeho hodnotou. Z uvedeného lze podle mého názoru 

dojít k závěru, že podíl je majetkovým objektem. Zároveň je podíl součástí věřitelova jmění. To, 

zda je „něco“ objektem vlastnictví slouží dle D. Szostoka49 jako vodítko při posuzování věcnosti 

či nevěcnosti určitého statku jako věci v právním smyslu. D. Szostok50 je toho názoru, že „Pokud 

je určitý statek způsobilý být majetkem určitého subjektu – je statkem, který přináší svému vlastníku 

prospěch, ať už se jedná o živnostenské oprávnění či např. právo na výživné, ač doposud 

nezažalované, ale přesto způsobilé přinést subjektu třeba i v budoucnu majetkový prospěch – bude 

se jednat o věc v právním smyslu.“ 

 S ohledem na shora lze konstatovat, že podíl má hospodářské využití, ba dokonce je nabýván 

za účelem hospodářského užitku či majetkového prospěchu osoby, které k němu náleží vlastnické 

právo. 

 Druhou argumentační linii lze hledat u úpravy vydržení. Tato argumentace se opírá  

o ustanovení § 979 OZ, dle kterého se ustanovení o věcných právech použijí na věci hmotné  

i nehmotné, na práva však jen potud, připouští-li to jejich povaha a neplyne-li ze zákona něco 

jiného. Vydržení je zároveň systematicky řazeno (společně s vlastnictvím a nabytím od 

neoprávněného) právě do věcných práv. Již před rekodifikací soukromého práva se soudní praxe 

zabývala otázkou, zda lze vydržet vlastnické právo k podílu v obchodní korporaci (dříve obchodní 

podíl). Obchodní podíl byl považován judikaturou a doktrínou za tzv. jinou majetkovou hodnotu, 

a nikoliv za věc nebo právo ve smyslu ustanovení § 118 odst. 1 SOZ. Předmětem držby mohly být 

dle § 129 odst. 2 SOZ věci i práva, která připouštěla trvalý nebo opětovný výkon, nicméně 

s ohledem na povahu obchodního podílu jako předmětu práva na něj nemohla být ustanovení  

o vydržení přímo aplikovatelná. 

 K možnosti vydržení obchodního podílu se poprvé vyjádřil Nejvyšší soud ČR v usnesení  

ze dne 29.8.2007, sp. zn. 29 Odo 1216/2005, ve kterém se zabýval povahou obchodního podílu, 

kdy konstatoval, že na obchodní podíl se musí hledět nikoli pouze jako na souhrn práv a povinností 

                                                 
47 K tomu srov. např. DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Vědecké 

monografie (Wolters Kluwer ČR), str. 111. 
48 HAVEL, Bohumil. § 31. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 73. Nebo FILIP, Václav, FYRBACH, David. Společnost s ručením omezeným. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právo prakticky, s. 75. 
49 SZOSTOK, David. Pohledávka jako věc v právním smyslu. Jurisprudence (Wolters Kluwer). Praha: ASPI, 2016. 

str. 39. 
50 Tamtéž. 
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společníka ve vztahu ke společnosti, jak jej vymezil odvolací soud, ale také jako na majetkovou 

hodnotu, se kterou lze disponovat. Zároveň uvedl, že s podílem jsou spojena stejná práva  

a povinnosti společníka jako je tomu u akcií akciové společnosti, na které se vztahovalo ustanovení 

o věcech movitých, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.51 Nejvyšší soud 

ČR dodal, že „akcii, jako cenný papír, lze vydržet podle ustanovení § 134 odst. 1 obč. zák. jako 

věc movitou,“ a uzavřel, že „za situace, kdy o možnosti vydržet akcii (jako věc movitou) nelze podle 

platné právní úpravy mít – přesto, že i akcie představuje souhrn práv a povinností akcionáře, tak 

jako obchodní podíl představuje souhrn práv a povinností společníka společnosti s ručením 

omezeným – žádné pochybnosti, by byl závěr, že obchodní podíl vydržet nelze, zcela nelogický.“ 

Soud tak na základě analogické aplikace zákona vyslovil, že lze vydržet obchodní podíl, přestože 

není věcí v právním smyslu. 

 Vydržení obchodního podílu bylo tedy možné za analogického užití úpravy vydržení věcí 

movitých dle SOZ. Nejvyšší soud ČR se k možnosti vydržení vyjádřil také v několika dalších 

rozhodnutích, mezi kterými je vhodné zmínit např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 

11.12.2007, sp. zn. 29 Odo 346/2006, ve kterém Nejvyšší soud konstatoval, že „odmítnutí 

možnosti vydržení obchodního podílu osobami, které byli v dobré víře, že se staly společníky, by 

znamenalo poskytnutí menší ochrany a menší míru právní jistoty než osobám, které jsou v dobré 

víře o tom, že jsou vlastníky akcií.“ 

Pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že SOZ pojímal věc v úzkém smyslu, a to tak, že jimi 

rozuměl jen věci hmotné a ovladatelné přírodní síly, a přesto judikatura došla k závěru, že podíl 

lze vydržet jako věc movitou, jsem toho názoru, že s rozšířením pojetí věci dle občanského 

zákoníku jsou závěry o vydržení podílu aplikovatelné. Zároveň, pokud lze podíl vydržet a věcmi 

jsou dle OZ i věci nehmotné, lze tím spíše argumentem a minori ad maius dojít k závěru, že odpadá 

potřeba analogického užití ustanovení o věcech a podíl je považován za věc v právním smyslu,  

a to věc nehmotnou. 

Zbývá podíl definovat z hlediska toho, zda jde o věc movitou nebo nemovitou. Taxativní 

výčet nemovitých věcí nalezneme v § 498 odst. 1 OZ, kdy tento stanoví, že nemovitými věcmi 

jsou „pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, 

a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon,“ a dále věci, o kterých zákon stanoví, že nejsou 

součástí pozemku a nelze je přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty. Mezi tento výčet 

                                                 
51 Srov. § 1 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb․, o cenných papírech, ve znění účinném od 1. 1. 2001. 
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nemovitých věci nelze podíl zařadit. Lze tedy vyloučit, že podíl je věcí nemovitou, a lze naopak 

konstatovat, že je věcí movitou. 

 Výše uvedené mne vede k závěru, že podíl lze považovat za věc nehmotnou movitou, neboť: 

a) OZ navazuje koncepčně na ABGB a rozšiřuje pojem věci i na věci nehmotné; 

b) je rozdílný od osoby a slouží potřebě lidí, tedy slouží osobám k nakládání s jejich účastí  

v obchodní korporaci a z ní vyplývajícími právy a povinnostmi; zároveň je majetkovým 

objektem a slouží k hospodářskému užívání; 

c) lze jej vydržet jako věc movitou. 

 Pojetí podílu jako věci nehmotné movité je zásadní pro zjištění, zda lze o aplikaci ustanovení 

o nabytí vlastnického práva od neoprávněného na podíl ve společnosti s ručením omezeným vůbec 

uvažovat (k tomu srov. kapitolu 4.1).  

3.2.2. Povaha kmenového listu 

 Jelikož může být podíl ve společnosti s ručením omezeným představován také kmenovým 

listem, bude věnována pozornost rovněž podílu inkorporovanému do kmenového listu. Cílem je 

zjistit, jaká je povaha kmenového listu v právním smyslu a zároveň zda má forma inkorporovaného 

podílu vliv na pojetí podílu jakožto věci nehmotné movité. Toto zjištění je nezbytné pro určení, 

zda má forma kmenového listu vliv na aplikaci ustanovení o nabytí vlastnického práva  

od neoprávněného na podíl.  

 Kmenový list představuje formou podílu ve společnosti s ručením omezeným. Definici 

kmenového listu nalezneme v § 137 odst. 3 ZOK, dle kterého je kmenový list cenným papírem na 

řad (srov. kapitolu 1.2). Cenným papírem je dle § 514 OZ listina, se kterou je právo spojeno 

takovým způsobem, že jej po vydání nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Občanský zákoník 

kmenový list, resp. cenný papír systematicky řadí mezi zvláštní kategorii věcí, přičemž věcí je dle 

§ 489 OZ vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. 

 Na rozdíl od nevtěleného podílu je kmenový list jakožto listina ovladatelnou částí vnějšího 

světa a zároveň má povahu samostatného předmětu. S ohledem na § 496 OZ, který stanovuje, že 

hmotnou věcí je ovladatelná část vnějšího světa, který má povahu samostatného předmětu, je 

kmenový list jakožto listina bezesporu věcí v právním smyslu. Rovněž se bude s ohledem  

na definici věcí nemovitých jednat o věc movitou, neboť kmenový list spadne do „zbytkové 

kategorie“ v § 498 odst. 2, dle kterého jsou movitými věcmi veškeré další věci, nehledě na jejich 

hmotnou či nehmotnou podstatu.  
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 Kmenový list je tedy věcí hmotnou movitou, na rozdíl od podílu nevtěleného, který je věcí 

nehmotnou movitou, neboť nemá hmotnou formu. 

 Obecná definice podílu v § 31 ZOK je společná pro všechny druhy a formy podílů. I kmenový 

list tedy představuje účast společníka na společnosti, se kterým jsou spojena práva a povinnosti. 

Podíl tak byl do kmenového listu pouze inkorporován. Povaha podílu jako takového se tedy 

nemění, změn doznává pouze jeho forma. Kmenový list je tak pouze nosičem práv a povinností 

společníků.52 

3.3.  Dobrá víra 

 Dobrá víra je základním předpokladem nabytí vlastnického práva od neoprávněného dle 

ustanovení § 1109 a násl. OZ. Úprava nabytí vlastnického práva od neoprávněného představuje 

určitý kompromis mezi ochranou původního vlastníka a ochranou dobré víry nabyvatele, jenž 

nabývá věc od osoby neoprávněné. Nicméně, v kontextu těchto ustanovení lze považovat ochranu 

dobré víry za prolomení ústavně zaručené ochrany vlastnického práva. Upřesnění povahy dobré 

víry a jejího významu a role v kontextu nabývání od neoprávněného je proto pro účel této práce 

zásadní. Pozornost tak bude věnována povaze dobré víry a významu a roli dobré víry v kontextu 

ustanovení § 1109 a násl. OZ. Zároveň shledávám analýzu dobré víry důležitou pro zjištění, zda 

lze v případě nabytí podílu od neoprávněného vůbec o dobré víře uvažovat, a to zejména s ohledem 

na princip materiální publicity, přičemž tomuto vztahu se věnuji v kapitole 4.5. 

3.3.1. Povaha dobré víry 

Dobrá víra je od účinnosti občanského zákoníku systematicky řazena mezi základní zásady 

občanského práva. Občanský zákoník upravuje pojem dobrá víra v souvislosti s § 7 OZ, který 

stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že ten, kdo jedná určitým způsobem, jedná poctivě  

a v dobré víře.  

Definice dobré víry však činí značné kontroverze. V právní teorii se setkáváme s rozlišením 

dobré víry ve dvou základních pojetích, a to v subjektivním a objektivním. Podrobná analýza 

rozlišení těchto pojetí dobré víry není předmětem této práce a zároveň není ani pro účely této práce 

nezbytná, přesto z důvodu ucelenosti výkladu shledávám za důležité vymezit alespoň základní 

koncepty tohoto rozlišení. 

