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1 ÚVOD 

 

Ve své práci bych se rád zam ěřil na právní analýzu smlouvy o 

prodeji podniku de lege lata podle právních p ředpis ů platných 

v b řeznu 2010 a rovn ěž se pokusím doplnit i n ěkteré úvahy de 

lege ferenda, zejména s ohledem na postupný vývoj v e výkladu 

jednotlivých ustanovení zákonné úpravy obsažené v §  476 – 488a 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. K tomuto 

názorovému vývoji p řirozen ě p řispívala a p řispívá judikatura 

soud ů, by ť samotné rozhodnutí má p římo závazný charakter pouze 

pro ú častníky dot čeného řízení, ale svým faktickým významem je 

s to odstranit v praxi nejasné otázky, na které ned ává vždy 

jasnou odpov ěď legislativní text zákona. 

S ohledem na porevolu ční zm ěny po roce 1989 došlo k postupné 

obnov ě obchodního práva, jelikož ani částe čně novelizovaný 

zákon č. 109/1964 Sb., Hospodá řský zákoník, nebyl schopen 

vyhov ět obnov ě soukromé podnikatelské činnosti spojené 

s privatizací majetku a zásad ě smluvní volnosti. 

Současn ě je vhodné p řipomenout, že smlouva o prodeji podniku 

byla do tehdy československého právního řádu zavedena jako 

zcela nový smluvní typ jako sou část nov ě p řijatého zákona    

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Jednalo se o n ovou formu 

úpravy, která byla do té doby našemu právnímu řádu, který 

spadá do n ěmecko-rakouské právní školy, neznámá.  

Smlouva o prodeji podniku si klade za cíl řešit problematiku 

komplexním p řechodem všech práv a závazk ů, které k podniku 

náleží. Je pot řeba si uv ědomit, že takto koncipovaný p řevod 

podniku se nedotýká pouze smluvních stran, ale vzta huje se i 

na t řetí osoby – v prvé řadě na osoby, které mají v ůči 

podnikateli provozujícímu podnik postavení v ěřitele či 

dlužníka a dále nap ř. na zam ěstnance. I proto zákonodárce 

v legislativním zpracování tohoto smluvního typu p řiznal řadě 

ustanovení smlouvy o prodeji podniku kogentní povah u. Nutno 

přiznat, že ne všechna ustanovení byla od po čátku chápána a 
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v praxi vykládána jednozna čně. Zám ěrem této práce je upozornit 

na nejpodstatn ější souvislosti a problémy tohoto smluvního 

typu. 

 

2 DISPOZICE S PODNIKEM 

 

Převod podniku mezi podnikateli lze koncep čně řešit jak 

samostatným smluvním typem, tak sérií díl čích smluv, na 

základ ě kterých budou jednotlivé složky podniku p řevedeny. 1 

Smlouvu o prodeji podniku upravuje Obchodní zákoník            

v ustanoveních § 476 až § 488a. Obchodní zákoník vš ak není 

jediným právním p ředpisem, který upravuje prodej podniku, 

jedná se dále zejména o zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku       

a zp ůsobech jeho řešení (nabyl ú činnosti 1. ledna 2008, kdy 

nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání). 

Rovněž je prodej podniku upraven zákonem č. 92/1991 Sb.,      

o podmínkách p řevodu majetku státu na jiné osoby, v procesu 

tzv. velké privatizace.  

Podnik m ůže být rovn ěž vložen do obchodní spole čnosti dle § 59 

odst. 5 ObchZ., kdy protihodnotou, kterou podnikate l získá je 

podíl ve spole čnosti. 

Nelze vylou čit ani darování podniku dle § 628 OZ, zastavení 

podniku a p řirozen ě může být podnik i p ředmětem d ědění dle       

§ 460 a násl. OZ. 

 

3 POJEM PODNIK 

 

3.1  VYMEZENÍ PODNIKU  

 

S p řijetím zákona č. 513/1991 Sb. došlo v československém, 

resp. pozd ěji v českém právu, k obnov ě obchodního práva 2. 

                                                 
1  Viz. Pelikánová, I. Komentá ř k obchodnímu zákoníku 4.díl §409-

565,Praha:Linde Praha,1997, s.286 
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Hospodá řský zákoník, platný do 31.12.1991, by ť novelizovaný, 

nebyl sto vyhov ět celospole čenským zm ěnám po sametové revoluci 

v roce 1989. P řed zákonodárcem stál nelehký úkol p řipravit 

právní normu, která již bude založena na principu s oukromého 

vlastnictví ve smyslu čl. 11 Listiny 3.  

Podnik je zde nov ě definován jako p ředmět (objekt) právních 

vztah ů a nikoliv jako subjekt, jak jej upravovalo hospodá řské 

právo, kdy státní podniky vystupovaly jako ú častníci 

hospodá řsko-právních vztah ů
4.  

