
ZÁVĚR 

 

Zákonná úprava smlouvy o prodeji podniku jako samostatného 

smluvního typu v rámci Obchodního Zákoníku se zpočátku jevila 

jako ambiciózní a odvážný krok zákonodárce.   

Zvolený model se dle mého soudu v praxi osvědčil zejména svou 

koncepcí komplexního přechodu všech práv a závazků, které 

s podnikem souvisí. Právě ucelenost úpravy v rámci jednoho 

smluvního typu se osvědčila jak pro svou přehlednost, tak 

zvolenou kogentní povahu vybraných ustanovení.  

Současně je potřeba připomenout, že smlouva o prodeji podniku 

představuje lex specialis k ustanovením zvláštních zákonů, což 

má své nepochybné výhody.  

Díky tomu není zapotřebí činit všech zvláštních úkonů, kterých 

by bylo k jednotlivým převodům práv a povinností potřeba. 

Vzhledem k množství a diversifikaci jednotlivých složek 

tvořících podnik by použití jednotlivých právních přepisů bylo 

mnohem náročnější a méně přehledné. Zdůrazňuji ovšem, že 

obchodní zákoník obecně není k jiným právním předpisům vždy 

shodně výlučně ve vztahu obecného či zvláštního předpisu, ale 

že za různých situací je tento vztah různý. 

Prodej podniku jako „fungujícího organismu“ má svá specifika a 

zákonný přechod práv a závazků má napomoci k dosažení právní 

jistoty jak smluvních stran, zejména kupujícího, tak třetích 

osob, které uzavřely smluvní vztah, kdy se předmět plnění 

vztahuje k převáděnému podniku (např. smlouvu o nájmu 

nebytových prostor apod.). Účel zákonné úpravy popsaný výše je 

zřejmý a pochopitelný. Důležité je také zachování jednoty 

hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání při dalším 

ekonomickém využití podniku. 

Východiska ke sporným otázkám, zejména pokud jde o vymezení 

rozsahu přecházejících práv a závazků, a to pouze těch, které 

jsou soukromoprávní povahy, vymezení části podniku jako 

samostatné organizační složky, přechodu práv 



z pracovněprávních vztahů a přechodu cenných papírů nám 

poskytla judikatura. 

 

De lege ferenda by bylo možné využít praktické zkušenosti 

z dosavadní aplikace tohoto smluvního typu včetně bohaté 

judikatury a zvážit úpravy znění níže uvedených ustanovení 

tak, aby přesněji vystihovala svůj účel. 

V případě základního ustanovení je možné zvážit formulaci 

„prodávající se zavazuje převést vlastnické právo k podniku“ a 

„kupující se zavazuje převzít závazky“, jelikož k přechodu 

vlastnického práva a závazků dochází účinností smlouvy, aniž 

by k tomu bylo potřeba zvláštních úkonů, jak platné znění 

evokuje. 

Rovněž by v zájmu posílení právní jistoty mohlo dojít 

k explicitnímu vyloučení práv a povinnosti veřejnoprávní 

povahy § 477, jelikož ty společně s podnikem nepřecházejí. 

Obdobně je možné  vyloučit práva osobní povahy z přechodu práv 

z průmyslového a jiného duševního vlastnictví. 

K odstranění otázek týkajících se kupní ceny by mohlo přispět 

nahrazení vyvratitelné právní domněnky pro stanovení kupní 

ceny tím, že bude muset být sjednána přímo ve smlouvě, nebo 

musí být stanoven způsob jejího určení. 

Ke zvážení jsou také § 485 a § 486 ObchZ., ve kterých se 

hovoří pouze o věcech, ale upozorňovací povinnost dle § 484 

pamatuje na vady věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot. Je 

však nade vší pochybnost, že jednoznačně preciznější vymezení 

je potřeba pro zákonnou definici části podniku. Zákonodárce by 

měl také zvážit, zda definice (např. inspirovaná bohatou a 

ustálenou judikaturou) pro účely smlouvy o prodeji podniku by 

měla být shodná pro část podniku ve smyslu udělení souhlasu 

s její dispozicí dle § 67a ObchZ. 

Smlouva o prodeji podniku je dnes poměrně hojně využívaným 

smluvním typem. Při její přípravě je zapotřebí brát zřetel na 

komplexnost přechodu práv a závazků, ke kterému dochází 



účinností smlouvy. Rovněž je nezbytné neodchýlit se ve 

smluvních ujednáních od kogentních ustanovení, které mohou 

způsobit neplatnost celé smlouvy (v případě vynětí některých 

závazků z prodeje), v „lepším“ případě pak neplatnost 

dotčeného ustanovení smlouvy (např. při dohodě o přechodu 

pouze některých zaměstnanců, kteří náležejí k části podniku). 

Nicméně v případě dodržení všech regulí se jedná o velmi 

elegantní, praktický a rychlý způsob převodu podniku. 

V poslední větě však u smluvních stran předpokládám praktické 

uplatňování zásad poctivého obchodního styku. 

 

 