                                                 
52 FILIP, Václav, FYRBACH, David. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právo prakticky, 

s. 91. 
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V objektivním slova smyslu je dobrá víra podle převažujícího názoru právní doktríny 

vyjádřena principem poctivosti.53 Nad těmito dvěma pojmy a jejich propojením se vedou debaty 

v souvislosti s terminologií občanského zákoníku, který tyto pojmy, tj. dobrou víru a poctivost, 

vzájemně rozlišuje (srov. § 7 OZ). V objektivním smyslu dobrá víra vyjadřuje určitý standard 

chování.54 Jedná se o metodickou pomůcku, případně imperativ jednání, jehož účelem je 

poskytnout základní kritéria kvality takového jednání.55 P. Tégl považuje dobrou víru 

v objektivním smyslu za „jakousi generální klauzuli (pravidlo chování) odkazující na jisté obecné 

morální hodnoty, a to hodnoty povšechně uznávané a akceptované ve společnosti.“56 Hovoříme  

o povinnosti jednat v souladu s principy objektivní dobré víry.57  

 Vymezení dobré víry v subjektivním slova smyslu je poněkud náročnější. Dobrá víra bývá 

považována za komplementární pojem ke zlé víře.58 Nejpřesnějším vymezením však bude to, že 

jde o obligatorní podmínku určité situace (zákonem předvídané), která musí být naplněna, aby 

došlo k zákonem zamýšlenému následku.59 Dle komentáře k § 7 OZ je dobrá víra v subjektivním 

smyslu „stavem, kdy jednající neví o určitých právně významných nedostatcích souvisejících  

s jeho jednáním, a ani o nich vědět nemohl. Nejde jenom o vnitřní stav mysli jednajícího, který  

o určitých skutečnostech neví, neboť tím by mohl být chráněn i někdo, kdo si počínal nedbale, což 

není smyslem principu ochrany dobré víry. Jde o situaci, kdy jednající nejen neví, ale ani vzhledem 

k okolnostem o nedostatcích vědět nemohl.“60 Obě kategorie dobré víry, tedy dobrou víru 

v objektivním a subjektivním slova smyslu, odlišil Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 18.3.2008, 

sp. zn. 28 Cdo 4833/2007, ve kterém se zabýval oprávněností držby a poctivostí držitele. P. Tégl61 

                                                 
53 Srov. např. LAVICKÝ, Petr. § 6. In: BÍLKOVÁ, Jana a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 72. Nebo PELIKÁNOVÁ, Irena, PELIKÁN, Robert. § 6. Komentář k 

Občanský zákoník: Komentář, Svazek I, (§ 1-654). Praha: Wolters Kluwer a.s., 2014. Nebo MELZER, Filip, TÉGL, 

Petr. Povinnost jednat v právním styku poctivě. In: Bulletin-advokacie.cz [online]. 5.12.2014 [cit. 2.11.2019]. 

Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/povinnost-jednat-v-pravnim-styku-poctive?browser=full 
54 LAVICKÝ, Petr. § 7. In: BÍLKOVÁ, Jana a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 82. 
55 Srov. TÉGL, Petr. Nový občanský zákoník: K úpravě dobré víry v návrhu nového občanského zákoníku. Bulletin 

advokacie. 2011, č. 1. Dostupné v databázi ASPI. 
56 TÉGL, Petr. Dobrá víra v občanském právu. Praha, 2008. Doktorská disertační práce. Univerzita Karlova. 

Právnická fakulta, s. 12. 
57 TÉGL, Petr. Nový občanský zákoník: K úpravě dobré víry v návrhu nového občanského zákoníku. Bulletin 

Advokacie. 2011, č. 1. Dostupné v databázi ASPI. 
58 LAVICKÝ, Petr. § 7. In: BÍLKOVÁ, Jana a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 82. 
59 Srov. MELZER, Filip a Petr TÉGL. Povinnost jednat v právním styku poctivě. In: Bulletin-advokacie.cz [online]. 

5.12.2014 [cit. 2.11.2019]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/povinnost-jednat-v-pravnim-styku-

poctive?browser=full 
60 LAVICKÝ, Petr. § 7. In: BÍLKOVÁ, Jana a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 82. 
61 TÉGL, Petr. Nový občanský zákoník: K úpravě dobré víry v návrhu nového občanského zákoníku. Bulletin 

advokacie. 2011, č. 1. Dostupné v databázi ASPI. 

http://www.bulletin-advokacie.cz/povinnost-jednat-v-pravnim-styku-poctive?browser=full
http://www.bulletin-advokacie.cz/povinnost-jednat-v-pravnim-styku-poctive?browser=full
http://www.bulletin-advokacie.cz/povinnost-jednat-v-pravnim-styku-poctive?browser=full
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toto rozhodnutí shrnuje následovně: „Nejvyšší soud nepojímá subjektivní dobrou víru jako čistě 

psychickou kategorii (vědomost nebo nevědomost o určité skutečnosti), nýbrž požaduje objektivní 

standard chování.“ Jak upozorňují F. Melzer a P. Tégl,62 subjektivní dobrá víra se zpravidla 

posuzuje v objektivním slova smyslu, tzn. s ohledem ke všem okolnostem daného případu.  

 Co se týče povahy dobré víry v subjektivní slova smyslu, resp. ochrany dobré víry, zejména 

před přijetím občanského zákoníku panovala názorová neshoda, zda jde o obecnou právní zásadu 

či nikoli. J. Hurdík63 uvádí, že „v tomto smyslu (subjektivní dobré víry) nejde tedy o obecné 

kritérium realizace subjektivních práv, neboť se jedná obvykle o to, zda právo vůbec vzniklo  

či nikoli a ne o problém jeho realizace či jinak vyjádřené obecné zásady právní.“ Ústavní soud 

naopak považuje dobrou víru za korektiv obecně platný pro občanské právo.64 Za obecnou zásadu 

právní ji považuje také P. Lavický.65 Argumentem může být i to, že dobrá víra, resp. její ochrana 

zaujímá významnou roli i z ústavněprávního hlediska, nejen v kontextu občanského zákoníku.  

J. Hurdík66 zasazuje i ochranu dobré víry do ústavněprávního kontextu a řadí ji k jednomu 

z hlavních projevů právní jistoty: „(…) ochrany dobré víry, jež je jedním z klíčových projevů 

právní jistoty, která sama je základní zásadou materiálního právního státu  

(viz čl. 1 odst. 1 Ústavy). Z tohoto hlediska by ochrana právní jistoty byla neúplná, pokud by 

zároveň nebyla chráněna dobrá víra účastníků soukromoprávních vztahů.“ 

 V občanském zákoníku je dobrá víra řazena mezi základní zásady. S ohledem na výše uvedené 

a na toto systematické zařazení se lze přiklonit k závěru, že ochranu dobré víry lze považovat  

za obecnou zásadu právní.  

3.3.2. Dobrá víra v kontextu ustanovení o nabytí vlastnického práva od 

neoprávněného 

 Dobrá víra je pro nabytí vlastnického práva od neoprávněného v kontextu ustanovení § 1109  

a násl. OZ jedním z předpokladů úspěšného nabytí. Význam principu dobré víry v souvislosti  

s nabytím od neoprávněného (dříve nabytí od nevlastníka) potvrdil již dříve Ústavní soud v nálezu 

                                                 
62 MELZER, Filip a TÉGL, Petr. Povinnost jednat v právním styku poctivě. In: Bulletin-advokacie.cz [online]. 

5.12.2014 [cit. 2.11.2019]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/povinnost-jednat-v-pravnim-styku-

poctive?browser=full 
63 HURDÍK, J., LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 

173. 
64 Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06 nebo nález Ústavního soudu ze dne 25. února 

2009, sp. zn. I. ÚS 143/07. 
65 LAVICKÝ, Petr. § 7. In: BÍLKOVÁ, Jana a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 82. 
66 HURDÍK, Jan, LAVICKÝ, Petr. Systém zásad soukromého práva. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 

s. 173. 
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ze dne 16.10.2007, sp. zn. Pl. ÚS 78/06, ve kterém uvádí, že „s otázkou dobré víry pracuje  

v různých situacích již stávající civilní právo a je zjevné, že dobrá víra musí zůstat klíčovým 

instrumentem v otázkách nabývání vlastnického práva od nevlastníka.“ Dobrou víru zároveň staví, 

jak bylo uvedeno v kapitole 3.3.1, do pozice obecně platné zásady občanského práva, když 

konstatuje, že „(…) dobrá víra vystupuje jako korektiv obecně platný pro občanské právo.“  

 V případě nabytí od neoprávněného dle ustanovení § 1109 OZ je dobrá víra řazena mezi 

základní předpoklady úspěšného nabytí a je presumována. V tomto směru tak nese důkazní 

břemeno ten, kdo dobrou víru popírá, pravděpodobně osoba, jejíž vlastnické právo je dotčeno. 

Ustanovení § 1111 OZ naopak dobrou víru nepresumuje a ponechává na nabyvateli, aby svou 

dobrověrnost prokázal. Důkazní břemeno nese tedy ten, kdo se dobré víry dovolává. Dobrá víra 

má tedy v kontextu uvedených ustanovení spíše funkci metodickou a určuje, na kom leží důkazní 

břemeno.67 Tedy buď na osobě, která podíl nabývá od osoby neoprávněné, nebo na osobě, která 

se neplatnosti převodu dovolává, tedy toho, jehož vlastnické právo je dotčeno.  

Občanský zákoník vztahuje dobrou víru v kontextu ustanovení § 1109 OZ na oprávnění 

převodce vlastnické právo převést. Obdobná situace platí i v případě nabytí dle § 1111 OZ. 

V případě nabytí dle § 1110 OZ občanský zákoník nicméně blíže nespecifikuje, zda se dobrá víra 

vztáhne jen na oprávnění převodce věc převést, či pouze na vlastnické právo převodce. Dle E. 

Dobrovolné68 lze usuzovat, že i v kontextu tohoto ustanovení postačí dobrá víra v oprávnění 

převodce věc převést. 

Otázkou je, jakým způsobem je dobrá víra ve smyslu ustanovení o nabytí od neoprávněného 

posuzována. E. Dobrovolná69 v tomto směru odkazuje na rakouskou právní úpravu, dle které  

ve vztahu k nabytí vlastnického práva od neoprávněného platí, že pokud vlastník věci prokáže, že 

nabyvatel musel mít důvodné podezření, že převodce neměl vlastnické právo k věci, nemůže 

k nabytí vlastnického práva dojít. Občanský zákoník však žádné takové upřesnění posuzování 

dobré víry neobsahuje. 

Občanský zákoník v souvislosti s nabytím dle § 1109 OZ výslovně stanoví, že dobrá víra se 

posuzuje ke všem okolnostem, tedy objektivně.70 Otázkou dobrověrnosti se zabývala již  

                                                 
67 MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 

53. Nebo HURDÍK, Jan a kol. Úvod do soukromého práva. 3. Nezměněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 

2006, s. 76. 
68 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 360. 
69 Tamtéž. 
70 Srov. VANĚK, Jakub. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného podle nového občanského zákoníku. Právní 

rozhledy. 2014, č. 2, s. 44-48. 
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za účinnosti předchozí úpravy v souvislosti s nabytím od nevlastníka dle § 446 ObchZ soudní 

praxe. Ta došla k závěru, že v případě posuzování dobré víry se bere v potaz nejen to, co nabyvatel 

věděl, ale co vědět vzhledem k okolnostem měl a mohl, a to při běžné míře opatrnosti. Hovoří se 

tak o tzv. investigativní povinnosti nabyvatele71. Tyto závěry ohledně posuzování dobré víry 

mohou být bezesporu aplikovatelné i za současné úpravy. 

Při posuzování dobré víry při nabývání od neoprávněného lze uvažovat i o aplikaci úpravy 

poctivé držby v § 992 OZ. K tomuto závěru se přiklání rovněž E. Dobrovolná72 a A. Thöndel73. 

Poctivá držba dle § 992 odst. 1 OZ spočívá v přesvědčení držitele o tom, že mu právo náleží. Jak 

bylo vysvětleno v kapitole 2.3 a v kapitole 3.3, přestože zákon zde výslovně nepojednává o dobré 

víře, ale o „poctivosti“, došla odborná literatura74 k závěru, že poctivostí se rozumí právě dobrá 

víra. Hovoříme zde o pozitivním přesvědčení o existenci vykonávaného práva, tedy subjektivní 

dobré víře. V případě ustanovení o nabytí vlastnického práva od neoprávněného jde však  

o přesvědčení, že příslušné oprávnění věc převést má druhá strana, tedy zcizitel.  

