
 

 

 

 

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. 
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