Jelikož lze považovat poctivou držbu za východisko posuzování dobré víry při nabytí 

vlastnického práva od neoprávněného, lze k subjektivnímu a objektivnímu posuzování dobré víry 

citovat usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 22 Cdo 877/2009, přestože se zde 

Nejvyšší soud vyjádřil k dobré víře v souvislosti s převodem nemovitosti. Právní věta tohoto 

rozhodnutí stanoví: „Posouzení toho, zda držitel je se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, 

že mu věc náleží, nemůže vycházet jen z posouzení subjektivních představ držitele.“ Dobrá víra 

držitele musí být v dané věci posuzována i z hlediska, zda držitel při zachování náležité opatrnosti, 

kterou lze s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu po každém subjektu práva požadovat, 

měl nebo mohl mít pochybnosti, že užívá pozemek, jehož vlastnictví nenabyl (…).“ Při posuzování 

dobré víry by tedy měla být požadována určitá míra opatrnosti75. 

Základním měřítkem tak bude ustanovení § 4 OZ, které stanoví vyvratitelnou právní 

domněnku, že „každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej  

s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.“ Jde  

                                                 
71 Např. nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 112/01, ze dne 9.4.2002 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 

32 Odo 1411/2005, ze dne 28.11.2007. 
72 DOBROVOLNÁ, Eva. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného ve srovnání s rakouským právem. Právní 

rozhledy. 2013, č. 10, s. 348-354. 
73 THÖNDEL, Alexandr. § 1109 (Nabytí vlastnického práva od neoprávněného). In: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský 

zákoník: Komentář, Svazek III, (§ 976-1474). Praha: Wolters Kluwer. Dostupné v databázi ASPI. 
74 Např. TÉGL, Petr. Nový občanský zákoník: K úpravě̌ dobré víry v novém občanském zákoníku. Bulletin Advokacie. 

2011, č. 1, s. 41. 
75 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 360. 
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o neurčitý právní pojem, jenž umožňuje zohlednit okolnosti konkrétního případu,76 nicméně 

v tomto směru platí, že tyto okolnosti budou posuzovány z objektivního hlediska, neboť dobrá víra 

je sice subjektivní kategorií, která musí být posuzována na základě objektivních skutečností.77 

3.4. Obchodní rejstřík 

Jedním ze základních předpokladů pro aplikaci ustanovení § 1109 OZ týkajícího se nabytí 

vlastnického práva od neoprávněného je skutečnost, že věc – tedy podíl – není zapsán ve veřejném 

seznamu. Cílem této kapitoly je určit, co se rozumí veřejným seznamem v kontextu občanského 

zákoníku a vymezit povahu obchodního rejstříku jakožto veřejného rejstříku dle zákona  

o veřejných rejstřících. Přestože se může zdát, že právní teorie i praxe shodně považují obchodní 

rejstřík za veřejný rejstřík a nikoli za veřejný seznam, je nezbytné se touto problematikou zabývat 

podrobněji. Jak uvádí P. Tégl,78 občanský zákoník sice rozlišuje pojmy veřejný seznam a veřejný 

rejstřík, ale jelikož navazující veřejnoprávní úprava pracuje s různými druhy veřejných evidencí, 

registrů či rejstříků (vč. obchodního rejstříku), lze uvažovat o tom, že občanský zákoník je v tomto 

směru podpůrným předpisem. Podle P. Tégla79 je pak za situace, kdy je daná veřejná evidence 

upravena zvláštním předpisem, může být veřejným seznamem ve smyslu občanského zákoníku  

a lze tuto úpravu aplikovat i na tuto evidenci. Z tohoto důvodu je důležité zabývat se povahou 

obchodního rejstříku podrobněji a vyloučit tak, že jde o veřejný seznam v kontextu občanského 

zákoníku, resp. ustanovení o nabytí od neoprávněného. V důsledku toho bude možné určit, zda 

může být předmětem úpravy nabytí od neoprávněného také podíl, jehož druh a výše se zapisují  

do obchodního rejstříku. 

3.4.1. Povaha obchodního rejstříku 

 Ustanovení o nabytí vlastnického práva od neoprávněného pracují s pojmem veřejný seznam. 

Výslovnou definici tohoto pojmu však v občanském zákoníku, který s tímto pojmem pracuje 

zejména v souvislosti s věcnými právy, nenalezneme.80 Důvodová zpráva OZ veřejný seznam 

                                                 
76 LAVICKÝ, Petr. § 4. In: BÍLKOVÁ, Jana a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2014, s. 66. 
77 Srov. DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 360. Nebo THÖNDEL, Alexandr. § 1109 (Nabytí vlastnického 

práva od neoprávněného). In: ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník: Komentář, Svazek III, (§ 976-1474). Wolters 

Kluwer. Dostupné v databázi ASPI. 
78 TÉGL, Petr. Některé aspekty úpravy veřejných seznamů. In: Právní prostor [online]. 26.8.2014 [cit. 1.11.2019]. 

Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-aspekty-upravy-verejnych-seznamu  
79 Tamtéž. 
80 Srov. též VANĚK, Jakub. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného podle nového občanského zákoníku. Právní 

rozhledy. 2014, č. 2, s. 44-48. 
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poměrně striktně odlišuje od pojmu veřejný rejstřík.81 Zásadní otázka zní, jaké evidence jsou 

občanským zákoníkem považovány za veřejné seznamy, a to zejména v kontextu ustanovení  

§ 1109 OZ o nabytí vlastnického práva od neoprávněného.  

 Východiskem úpravy veřejných seznamů jsou ustanovení § 980 – 986 OZ. Tato ustanovení 

nedefinují pojem veřejný seznam, ale věnují se principům materiální publicity a zápisům do těchto 

seznamů. Samotná důvodová zpráva OZ k § 980 pak uvádí, že občanský zákoník zavádí pojem 

veřejný seznam pro všechny veřejné evidence spojené s majetkovými právy. Zároveň jej striktně 

vymezuje od veřejného rejstříku. Veřejné rejstříky pak upravuje občanský zákoník pouze obecným 

způsobem v § 120 OZ a s ohledem na § 120 odst. 2 OZ přenechává podrobnější úpravu jiným 

právním předpisům. Jedním z takových předpisů je zákon o veřejných rejstřících.  

 Zákon o veřejných rejstřících v § 1 odst. 1 taxativním výčtem stanoví, že veřejným rejstříkem 

je spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, 

obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností. Zařazuje sem tedy i obchodní rejstřík 

a zároveň jej tak vymezuje od veřejného seznamu. Takové vymezení však podle mého názoru 

zdaleka nestačí ke konstatování, zda je veřejným seznamem v kontextu ustanovení § 1109 OZ 

rozuměn i obchodní rejstřík. 

 Dle P. Tégla82 lze k takovému zjištění lze dojít dvěma způsoby. Prvním z nich je rozlišení 

veřejného seznamy a veřejného rejstříku podle toho, za co jednotlivé evidence označí zákon. 

Takové řešení však nebude podle mého názoru příliš vypovídajícím, neboť i některé rejstříky 

(např. letecký rejstřík) jsou považovány za veřejné seznamy. Druhý způsob spočívá ve vymezení 

jednotlivých definičních znaků veřejného seznamu a určení, zda konkrétní evidence tyto znaky 

naplňuje či nikoli. V kontextu této práce proto vymezuji definiční znaky obchodního rejstříku  

a následně je porovnávám se základními atributy veřejného seznamu. Dále se tedy budu zabývat 

druhým způsobem, a to vymezením jednotlivých charakteristických znaků veřejného seznamu  

a jeho odlišení od veřejného rejstříku. 

 Prvním základním předpokladem je určení, o jakou evidence se jedná, resp. co je do veřejného 

seznamu zapisováno. P. Tégl83 definuje veřejný seznam jako evidenci věcí (objektů) a práv k nim. 

                                                 
81 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. [cit. 2.7.2019]. Dostupná na: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
82 TÉGL, Petr. Některé aspekty úpravy veřejných seznamů. In: Právní prostor [online]. 26.8.2014 [cit. 1.11.2019]. 

Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-aspekty-upravy-verejnych-seznamu 
83 Srov. též TÉGL, Petr. Některé aspekty úpravy veřejných seznamů. In: Právní prostor [online]. 26.8.2014 [cit. 

1.11.2019]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-aspekty-upravy-verejnych-

seznamu 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-aspekty-upravy-verejnych-seznamu
https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-aspekty-upravy-verejnych-seznamu
https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-aspekty-upravy-verejnych-seznamu
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Toto potvrzuje i sama důvodová zpráva OZ84 k § 980, která považuje veřejný seznam za evidenci 

majetkových objektů a absolutních práv k nim (případně i jiných práv), tedy veřejnou evidenci 

věcí. Obdobnou definici veřejnému seznamu přisuzují J. Gaňo a B. Havel85, kteří uvádějí, že 

veřejný seznam je evidencí věcí, která splňuje předpoklady v § 980 a násl OZ. Zároveň jej odlišují 

od veřejného rejstříku, když konstatují, že „veřejný rejstřík je rejstříkem osob, zde fyzických  

i právnických, který je podle zákona za veřejný rejstřík prohlášen“86. S tímto názorem se 

ztotožňuje i P. Hampl87, který veřejný rejstřík označuje za veřejnou jednotící evidenci všech 

právnických osob. 

 Druhým aspektem veřejného seznamu je tzv. publicita (veřejnost). Publicita může působit ve 

formální i v materiálním smyslu.88 Veřejnou evidencí se dle P. Hampla89 rozumí evidence, která 

je obecně přístupná, nikoli utajená, tedy veřejnosti nedostupná. K tomuto názoru se přiklání  

i komentářová literatura, dle které je tento princip charakterizován neomezeným přístupem 

veřejnosti.90 V tomto směru se jedná o publicitu formální. Formální publicitou se rozumí volný 

přístup obsahu evidence, zejména to, že příslušná osoba nemusí splňovat formální kritéria, resp. 

podmínky, vč. prokazování právního zájmu. Jinými slovy jde o veřejnou přístupnost jak zapsaných 

údajů, tak sbírky listin.91 Tento princip je vyjádřen v § 3 odst. 1 ZoVR, který stanoví, že 

„Rejstříkový soud uveřejní údaje o zapsané osobě a listiny uložené ve sbírce listin způsobem 

umožňujícím dálkový přístup a umožní získat úředně ověřený elektronický opis.“  

 Veřejný seznam musí být veřejnou evidencí zřízenou zákonem, tzn. vedenou orgánem veřejné 

moci, případně jinou pověřenou osobou.92 

 Z výše uvedeného vyplývá, že veřejná evidence musí kumulativně splňovat následující 

předpoklady, aby byla považována za veřejný seznam: 

                                                 
84 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. [cit. 2.7.2019]. Dostupná na: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
85 GAŇO, Jiří, HAVEL, Bohumil. § 1. In: DĚDIČ, Jan a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob. Komentář. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 1. 
86 Tamtéž. 
87 HAMPEL, Petr. § 1. In: HAMPEL, Petr a Ivo WALDER. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob: Komentář. Wolters Kluwer. Dostupné v databázi ASPI. 
88 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 30 Cdo 3172/2007, ze dne 6. 1. 2010, nebo VRZALOVÁ, Lenka. § 

980. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. 

Beck, 2013, s. 9 
89 HAMPEL, Petr. § 1. In: HAMPEL, Petr a Ivo WALDER. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob: Komentář. Wolters Kluwer. Dostupné v databázi ASPI. 
90 Srov. VRZALOVÁ, Lenka. § 980. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 9 
91 DVOŘÁK, Tomáš. K některým otázkám obchodního rejstříku. Právní rozhledy. 2001, č. 2, s. 77-80. Dostupné v 

databázi Beck-online. 
92 VRZALOVÁ, Lenka. § 980. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 9. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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a) jde o evidenci věcí, nikoli osob; 

b) obsah evidence je volně přístupný veřejnosti;   

c) evidence je zřízena zákonem a vedena příslušným orgánem veřejné moci. 

 Obchodní rejstřík, resp. jeho obsah (vč. sbírky listin), je volně přístupný veřejnosti. Zároveň je 

veden na základě zákona, a to zákona o veřejných rejstřících orgánem veřejné moci, tzv. 

rejstříkovým soudem. Rozlišujícím prvkem je však skutečnost, že obchodní rejstřík je evidencí 

osob, nikoli věcí. Toto diferenciační kritérium je pak zásadním pro konstatování, že obchodní 

rejstřík není veřejným seznamem, neboť nenaplňuje všechny z výše uvedených znaků veřejného 

seznamu.  

3.4.2. Princip materiální publicity ve vztahu k zapsanému společníkovi 

 Obchodní rejstřík je ovládán principem materiální publicity. Úpravu principu materiální 

publicity nalezneme v § 8 a násl. ZoVR. Na základě tohoto principu jsou údaje zapsané 

v obchodním rejstříku právně relevantní vůči třetím osobám i v případě, že neodpovídají 

skutečnému stavu,93 jsou-li splněny podmínky stanovené v § 8 ZoVR. Tento princip je též nazýván 

principem dobré víry v zapsané skutečnosti.94 Princip materiální publicity dělíme na pozitivní  

a negativní.95 

 Ustanovení § 8 odst. 1 ZoVR upravuje negativní princip materiální publicity. Tento stanoví, 

že „proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, 

jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.“ Materiální publicita 

obchodního rejstříku tedy znamená, že údaje v něm zapsané, byť neodpovídají skutečnému stavu, 

jsou účinné vůči třetím osobám i přes tuto skutečnost. Princip materiální publicity je shodně 

upraven také v § 121 OZ, ustanovení § 8 ZoVR je však úpravou speciální.  

 ZoVR v souvislosti s principem materiální publicity hovoří o těch, „jichž se zápis týká“. 

Vyvstává proto otázka, jaký okruh subjektů lze do toho definičního rámce zařadit.  

 V teorii se setkáváme s dvěma protichůdnými názorovými proudy. Dědič a Lasák jsou toho 

názoru, že těmito osobami, jichž se zápis v obchodním rejstříku týká, jsou nejen samotné právnické 

osoby, ale také její společníci. Argumentují přitom skutečností, že i společníci se mohou domáhat 

                                                 
93 DĚDIČ, Jan, LASÁK, Jan. § 8. In: DĚDIČ, Jan a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: 

Komentář. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 14. 
94 HAMPEL, Petr. § 8. In: HAMPEL, Petr a Ivo WALDER. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob: Komentář. Wolters Kluwer. 
95 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Vědecké monografie (Wolters 

Kluwer ČR), str. 30. 
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změn zápisu v obchodním rejstříku dle ustanovení § 11 odst. 3 ZoVR. V § 11 odst. 1 ZoVR je 

vymezen okruh osob, které jsou legitimovány k podání návrh na zápis změn. Druhou skupinu osob 

s touto legitimizací upravuje odst. 3 tohoto ustanovení, které umožňuje v situaci, kdy návrh  

na zápis změn není podán oprávněnými osobami dle § 11 odst. 1 ZoVR bez zbytečného odkladu 

poté, co došlo k rozhodné skutečnosti, může jej podat každý, kdo na něm doloží právní zájem. 

Zároveň musí k návrhu na zápis přiložit listiny, jimiž mají být doloženy skutečnosti zapisované  

do veřejného rejstříku. Otázkou, který okruh osob patří do těchto dvou kategorií, se zabýval i 

Nejvyšší soud ČR. V usnesení ze dne 30. 10. 2017, sp. zn. 9 Cdo 2624/2016, v souvislosti 

s výmazem zápisu jednatele, jemuž zanikla funkce, konstatoval, že právní zájem na tomto výmazu 

má podle § 11 odst. 3 i společník.96 

 P. Hampel97, na kterého ve svém článku odkazuje rovněž M. Zvára,98 zastává názor opačný. 

Domnívá se, že § 8 odst. 1 ZoVR se vztáhne pouze k zapsanému subjektu, nikoli na osoby zapsané 

ve veřejném rejstříku, jako jsou například osoby společníků.99 

 V tomto směru souhlasím s argumentací J. Dědiče a J. Lasáka, neboť z jazykového výkladu § 

11 odst. 3 ZoVR, kdy tento stanoví, že návrh na zápis změn může podat „každý“, kdo na něm 

doloží právní zájem, se lze dobrat k závěru, že jde o pojem velmi široký. Jelikož není dále blíže 

specifikováno, jaké osoby spadají pod tento pojem, který je omezen pouze právním zájmem 

příslušné osoby, lze i s ohledem na judikaturní závěry dojít k tomu, že společníci budou 

bezpochyby patřit mezi osoby, které mají na zápisu změn právní zájem. Pokud mají společníci 

právní zájem na zapsaných údajích, lze usuzovat, že se jich zápis týká. Pokud je úkolem materiální 

publicity ochrana důvěry v zapsané údaje v obchodním rejstříku, mezi které patří i osoba 

společníka, jsem toho názoru, že se princip uplatní nejen k zápisu společnosti, ale rovněž i jejím 

společníkům. 

 Dobrá víra nabyvatele je obecným předpokladem úspěšného nabytí podílu od neoprávněného. 

V případě nabytí dle ustanovení § 1109 a § 1110 OZ se dobrá víra nabyvatele presumuje, tedy 

předpokládá. Platí, že dobrou víru bude prokazovat ten, kdo ji popírá, tedy pravděpodobně osoba, 

jejíž vlastnické právo je dotčeno. V případě nabytí podle § 1111 OZ platí otočené důkazní 

                                                 
96 Srov. např. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. 10. 2018, sp. zn. 5 Cmo 129/2018. Dostupný 

v databázi Beck-online. 
97 HAMPEL, Petr. In: Hampel, P. Walder, I. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář. 

Praha: Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 24. 
98 ZVÁRA, Michael. Nabytí podílu od neoprávněného ve společnosti s ručením omezeným na základě smlouvy o 

převodu podílu. Obchodněprávní revue. 2017, č. 7-8, s. 193-198. [cit. 1.10.2019]. Dostupné v databázi Beck-online. 
99 Dále jimi mohou být např. členové statutárních nebo jiných orgánů společnosti. 
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břemeno. Je tedy na nabyvateli, aby svou dobrou víru v oprávnění převodce převést vlastnické 

právo prokázal.  

4. Nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným od 

neoprávněného 

 Cílem této kapitoly je aplikace závěrů z kapitoly 3. věnující se analýze základních předpokladů 

nabytí vlastnického práva od neoprávněného s ohledem na specifika podílu, na jednotlivé nabývací 

způsoby dle § 1109 a násl. OZ. 

 V kapitole 3 jsou analyzovány tři základní okruhy, a to (i) povaha podílu, (ii) povaha 

obchodního rejstříku vč. principu materiální publicity a jeho působení vůči zapsaným 

společníkům, a (iii) povaha dobré víry.  

 S ohledem na závěry učiněné v rámci výše uvedených okruhů je nejprve určeno, zda lze  

na podíl aplikovat ustanovení o věcných právech, pod která systematicky spadají i ustanovení o 

nabytí od neoprávněného. Následně jsou závěry z kapitoly 3 aplikovány na jednotlivé způsoby 

nabytí vlastnického práva k podílu od neoprávněného dle ustanovení § 1109 a násl. OZ. Jak je 

vymezeno v úvodu této práce, struktura této kapitoly kopíruje strukturu analýzy zvolenou M. 

Zvárou v jeho článku o nabytí podílu od neoprávněného.100 M. Zvára aplikoval jednotlivé způsoby 

nabytí od neoprávněného dle § 1109 a násl. OZ na nabytí podílu ve společnosti s ručením 

omezeným na základě smlouvy o převodu podílu. Takto zvolenou strukturu považuji za 

nejvhodnější způsob, kterým lze zjistit, jakými konkrétními nabývacími způsoby lze podíl  

ve společnosti s ručením omezeným nabýt.  

4.1.  Aplikace ustanovení o věcných právech na podíl 

 Ani rekodifikací soukromého práva a přijetím občanského zákoníku, který se úpravou věcí 

v právním smyslu koncepčně navrací k úpravě věcí v ABGB, nebyla povaha podílu jakožto 

předmětu právních vztahů postavena na jisto. Jedním z dílčích cílů této práce, který je 

předpokladem pro zjištění, zda lze nabýt podíl ve společnosti s ručením omezeným  

od neoprávněného, je zjistit, zda lze podíl považovat za věc v právním slova smyslu. 

                                                 
100 ZVÁRA, Michael. Nabytí podílu od neoprávněného ve společnosti s ručením omezeným na základě smlouvy o 

převodu podílu. Obchodněprávní revue. 2017, č. 7-8, s. 193-198. [cit. 1.10.2019]. Dostupné v databázi Beck-online. 
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 Jsem toho názoru, že podíl je věcí v právním smyslu, a to věcí nehmotnou movitou. Tento 

závěr je podpořen následujícími argumenty a vyplývá z analýzy podílu jakožto předmětu práva 

v kapitole 3.2 této práce: 

1) občanský zákoník rozšiřuje pojem věci v právním smyslu i na věci nehmotné, a koncepčně 

tak navazuje na ABGB; 

2) podíl je rozdílný od osoby a slouží potřebě lidí, neboť slouží k nakládání s jejich účastí  

v obchodní korporaci a z ní vyplývajícími právy a povinnostmi; 

3) i za účinnosti starého občanského zákoníku mohl být podíl vydržen jako věc movitá (za 

analogické aplikace příslušných ustanovení), přestože s ohledem na úzké pojetí věci nebyl 

podíl věcí v právním slova smyslu; 

4) podíl lze i za účinné právní úpravy vydržet jako movitou věc; s ohledem na rozšíření věci 

v právním slova smyslu odpadá potřeba analogické aplikace ustanovení o věcech movitých 

na podíl. 

 Závěr, že podíl je věcí v právním smyslu, a to věcí nehmotnou movitou, je rovněž převažujícím 

názorem v odborné literatuře. Nutno však dodat, že se vyskytují i menšinové názory, které 

nepovažují podíl za věc v právním smyslu, ale pouze mu povahu věci v některých případech 

„propůjčují“ (srov. 3.2.1). 

 Občanský zákoník v § 979 uvádí, že ustanovení o věcech se aplikují jak na věci hmotné, tak 

na věci nehmotné; na práva se však aplikují pouze připouští-li to jejich povaha. Podíl je věcí 

nehmotnou movitou, a to jak podíl nevtělený, tak podíl reprezentovaný kmenovým listem, neboť 

forma podílu nemá vliv na povahu podílu jakožto předmětu právních vztahů. Podíl je tak bez 

ohledu na svou formu věcí nehmotnou a movitou, obsahuje práva a povinnosti společníka  

a představuje tak jeho účast na společnosti. Samotná forma podílu inkorporovaného do kmenového 

listu bude mít význam při posuzování jednotlivých způsobů nabytí, jejich předpokladů  

a souvisejících procesních otázek, jako je možnost naplnění dobré víry nabyvatele v případě nabytí 

podílu ve formě kmenového listu. 

 Jelikož podíl lze považovat za věc právním smyslu, odpadá otázka analogie ustanovení  

o věcech na podíl, jíž bylo nutno řešit za účinnosti starého občanského zákoníku, kdy byl podíl 

považován za tzv. jinou majetkovou hodnotu ve smyslu § 118 odst. 1 SOZ, a nikoli za věc  

v právním smyslu. 

 Závěru, že podíl je věcí nehmotnou a movitou, lze přisvědčit i s ohledem na účel právní úpravy 

nabytí od neoprávněného. Tímto účelem je především ochrana právní jistoty stran převodu a dobré 
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víry nabyvatele. Nic nebrání tomu, aby byly tyto aspekty aplikovatelné také na nehmotné věci, 

jako je podíl.  

 Lze uzavřít, že ustanovení o věcných právech se na podíl ve společnosti s ručením omezeným 

aplikují, nicméně s ohledem na jeho specifika a v kontextu ustanovení § 979 OZ jsem totožného 

názoru jako P. Čech a P. Šuk,101 dle kterých bude v rámci jednotlivých případů nabytí  

od neoprávněného potřeba posuzovat, zda se konkrétní úprava věcných práv na podíl hodí či 

nehodí.  

4.2.  Nabytí vlastnického práva k podílu od neoprávněného na 

základě ustanovení § 1109 občanského zákoníku 

4.2.1. Obecné předpoklady nabytí 

 Ustanovení § 1109 OZ, obsahující zvláštní skutkové podstaty nabytí od neoprávněného, 

stanoví, že vlastníkem věci se stane ten, kdo získal věc, která není zapsána ve veřejném seznamu, 

a byl v dobré víře v oprávněné převodce věc převést, a to na základě řádného titulu: 

a) ve veřejné dražbě, 

b) od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku, 

c) za úplatu od někoho, komu vlastník věc svěřil, 

d) od neoprávněného dědice, jemuž bylo nabytí dědictví potvrzeno, 

e) při obchodu s investičním nástrojem, cenným papírem nebo listinou vystavenými  

na doručitele, nebo 

f) při obchodu na komoditní burze. 

 Základním předpokladem aplikace tohoto ustanovení je, že je nabývána věc v právním smyslu. 

Jak bylo uvedeno v kapitole 3.2.1, podíl lze považovat za věc v právním slova smyslu, a to za věc 

nehmotnou movitou. Ustanovení § 1109 OZ tak lze na podíl aplikovat, a to i v případě podílu 

inkorporovaného do kmenového listu, neboť forma takového podílu nemá na povahu podílu 

jakožto předmětu práva vliv.  

 Druhým ze stanovených předpokladů je, že se jedná o věc nezapsanou ve veřejném seznamu. 

Podíl, resp. jeho druh a výše se zapisují do obchodního rejstříku. S ohledem na závěry učiněné 

v kapitole 3.4.1 lze za veřejný seznam v kontextu občanského zákoníku považovat evidenci, která: 

                                                 
101 ČECH, Petr a ŠUK, Petr. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). Vydání I. Praha: Ivana 

Hexnerová - BOVA POLYGON, 2016, str. 235. 
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a) je evidencí věcí, nikoli osob; 

b) obsah evidence je volně přístupný veřejnosti;   

c) evidence je vedena na základě zákona příslušným orgánem veřejné moci. 

 S přihlédnutím k uvedeným definičním znakům veřejného seznamu jsem toho názoru, že 

obchodní rejstřík nenaplňuje všechny z výše uvedených aspektů veřejného seznamu a nelze ho 

tedy za veřejný seznam v kontextu ustanovení o nabývání vlastnického práva od neoprávněného 

považovat. Obchodní rejstřík, resp. jeho obsah (vč. sbírky listin), je volně přístupný veřejnosti. 

Zároveň je veden na základě zákona, a to zákona o veřejných rejstřících, orgánem veřejné moci – 

krajským (rejstříkovým) soudem. Prvkem, který jej odlišuje od veřejného seznamu, je pak 

skutečnost, že obchodní rejstřík je evidencí osob, nikoli věcí. Toto diferenční kritérium je pak 

klíčové pro určení, že obchodní rejstřík není veřejným seznamem v kontextu ustanovení o nabytí 

od neoprávněného (k tomu srov. závěry v kapitole 3.4.1).  

 Další z podmínek nabytí od neoprávněného je požadavek řádného titulu, na základě kterého 

k nabytí vlastnického práva dojde. Pro účely této práce jím je smlouva o převodu podílu. Je třeba 

uvést, že skutečnost, že podíl převádí osoba neoprávněná, nebude mít vliv na platnost takové 

smlouvy. Tato skutečnost vyplývá z ustanovení § 1760 OZ, který stanoví, že neoprávněnost strany 

k nakládání s věcí, která je smlouvou převáděna, sama o sobě neplatnost smlouvy nevyvolává. Jak 

uvádí E. Dobrovolná,102 institut nabytí od neoprávněného nemůže sanovat vady převodní smlouvy 

mezi stranami, zejména je-li nabyvatel v dobré víře. Nad rámec uvedeného považuji za nezbytné 

dodat, že občanský zákoník k převodu vyžaduje pouze uzavření smlouvy, nikoli předání předmětu 

převodu, jak tomu bylo za předchozí úpravy. Fakt, že tradice k úspěšnému završení převodu není 

vyžadována,103 pouze podporuje stanovisko, že ustanovení o nabytí vlastnického práva  

od neoprávněného lze na podíl aplikovat. 

 Ustanovení § 1109 OZ lze tedy na podíl ve společnosti s ručením omezeným jako takové 

aplikovat, bude však třeba zjistit, zda lze s ohledem na specifika podílu naplnit některý 

z nabývacích způsobů uvedených pod písm. a) až f) tohoto ustanovení a vlastnické právo k podílu 

od neoprávněného nabýt některým z těchto způsobů. 

                                                 
102 DOBROVOLNÁ, Eva. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného ve srovnání s rakouským právem. Právní 

rozhledy. 2013, č. 10, s. 348-354. 
103 Tamtéž. 
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4.2.2. K ustanovení § 1109 písm. a) občanského zákoníku 

 Skutková podstata dle ustanovení § 1109 písm. a) OZ upravuje situaci, kdy je věc nabyta od 

neoprávněného ve veřejné dražbě. Přestože se tato práce věnuje nabytí podílu od neoprávněného 

na základě smlouvy o převodu podílu, považuji za vhodné vyjádřit se krátce i k tomuto způsobu 

nabytí.  

 Dle mého názoru je možné ve veřejné dražbě nabýt podíl, a to jak podíl nevtělený, tak podíl ve 

formě kmenového listu. Dle § 1771 OZ je dražba zvláštním způsobem uzavření smlouvy, která je 

uzavřena příklepem. Předmětem veřejné dražby může být dle § 17 zákona o veřejných dražbách 

jakákoli věc, vč. věci nehmotné.104 Pro cenné papíry, tedy i kmenové listy, nalezneme speciální 

úpravu dražeb v § 33 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 

 S ohledem na naplnění obecných předpokladů nabytí vlastnického práva od neoprávněného  

a skutečnost, že podíl ve společnosti s ručením omezeným může být předmětem veřejné dražby,  

a to i podíl vtělený do kmenového listu, lze tuto skutkovou podstatu na podíl aplikovat. 

4.2.3. K ustanovení § 1109 písm. b) občanského zákoníku 

 Dle ustanovení § 1109 písm. b) OZ lze za splnění obecných předpokladů nabytí  

od neoprávněného nabýt věc, pokud je nabyta od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti 

v rámci běžného obchodního styku. 

 Není dán důvod, který by aplikaci tohoto způsobu nabytí na podíl na základě smlouvy  

o převodu podílu od neoprávněného vylučoval. Nabízí se spíše otázka, o jakou podnikatelskou 

činnost v praxi půjde, neboť věc musí být nabyta při podnikatelské činnosti v rámci běžného 

obchodního styku. Dle A. Thöndela105 má zákonodárce na mysli nabytí při výkonu provozní 

činnosti podnikatele a nikoli mimo jeho podnikatelskou činnost. Zároveň konstatuje, že musí jít  

o věc, se kterou podnikatel běžně v rámci podnikatelské činnosti nakládá. Podle E. Dobrovolné106 

se musí jednat o podnikatelskou činnost, ke které má podnikatel příslušné oprávnění. Tomuto 

názoru lze bezesporu přisvědčit, neboť samotné ustanovení výslovně uvádí, že k nabytí musí dojít 

při běžném obchodním styku, čemuž lze rozumět jedině tak, že podíl musí být předmětem, se 

kterým podnikatel běžně obchoduje. 

                                                 
104  RAKOVSKÝ, Adam, LÍZNEROVÁ, Jana. § 17. In: RAKOVSKÝ, Adam, LÍZNEROVÁ, Jana, HAŠČÁK, Josef. 

Zákon o veřejných dražbách. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2018, s. 160. 
105 THÖNDEL, Alexander. § 1089. In: Občanský zákoník: Komentář, Svazek III, (§ 976-1474). Praha: Wolters Kluwer 

a.s., 2014. 
106 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1109. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 360. 
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 Jsem toho názoru, že ustanovení § 1109 písm. b) OZ lze na podíl ve společnosti s ručením 

omezeným aplikovat, a to jak podíl nevtělený, tak podíl vtělený do kmenového listu. Nicméně, 

s ohledem na specifika podílu jakožto předmětu právních vztahů bude možnost jeho nabytí na 

základě tohoto nabývacího způsobu v praxi značně omezená. Představit si lze, jak uvádí M. 

Zvára,107 situaci, kdy je podíl takto nabyt od podnikatele, jehož podnikatelská činnost spočívá v 

zakládání tzv. ready-made společností, které jsou následně jako hotový produkt převáděny na další 

osoby.  

 Pro aplikaci tohoto způsobu nabytí tak bude nezbytné, aby byl převodce podnikatelem  

ve smyslu ustanovení § 420 a násl. OZ, a vždy bude třeba identifikovat povahu jeho podnikatelské 

činnosti. V případě, že se nebude jednat o činnost podnikatele, jenž spočívá v obchodování  

či jiném nakládání s podíly, nebude ani možné tento způsob nabytí na podíl aplikovat.  

4.2.4. K ustanovení § 1109 písm. c) občanského zákoníku 

 Dle ustanovení § 1109 písm. c) OZ je možné nabýt věc od neoprávněného, jestliže se jedná  

o nabytí za úplatu od někoho, komu vlastník věc svěřil. V souvislosti s aplikací tohoto způsobu 

nabytí od neoprávněného na podíl vyvstává otázka, zda lze podíl „svěřit“ třetí osobě. 

 Dle M. Zváry108 je svěřením myšleno fyzické předání věci. V tomto směru tak vylučuje 

aplikaci tohoto ustanovení na věci nehmotné, tedy i na podíl. Odkazuje na rakouskou právní 

úpravu, která se přiklání k závěru, že nabýt věc od osoby, které vlastník věc svěřil, lze pouze 

v případě věcí hmotných a movitých. 

 Dle mého názoru nelze mít tento závěr o nemožnosti svěření nehmotné věci za zcela 

jednoznačný. Co se týče pojmu „svěření“, jisté vodítko nalézám u institutu správy cizího majetku 

dle § 1400 a násl. OZ. Správcem cizího majetku je dle § 1400 OZ každý, komu je svěřena správa 

majetku, která mu nepatří. Tímto majetkem pak můžou být jakékoli věci v právním slova smyslu, 

tedy věci hmotné i nehmotné.109 Takovýmto předmětem svěřené správy majetku může být i podíl 

v obchodní korporaci.110  

                                                 
107 ZVÁRA, Michael. Nabytí podílu od neoprávněného ve společnosti s ručením omezeným na základě smlouvy o 

převodu podílu. Obchodněprávní revue. 2017, č. 7-8, s. 193-198. Dostupné v databázi Beck-online. 
108 Tamtéž. 
109 SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, MAREK, Radan, SVEJKOVSKÁ, Jana, KABELKOVÁ, Eva, SEDLÁČKOVÁ, 

Jarmila, KRÁLÍK, Aleš, LAVIČKA, Josef, DEVEROVÁ, Lenka, POLČÁK, Stanislav. § 1400. In: SVEJKOVSKÝ, 

Jaroslav a kol. Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 

2015, s. 29.  
110 Tamtéž. 
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 Dalším argumentem, který může zaznít ve prospěch možnosti „svěřit“ nehmotnou věc, může 

být možnost zastoupení společníka společnosti s ručením omezeným na valné hromadě dle § 168 

ZOK. Zmocněnec je v takovém případě oprávněn k účasti na valné hromadě a k výkonu všech 

práv, která společníkovi v souvislosti s účastí na valné hromadě náleží111 (např. hlasovací právo). 

V takovém případě lze rozumět takovým výkonem práv na valné hromadě jejich svěření. 

 Přikláním se k závěru, že i v případě nabytí dle § 1109 písm. c) lze o nabytí podílu  

od neoprávněného, a to podílu nevtěleného i podílu ve formě kmenového listu, uvažovat, nicméně 

s ohledem na poměrně nedostatečný výklad bude třeba vyčkat, jak se k tomuto konkrétnímu 

případu postaví soudní praxe.   

4.2.5. K ustanovení § 1109 písm. d) občanského zákoníku 

 Ustanovení § 1109 písm. d) upravuje nabytí vlastnického práva od neoprávněného dědice, 

kterému bylo nabytí dědictví potvrzeno. Jedná se o situaci, kdy je soudem schválena dědická 

dohoda nebo potvrzeno dědictví. 

 Toto ustanovení bude podle mého názoru na nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným 

plně aplikovatelné, a to jak na podíl nevtělený, tak na kmenový list, neboť neexistuje podmínka, 

která by aplikaci této skutkové podstaty na podíl vylučovala, jelikož podíl je způsobilým 

předmětem dědictví.112 Nicméně nebude se jednat o nabytí dle smlouvy o převodu podílu, což 

vylučuje samotná povaha nabytí dědictví. 

4.2.6. K ustanovení § 1109 písm. e) a písm. f) občanského zákoníku 

 Uvedená ustanovení upravují nabytí věci od neoprávněného při obchodu s investičním 

nástrojem, cenným papírem nebo listinou vystavenou na doručitele, a při obchodu na komoditní 

burze. Přestože nejde obdobně jako u § 1109 písm. a) o skutkovou podstatu, která by umožňovala 

nabytí podílu na základě převodní smlouvy, považuji opět za vhodné se krátce tomuto ustanovení 

věnovat. 

 Jelikož nevtělený podíl není investičním nástrojem, cenným papírem ani listinou vystavenou 

na doručitele, nelze na něj ustanovení § 1109 písm. e) OZ aplikovat. Zároveň s ním nelze 

obchodovat na komoditní burze, a tudíž na něj nebude § 1109 OZ aplikovatelný. 

                                                 
111 ŠUK, Petr. § 168. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana a kol. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: 

Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 353 
112 Srov. § 1475 OZ a § 42 ZOK. 
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 Kmenový list je sice cenným papírem na řad, ale není veřejně obchodovatelný. Z tohoto 

důvodu je i v případě podílu vtěleného do kmenového listu vyloučenou nabytí na základě § 1109 

písm. e) OZ. Zároveň kmenový list není obchodovatelný na komoditní burze, což vylučuje aplikaci 

také § 1109 písm. f) OZ.  

4.3. Nabytí vlastnického práva k podílu od neoprávněného na 

základě ustanovení § 1110 občanského zákoníku 

 Dle ustanovení § 1110 OZ je osoba, která získala použitou movitou věc v dobré víře za úplatu 

od podnikatele, který s takovými věcmi při své podnikatelské činnosti v rámci běžného 

obchodního styku obchoduje, povinna vydat ji vlastníkovi věci, pokud tento prokáže, že věc 

pozbyl ztrátou nebo že mu věc byla odňata svémocně, a že od ztráty nebo odnětí věci uplynuly 

nejvýše tři roky. Uvedená skutková podstata výslovně stanoví, že musí jít o použitou věc. Z tohoto 

důvodu nebude tato na podíl aplikovatelná, neboť v případě podílu, a to ani kmenového listu, nelze 

v žádném případě uvažovat o jeho „použitelnosti“. 

4.4. Nabytí vlastnického práva k podílu od neoprávněného na 

základě ustanovení § 1111 občanského zákoníku 

 Ustanovení § 1111 OZ je považováno za obecnou klauzuli nabytí od neoprávněného, která 

umožňuje nabytí věcí movitých mimo nabývací způsoby dle § 1109 a § 1110 OZ. Dle tohoto 

ustanovení platí: „získal-li někdo movitou věc za jiných okolností, než které stanoví § 1109 nebo 

1110, stane se vlastníkem věci, pokud prokáže dobrou víru v oprávnění převodce převést vlastnické 

právo k věci. To neplatí, pokud vlastník prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo činem povahy 

úmyslného trestného činu“. Ustanovení tak upravuje situaci, kdy někdo získá movitou věc za 

jiných okolností, než které stanoví § 1109 nebo § 1110 OZ, která jsou považována za ustanovení 

speciální.113 Podmínkou aplikace ustanovení § 1111 OZ je, že se jedná o věc movitou. Ustanovení 

tak na rozdíl od § 1110 neomezuje nabytí pouze na použité movité věci.  

 Jinou okolností ve smyslu komentovaného ustanovení bude tedy jakákoli jiná situace než ta 

upravená v § 1109 nebo § 1110 OZ, nicméně zákon tento pojem blíže nespecifikuje. Důvodová 

                                                 
113 Srov. DOBROVOLNÁ, Eva. § 1111. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. 

vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 380. Nebo THÖNDEL, Alexander. § 1111. In: Občanský zákoník: 

Komentář, Svazek III, (§ 976-1474). Praha: Wolters Kluwer a.s., 2014 
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zpráva OZ uvádí, že se může jednat např. o koupi movité věci od podnikatele mimo běžný 

obchodní styk.114 

 Naplněny musejí být rovněž obecné předpoklady nabytí od neoprávněného, kterými je nabytí 

na základě řádného titulu115 a dobrá víra nabyvatele v oprávnění převodce věc převést. 

 Řádným titulem je v kontextu této práce smlouva o nabytí podílu ve společnosti s ručením 

omezeným. Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.2.3, účelem ustanovení o nabytí od neoprávněného 

není sanace vad nabývacích titulů, proto i v případě tohoto ustanovení je třeba, aby se jednalo  

o platný nabývací titul.  

 Dobrá víra nabyvatele se tu na rozdíl od ustanovení § 1109 a § 1110 OZ nepresumuje a je tedy 

na nabyvateli, aby svou dobrověrnost prokázal. Dochází tak k obrácení důkazního břemene. 

Nabyvatel musí prokázat dobrou víru pouze k oprávnění převodce věc převést. Dobrá víra se tak 

netýká všech okolností, jako je tomu v případě § 1109 OZ.  

 Ustanovení § 1111 OZ zároveň stanoví, že i za splnění výše uvedených podmínek k nabytí 

vlastnického práva nedojde, pokud vlastník prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo jednáním 

naplňující znaky úmyslného trestného činu. 

 Podíl je považován za věc nehmotnou movitou a smlouva o převodu podílu může tvořit řádný 

titul v kontextu diskutovaného ustanovení. Ustanovení § 1111 OZ je tak na podíl plně 

aplikovatelné116 a nabyvatel, pokud prokáže dobrou víru v oprávnění převodce podíl převést, může 

vlastnické právo k podílu na základě tohoto ustanovení nabýt. 

4.5. Dobrá víra jako předmět dokazování 

 S ohledem na specifika podílu, zápis společníka do obchodního rejstříku a princip materiální 

publicity vyvstává řada otázek v souvislosti s prokazováním dobré víry, a to otázek procesního 

charakteru. Základní otázky související s prokazováním dobré víry v souvislosti s nabytím podílu 

ve společnosti s ručením omezeným od neoprávněného lze formulovat následovně:  

a) jaká je role principu materiální publicity v souvislosti s prokazováním dobré víry nabyvatele? 

                                                 
114 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. [cit. 30.10.2019]. Dostupná na: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf 
115 DOBROVOLNÁ, Eva. § 1111. In: SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474). 1. vydání. 

Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, s. 380. Nebo THÖNDEL, Alexander. § 1111. In: Občanský zákoník: 

Komentář, Svazek III, (§ 976-1474). Praha: Wolters Kluwer a.s., 2014. 
116 Shodného názoru je např. Tomáš Dvořák. K tomu srov. DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. Praha: 

Wolters Kluwer, 2014. Vědecké monografie (Wolters Kluwer ČR), str. 145. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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b) Lze dobrou víru nabyvatele prokázat pouhým odkazem na zápis osoby, od níž byl podíl získán, 

jako společníka v obchodním rejstříku? 

c) Jakou roli hraje forma vtěleného podílu při prokazování dobré víry? 

4.5.1. Dobrá víra a princip materiální publicity obchodního rejstříku  

 K prokázání dobré víry odkazem na zápis v obchodním rejstříku se vyjádřil již v minulosti 

Nejvyšší soud ČR.117 Ten dovodil, že dobrá víra nabyvatele odkazem na zápis v obchodním 

rejstříku není sama o sobě dostatečná k tomu, aby mohlo být vlastnické právo k podílu nabyto118.  

 Je otázkou, zda lze tyto závěry aplikovat i na současnou úpravu nabytí vlastnického práva od 

neoprávněného. Pro takové zjištění je třeba přihlédnout k závěru učiněnému v kapitole 3.4 

věnované obchodnímu rejstříku, v rámci níž byl mimo jiné zkoumán princip materiální publicity 

ve vztahu k zápisu společníka. S ohledem na tyto závěry jsem toho názoru, že princip materiální 

publicity se vztahuje nejen k zápisu společnosti jako takové, ale také k zápisu společníka. 

S přihlédnutím k tomuto tvrzení lze závěry učiněné Nejvyšším soudem ČR aplikovat i za současné 

úpravy. M. Zvára je téhož názoru, tedy že negativní princip materiální publicity se vztahuje i na 

zápis společníků a pouze dobrá víra ve správnost zápisu není dostačující k nabytí od 

neoprávněného bez výslovného zákonného ustanovení, za které považuje § 1111 OZ. 

 Za předpokladu, že princip materiální publicity se vztahuje i k zápisu společníků v obchodním 

rejstříku, a za současného nabytí podílu dle konkrétního ustanovení o nabytí od neoprávněného, 

bude podle mého názoru možné podíl nabýt, pokud bude nabyvatel v dobré víře v zápis společníka 

v tomto rejstříku. To však bude platit za předpokladu, že bude dodržena určitá míra opatrnosti 

(srov. kapitolu 3.3.2). Za tu lze považovat situaci, kdy nabyvatel učiní pro ověření oprávnění 

převodce (který se vydává za společníka) věc převést vše, co lze po rozumném člověku požadovat. 

Bude na soudní praxi, aby upřesnila, jaká budou minimální kritéria takové investigativní 

povinnosti. Od osoby, která nabývá podíl ve společnosti, lze očekávat, že jí budou známy základní 

skutečnosti o společnosti a zároveň základní aspekty převodu, včetně zápisu společníka do 

seznamu společníků. V takovém případě by bylo zřejmě na místě požadovat v rámci obvyklé míry 

opatrnosti i to, že si osobu, od které podíl nabývá, a její vlastnické právo k podílu nabyvatel 

dostatečně prověří. 

                                                 
117 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23.9.2008, sp. zn. 29 Cdo 2287/2008. 
118 Srov. ZVÁRA, Michael. Nabytí podílu od neoprávněného ve společnosti s ručením omezeným na základě smlouvy 

o převodu podílu. Obchodněprávní revue. 2017, č. 7-8, s. 193-198. Dostupné v databázi Beck-online 
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 Princip materiální publicity počítá dle § 8 odst. 2 ZoVR s 15denní lhůtou, po jejímž uplynutí 

ten, jehož se zápis týká, nemůže namítat proti osobě, která jednala důvěřujíc v zápis, že zápis 

neodpovídá skutečnosti. Z toho vyplývá, že osoba, která je skutečným vlastníkem podílu, by mohla 

uplatňovat příslušnou námitku pouze do uplynutí této 15denní lhůty. Dle § 8 odst. 3 ZoVR se však 

mohou třetí osoby vždy dovolat nezveřejněných údajů, pokud jim není odňata účinnost z důvodu 

nezveřejnění. Dovolávat se tak lze pouze údajů, jejichž zápis má deklaratorní povahu. Vzhledem 

k tomu, že zákon rozlišuje zápisy deklaratorní povahy a povahy konstitutivní, je třeba určit, jakou 

povahu má zápis společníka a výše a druhu podílu do obchodního rejstříku. Zápis společníka  

a výše a druhu podílu do obchodního rejstříku má povahu deklaratorní.119 Ve výše uvedeném 

smyslu by se tak třetí osoba jakožto skutečný společník, který v obchodním rejstříku není zapsán, 

mohla dovolávat svého práva i po uplynutí 15denní lhůty. 

 V praxi si tedy lze představit situaci, kdy neoprávněná osoba, která je (např. chybou rejstříku 

nebo zfalšováním listin k zápisu) zapsána jako společník, převedla podíl na třetí osobu. V této 

situaci by mohl skutečný společník s ohledem na § 8 odst. 3 ZoVR namítat, že zápis neodpovídá 

skutečnosti i po uplynutí 15denní lhůty po zápisu osoby neoprávněné do obchodního rejstříku. 

Nabyvatel by se ale stejně tak s ohledem na závěry výše uvedené mohl dovolávat dobré víry 

v zápis převodce jakožto společníka v obchodním rejstříku. V praxi se tak bude posuzovat situace 

vždy ad hoc s ohledem na všechny okolnosti případu, zejména s ohledem na zachování určité míry 

opatrnosti dobrověrného nabyvatele. Zápis společníka v obchodním rejstříku může v kontextu  

§ 1111 OZ sloužit k prokázání dobré víry nabyvatele, jenž jednal důvěřujíc v zápis. 

 Další z případných situací, kterou si lze představit, je situace, kdy nabyvatel nabyde podíl od 

osoby, která tvrdí, že je společníkem, ale v obchodním rejstříku jako společník zapsána vůbec není 

(tedy jde o opačnou situaci, než výše uvedenou). S ohledem na princip materiální publicity by se 

v takové situaci skutečný společník nemohl dovolávat svého zápisu v obchodním rejstříku, pokud 

by k převodu došlo v prvních 15 dnech (tzv. ochranné lhůtě) od jeho zápisu do obchodního 

rejstříku, ale pouze po uplynutí této ochranné lhůty. V kontextu ustanovení § 1109 OZ, kdy se 

dobrá víra nabyvatele presumuje, bude mít princip materiální publicity pozitivní vliv na námitky 

skutečného vlastníka podílu proti nabyvateli, že tento nejednal v dobré víře v zápis, jelikož 

skutečný vlastník byl v obchodním rejstříku zapsán. Lze konstatovat, že v kontextu obecné 

klauzule § 1111 OZ, kdy není dobrá víra presumována, bude mít nabyvatel, který v dobré víře 

opravdu jednal, v takové situaci dokazování s ohledem na princip materiální publicity ztížený. 

                                                 
119 FILIP, Václav a FYRBACH, David. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Právo 

prakticky, s. 30. 
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 Dobrá víra je jedním z obecných předpokladů nabytí od neoprávněného. Pokud bychom tedy 

aplikovali příslušná ustanovení nabytí od neoprávněného na nabytí podílu ve společnosti s ručením 

omezeným, byla by podle mého mínění vyloučena situace, kdy by osoba mohla úspěšně nabýt 

podíl od osoby, která není v rejstříku jako společník zapsána, neboť by nebyla v případě rozporu 

prokázána dobrá víra s ohledem na princip materiální publicity. 

4.5.2. Specifika kmenového listu při prokazování dobré víry 

 Kmenový list je cenným papírem na řad a může být vydán pouze v listinné formě, tedy  

na hmotném substrátu (srov. kapitolu 3.2.2). Kmenový list se jakožto cenný papír na řad převádí 

rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání (srov. kapitolu 1.2). Písemná smlouva není 

vyžadována, neboť předání dostatečně implikuje vůli převodce a nabyvatele k převodu podílu.120 

Účinky převodu nastávají oznámením a předložením kmenového listu společnosti. S ohledem  

na to, že k úspěšnému převodu se vyžaduje rubopisování, musí být kmenový list dle  

§ 210 odst. 2 ZOK opatřen příslušným rubopisovaným záznamem.  

Kmenový list musí obsahovat náležitosti, jejichž výčet je taxativním způsobem uveden v  

§ 138 odst. 1 ZOK. Mezi těmito náležitostmi je jednoznačná identifikace společníka a označení 

podílu, k němuž je kmenový list vydán. Cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje všechny zákonem 

stanovené náležitosti a kdy se stane majetkem prvního nabyvatele. Mezi tyto náležitostmi patří 

vedle náležitostí formálních i řádné dodržení postupu vydání kmenového listu.  

 V praxi může nastat situace, kdy kmenový list splňuje všechny formální náležitosti k vydání, 

nicméně je před vydáním odcizen a rubopis je následně zfalšován. Tato osoba jej následně převede 

na další osobu, která jedná důvěřujíc v údaje uvedené na rubopise. Tyto údaje ale neodpovídají 

skutečnosti, neboť převodce není oprávněným vlastníkem. Na takovou situaci se ustanovení  

§ 1109 a násl. OZ neaplikují, neboť občanský zákoník obsahuje úpravu speciální, a to v § 521 OZ, 

dle kterého je v případě, že je nabyvatel v dobré víře, že nabývá řádně vydaný cenný papír, cenný 

papír vydán i přesto, že nebyly dodrženy náležitosti postupu při vydání cenného papíru nebo že se 

cenný papír nestal vlastnictvím prvního nabyvatele stanoveným způsobem. V případě, že je 

nabyvatel v dobré víře, že nabývá řádně vydaný kmenový list, jsou vady postupu vydání zhojeny 

a nabyvatel může – pokud je v dobré víře – nabýt kmenový list a stát se tak společníkem. 

 Otázkou je, zda může být dobrá víra v kontextu § 1111 OZ prokázána, pokud je nabýván 

kmenový list, který byl řádně vydán a stal se vlastnictvím prvního nabyvatele (tedy nejsou 

                                                 
120 KOTÁSEK, Josef. Právo cenných papírů. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H. Beck), str. 97. 
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naplněny předpoklady k nabytí dle § 521 OZ). Přestože lze ustanovení o nabytí od neoprávněného 

na kmenový list aplikovat, v praxi nebude možno dobrou víru nabyvatele v kontextu příslušného 

ustanovení prokázat, neboť vlastník kmenového listu musí být identifikován na rubopisu. Zároveň 

se vlastník podílu zapisuje do seznamu společníků a do obchodního rejstříku. Obecně má kmenový 

list stejně jako akcie legitimační funkci,121 neb osvědčuje, že osoba, jejíž údaje jsou na kmenovém 

listu uvedeny (srov. § 138 ZOK), je společníkem.  

5. Zhodnocení právní úpravy de lege lata a doporučení de lege 

ferenda 

 Lze bezesporu konstatovat, že rekodifikace měla na právní úpravu nabytí vlastnického práva 

od neoprávněného pozitivní dopad, a to zejména v souvislosti s rozšířením jednotlivých způsobů 

nabytí a znovuzavedením generální nabývací klauzule § 1111 OZ. Největším pozitivem je pak 

obecně sjednocení úpravy takového nabytí pro podnikatele a nepodnikatele. Jelikož je předmětem 

této práce nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným, zaměřím se na hodnocení právní 

úpravy právě ve vztahu k podílu ve společnosti s ručením omezeným. 

 Přes výše uvedené hodnotím úpravu de lege lata s jistými rozpaky. Tyto vychází z nejasností 

ohledně toho, co může být v kontextu příslušných ustanovení předmětem nabytí. Ustanovení  

o nabytí od neoprávněného se aplikují na věci movité. Ustanovení § 1109 OZ pak tuto kategorii 

omezuje dále tím, že se musí jednat o věci nezapsané ve veřejném seznamu. Vzhledem k rozšíření 

pojmu věci v právním smyslu tak mohou být ustanovení aplikovatelná jak na věci hmotné, tak  

na věci nehmotné. Na práva se však ustanovení o věcných právech použijí, připouští-li to jejich 

povaha. Vzhledem k právní doktríně, která v převažujícím názorovém proudu považuje podíl za 

věc nehmotnou movitou, se lze domnívat, že ustanovení o nabytí od neoprávněného budou  

na podíl aplikovatelná bez dalšího, nicméně je vždy třeba zkoumat, zda se konkrétní nabývací 

způsoby na podíl jakožto věc nehmotnou hodí.  

 Jistá úskalí shledávám v požadavku dobrověrnosti nabyvatele ve vztahu k principu materiální 

publicity, kterým je obchodní rejstřík ovládán. Absentující vymezení vztahu dobré víry v kontextu 

ustanovení o nabytí od neoprávněného a principu materiální publicity obchodního rejstříku 

považuji za negativum, neboť v praxi se budou tyto principy střetávat a posuzovat tak vždy ad hoc 

a bude tedy třeba vyčkat, jak se s tím vypořádá soudní praxe. Jak bylo uvedeno v kapitole 4.5.1, 

                                                 
121 Srov. ROZEHNAL, Aleš. Obchodní právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. Právnické 

učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk), str. 243. 
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v praxi si lze představit i situaci, kdy je neoprávněný společník zapsán v obchodním rejstříku  

a nabyvatel v dobré víře v zápis se bude moci takového zápisu dovolávat a skutečný společník 

jakožto třetí osoba bude moci zároveň namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti. 

 V souvislosti s možností nabytí podílu od neoprávněného a ochranou skutečného vlastníka 

podílu považuji za nedostatečnou také úpravu rejstříkového řízení. V současnosti není v online 

verzi obchodního rejstříku122 viditelná jakákoli informace o probíhající řízení. Společník, který je 

v obchodním rejstříku zapsán, není ani účastníkem řízení dle § 84 ZoVR. Nemá tak možnost podat 

odvolání proti usnesení o jeho výmazu z obchodního rejstříku.123 Pokud bude takový společník 

z obchodního rejstříku vymazán, má možnost obrany proti neoprávněnému výmazu pouze dle  

§ 101 ZoVR, dle kterého zašle rejstříkový soud dotčeným osobám vyrozumění o výmazu  

do 3 pracovních dnů ode dne zápisu jejich výmazu. V rámci této lhůty však již může nově zapsaný 

(neoprávněný) společník převést podíl na další osobu. Tato, pokud je v dobré víře zápis, má pak 

vzhledem k okolnostem možnost tento podíl platně nabýt. Bylo by tak žádoucí zabývat se tím, jak 

lze takové situaci zabránit. Jednou z možností může být publikace informací o probíhajícím řízení 

tak, jak je tomu u katastru nemovitostí a zároveň možnost námitek osob, které mohou být takovým 

zápisem dotčeny. Je však otázkou, jak efektivní by zavedení zveřejňování informací o řízení bylo, 

neboť by pravděpodobně muselo docházet k pravidelnému monitoringu zápisů v rejstříku. Lze si 

představit situaci, kdy by byla nabízena služba automatického monitoringu, jako je tomu např.  

u insolvenčního rejstříku. Negativním aspektem zveřejňování informací o řízení by pak byl dopad 

na podnikatelské aktivity společností, resp. společníků. Lze předpokládat, že valná většina 

společností, resp. společníků nemá na zveřejňování informací o převodech (tedy svých 

podnikatelských aktivitách) zájem. 

 

 

 

 

                                                 
122 Dostupný na: https://www.justice.cz  
123 Srov. ŠTENGLOVÁ, Ivana. § 101. In: DĚDIČ, Jan a kol. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob. Komentář. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 350. 

https://www.justice.cz/
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Závěr 

 Cílem této práce bylo nalézt odpověď na otázku, zda lze nabýt podíl ve společnosti s ručením 

omezeným od neoprávněného na základě smlouvy o převodu podílu, a to jak podíl nevtělený, tak 

podíl vtělený do kmenového listu. Práce je založena na analýze základních otázek nabytí podílu  

od neoprávněného formulovaných na základě jednotlivých aspektů nabytí vlastnického práva  

od neoprávněného ve vztahu ke specifickým rysům a vlastnostem podílu.  

 Podíl lze smlouvou o převodu podílu nabýt na základě § 1109 písm. b) a na základě generální 

klauzule § 1111 OZ. Na základě těchto ustanovení lze nabýt jak podíl nevtělený, tak podíl vtělený 

do kmenového listu, neboť forma podílu nemá na možnost aplikace těchto ustanovení na podíl 

vliv. Zároveň bylo nad rámec předmětu této práce zjištěno, že podíl (avšak již ne na základě 

smlouvy o převodu podílu) lze nabýt i na základě § 1109 písm. a) a písm. d) OZ. Nabytí podílu  

na základě smlouvy o převodu podílu je naopak vyloučeno v případech nabytí uvedených  

v § 1109 písm. a), d), e) a f) OZ a dle ustanovení § 1110 OZ. Zároveň jsem toho názoru, že nelze 

a priori vyloučit nabytí podílu dle ustanovení § 1109 písm. c) OZ, nicméně s ohledem  

na nedostatečnou argumentační oporu nelze učinit jednoznačný závěr. 

 Dle ustanovení § 1109 písm. b) OZ lze za splnění obecných předpokladů nabýt  

od neoprávněného podíl, pokud je nabyt od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti v rámci 

běžného obchodního styku. Pro aplikaci uvedeného způsobu nabytí tak bude nezbytné, aby byl 

převodce podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. OZ, a vždy bude třeba identifikovat 

povahu jeho podnikatelské činnosti. Zároveň toto ustanovení presumuje dobrou víru nabyvatele. 

V případě, že bude skutečný vlastník podílu dobrověrnost nabyvatele zpochybňovat, je zatížen 

důkazním břemenem. 

 Na základě ustanovení § 1111 OZ je možné nabýt podíl v situaci, kdy ho nabyvatel získá za 

jiných okolností, než které stanoví § 1109 nebo § 1110 OZ. Naplněny však musejí být obecné 

předpoklady nabytí vlastnického práva od neoprávněného, kterými je nabytí na základě řádného 

titulu a dobrá víra nabyvatele v oprávnění převodce věc převést. Nabyvatel tedy musí svou 

dobrověrnost prokázat, což může být s ohledem na princip materiální publicity obchodního 

rejstříku ztíženo. 

 V práci byla věnována pozornost také procesním otázkám týkajících se prokazování dobré víry 

nabyvatele s ohledem na princip materiální publicity obchodního rejstříku. Závěrem lze shrnout, 

že vztah dobré víry v údaje zapsané v obchodním rejstříku a principu materiální publicity nelze 

předem jednoznačně vymezit a nelze tak určit, zda bude dobrá víra v kontextu ustanovení  
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§ 1109 OZ a (za předpokladu, že nabyvatel unese důkazní břemeno) také v případě § 1111 OZ 

upřednostněna před ochranou vlastnického práva skutečného vlastníka podílu. Dobrá víra 

nabyvatele bude zkoumána vždy s ohledem na konkrétní situaci. Zároveň lze konstatovat, že 

v případě nabytí podílu inkorporovaného do kmenového listu bude dobrověrnost nabyvatele téměř, 

nikoli však zcela (s ohledem na možnost zfalšování údajů na rubopisu), vyloučena, neboť kmenový 

list je cenným papírem na řad, který je převáděn rubopisem a smlouvou k okamžiku předání. 



 

 

 

 

Seznam použitých zkratek 

ABGB  Zákon č. 946/1811 Sb. z. s., obecný zákoník 

občanský, ve znění zákona č. 108/1933 Sb., ve znění 

účinném ke dni 7. 7. 1933. 

LZPS Ústavní zákon č. 2/1993., o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního 

pořádku ČR, ve znění pozdějších předpisů. 

důvodová zpráva OZ  Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

OZ, občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

ObchZ, obchodní zákoník  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

OZ 1950  Zákona č. 141/1950 Sb., Občanský zákoník 

SOZ, starý občanský zákoník Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

ZoVR, zákon o veřejných rejstřících Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob. 

zákon o veřejných dražbách  Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. 
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/Users/hanatreutlerova/Documents/Dostupné%20z:%20https:/journals.muni.cz/cpvp/article/view/7685
http://www.bulletin-advokacie.cz/povinnost-jednat-v-pravnim-styku-poctive?browser=full
http://www.bulletin-advokacie.cz/povinnost-jednat-v-pravnim-styku-poctive?browser=full
http://www.bulletin-advokacie.cz/povinnost-jednat-v-pravnim-styku-poctive?browser=full
http://www.bulletin-advokacie.cz/povinnost-jednat-v-pravnim-styku-poctive?browser=full


 

 

 

 

• TÉGL, Petr. Dobrá víra v občanském právu. Praha, 2008. Doktorská disertační práce. 

Univerzita Karlova. Právnická fakulta. 

• TÉGL, Petr. K úpravě dobré víry v novém občanském zákoníku. Bulletin Advokacie. 

2011, č. 1. 

• TÉGL, Petr. Některé aspekty úpravy veřejných seznamů. In: Právní prostor [online]. 

26.8.2014. Dostupné z:  https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-

aspekty-upravy-verejnych-seznamu  

• TÉGL, Petr. Nový občanský zákoník: K úpravě dobré víry v návrhu nového občanského 

zákoníku. Bulletin advokacie. 2011, č. 1. Dostupné v databázi ASPI. 

• VANĚK, Jakub. Nabytí vlastnického práva od neoprávněného podle nového občanského 

zákoníku. Právní rozhledy. 2014, č. 2. Dostupné v databázi Beck-online. 

• ZVÁRA, Michael. Nabytí podílu od neoprávněného ve společnosti s ručením omezeným 

na základě smlouvy o převodu podílu. Obchodněprávní revue. 2017, č. 7-8. Dostupné 

v databázi Beck-online. 

3. Seznam použitých právních předpisů a souvisejících dokumentů 

• Císařský patent č. 946/1811 Sb. zák. soud., Obecný zákoník občanský 

• Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, č. 89/2012, dostupná z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-

verze.pdf 

• Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 

• Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 

• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

4. Seznam použité judikatury 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.1.2003, sp. zn. 22 Cdo 1417/2001 

• Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14.7.2005, sp. zn. 2 Afs 24/2005 

• Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.8.2007, sp. zn. 29 Odo 1216/2005 

• Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3.10.2007, sp. zn.  29 Odo 794/2006 

• Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11.12.2007, sp. zn. 29 Odo 346/2006 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-aspekty-upravy-verejnych-seznamu
https://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/nektere-aspekty-upravy-verejnych-seznamu
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf


 

 

 

 

• Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.3.2008, sp. zn. 28 Cdo 4833/2007 

• Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.1.2011, sp. zn. 22 Cdo 877/2009 

• Nález Ústavního soudu ze dne 12.12.2012, sp. zn. Pl. ÚS 3/08 

• Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19.9.2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016 

• Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 2017, sp. zn. 29 Cdo 2624/2016 

• Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23.10.2018, sp. zn. 5 Cmo 129/2018 

• Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 17.10.1927, sp. zn. ZM II 

87/27, Vážný č. 2934 tr.  



 

 

 

 

Abstrakt a klíčová slova 

Nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným od neoprávněného 

 Tématem této práce je analýza institutu nabytí vlastnického práva od neoprávněného ve vztahu 

k podílu ve společnosti s ručením omezeným. Práce analyzuje jednotlivé aspekty nabytí  

od neoprávněného ve vztahu k podílu ve společnosti s ručením omezeným převodem na základě 

smlouvy o převodu podílu. S ohledem na jednotlivé formy podílu ve společnosti s ručením 

omezeným, který může být vedle podílu nevtěleného představován také kmenovým listem, je 

institut nabytí od neoprávněného analyzován ve vztahu k oběma formám podílu. 

 Práce je založena na identifikaci a následné analýze základních otázek, která vede nejdříve ke 

zjištění, zda je možné ustanovení o nabytí od neoprávněného na podíl aplikovat. Závěry jsou 

následně aplikovány na jednotlivé nabývací způsoby dle příslušných ustanovení o nabytí  

od neoprávněného. 

 První kapitola je věnována právní úpravě převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným 

a poskytuje základní vhled do úpravy převodu podílu, a to jak podílu nevtěleného, tak podílu 

vtěleného do kmenového listu.  

 Druhá kapitola představuje obecnou právní úpravu nabytí vlastnického práva  

od neoprávněného. V rámci této kapitoly jsou identifikovány a analyzovány základní předpoklady 

nabytí od neoprávněného. S ohledem na některé podobnosti institutu nabytí od neoprávněného  

a vydržení je pozornost věnována také komparaci těchto dvou institutů. 

 Třetí kapitola vymezuje a analyzuje základní otázky nabytí podílu ve společnosti s ručením 

omezeným od neoprávněného, kterými jsou povaha podílu jakožto předmětu práva, obchodní 

rejstřík a princip dobré víry.  

 Ve čtvrté kapitole jsou aplikovány závěry ze třetí kapitoly na ustanovení o nabytí vlastnického 

práva od neoprávněného a na konkrétní nabývací způsoby dle těchto ustanovení. To vede  

ke zjištění, zda lze ustanovení o nabytí od neoprávněného na podíl aplikovat a jakými konkrétními 

nabývacími způsoby lze podíl na základě smlouvy o převodu podílu nabýt. 

 Pátá kapitola se věnuje zhodnocení právní úpravy de lege lata a poskytuje doporučení de lege 

ferenda. 

Klíčová slova: podíl, společnost s ručením omezeným, neoprávněný, vlastnické 

právo  



 

 

 

 

Abstract and keywords 

Acquisition of the right of ownership to a share in a limited liability company 

from a non-entitled person 

 The subject of this thesis is the analysis of the institute of the acquisition of the right of 

ownership from a non-entitled person in relation to a share in a limited liability company. The 

thesis analyzes the various aspects of the acquisition from a non-entitled person in relation to the 

share in a limited liability company on the basis of a share purchase agreement. With regard to the 

forms of shares in a limited liability company, which in addition to a business share may also be 

represented by a common certificate, the institute of acquisition from a non-entitled person is 

analyzed in relation to both forms of shares. 

 The work is based on the identification following by analysis of the main questions, which lead 

first to find out whether the provisions on acquisition of share from a non-entitled person can be 

applied. Conclusions will then be applied to each acquisition method according to the relevant 

provisions on acquisition from a non-entitled person. The thesis is divided into five chapters. 

 The first chapter is devoted to the legal regulation of the transfer of a share in a limited liability 

company and provides a basic insight into the regulation of a transfer of a share, both a business 

share and a share represented by a common certificate. 

 The second chapter introduces the basic legal regulation for the regulation of the acquisition of 

the right of ownership from a non-entitled person. Within this chapter, the basic assumptions of 

acquisition from a non-entitled person will be identified and analyzed. Considering some 

similarities of the institute of acquisition from a non-entitled person and possession, attention will 

also be paid to the comparison of these two institutes. 

 The third chapter defines and analyzes the main tasks of acquiring a share in a limited liability 

company from a non-entitled person, namely the nature of the share as a subject of law, the 

commercial register and the principle of good faith. 

 In the fourth chapter, the conclusions of the third chapter are applied to the provisions on the 

acquisition of the right of ownership from a non-entitled person and on specific acquisition 

methods under these provisions. This leads to a determination whether the provisions on 

acquisition from a non-entitled person may apply to a share in a limited liability company and in 

what specific acquisition method a share can be acquired under the share transfer agreement.  



 

 

 

 

The fifth chapter is devoted to the evaluation of the legislation de lege lata and provides 

recommendations de lege ferenda. 

Keywords: share, limited liability company, non-entitled person, the right of 

ownership 

 