Předmětem právních vztah ů mohou být dle definice obsažené     

v § 118 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., v platném zn ění, 

Občanského zákoníku, v ěci, práva a jiné majetkové hodnoty. 

Přitom pojem „v ěci“ v právním smyslu ob čanský zákoník ani 

nedefinuje, ani jinak blíže nevysv ětluje. Provádí pouze 

t říd ění v ěcí na movité a nemovité a vymezuje pojem v ěcí 

nemovitých (§ 119 Ob čZ.). Teorie i praxe vymezují v ěc 

v právním smyslu jako ovladatelné hmotné p ředměty, či jako 

ovladatelné p řírodní síly, které obojí slouží pot řebám lidí 

(mají užitnou hodnotu). 

Předmětem právních vztah ů může být i v ěc hromadná (universitas 

rerum), kterou právní teorie definuje jako " jednotlivé 

individuáln ě ur čené v ěci, které hromadnou v ěc tvo ří, svou 

vnit řní vazbou a vzájemným propojením objektivn ě vytvá řejí 

hospodá řský celek, sledují jednotný spole čný ú čel, čímž 

z hlediska ob čanskoprávních vztah ů tvo ří pod spole čným jménem 

jeden p ředmět .“ 5 

Teoretické vymezení d ělí hromadné v ěci podle jejich vzniku, 

resp. zp ůsobu, jakým byly vytvo řeny.  

Prvou skupinu tvo ří tzv. Universitas facti – faktické nakupení 

vzniklé z v ůle vlastníka. 

                                                                                                                                                         
2  Pelikánová, I. Komentá ř k Obchodnímu zákoníku, 1. Díl, ASPI, Praha, 2004 
3  Čl.11 (1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnick é právo všech 

vlastník ů má stejný zákonný obsah a ochranu. D ědění se zaru čuje. 
4  D ědi č, J., K n ěkterým problém ům ze smluv o prodeji podniku, Právní praxe, 

1993, č. 2, str. 103 
5  Švestka, J. , Spá čil, J., Škárová, M. Hulmák, M. a kol., Ob čanský 

zákoník, Komentá ř I, I. vydání,  Praha, C.H.Beck, 2008, str. 581,582  
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Universitas iuris tvo ří druhou skupinu v ěcí hromadných. Jak 

napovídá samotný název, jedná se soubor jednotlivýc h 

majetkových hodnot, jejichž za řazení není a nebylo závislé na 

vůli vlastníka, nýbrž je dán objektivním právem. 

 

 

3.2  PODNIK DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 

 

Obchodní zákoník definuje podnik v § 5 jako  soubor  hmotných, 

jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K p odniku 

náleží v ěci, práva a jiné majetkové hodnoty, které pat ří 

podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzh ledem ke 

své povaze mají tomuto ú čelu sloužit. 

Podle této obecné definice lze podnik rozd ělit na jednotlivé 

složky, které slouží podnikateli 6 p ři provozování podniku. Jde 

o složky hmotné, složky osobní a složky nehmotné 7. 

Složky hmotné tvo ří typicky výrobní haly, kancelá ře a jejich 

vybavení, stroje, automobily, pop ř. zem ědělské pozemky. 

Spadají sem tedy v ěci movité i nemovité. Úplné zachycení 

hmotné složky by m ělo být zachyceno v ú četní evidenci 

podnikatele. Význam ú četní evidence bude rozveden v pasáži o 

vymezení části podniku. 

Složky osobní jsou tvo řeny zam ěstnanci, členy statutárních 

orgán ů či jiných osob, které se na chodu podniku podílejí, ať 

už svou zru čností či dovednostmi nebo řídícími schopnosti. 

A složky nehmotné p ředstavují práva spojená s výkonem 

podnikatelské činnosti, a ť už se jedná o jednotlivé závazky a 

                                                 
6  Obchodní zákoník - § 2 odst. 2  

Podnikatelem podle tohoto zákona je: 
a) osoba zapsaná v obchodním rejst říku, 
b) osoba, která podniká na základ ě živnostenského oprávn ění, 
c) osoba, která podniká na základ ě jiného než živnostenského oprávn ění 

podle zvláštních p ředpis ů, 
d) osoba, která provozuje zem ědělskou výrobu a je zapsána do evidence 

podle zvláštního p ředpisu. 
7  Holeyšovský, M., Smlouva o prodeji podniku: absol utní smluvní typ s řadou 

ustanovení, od nichž se nelze odchýlit, Causa Priva ta, 1999, č. 2, str. 
169 
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pohledávky, právo nájmu nebo právo užívat ur čité výrobní 

postupy a ozna čení (typicky na základ ě franšízových smluv). 

V neposlední řadě sem spadají i jiné majetkové hodnoty jakými 

jsou obchodní jméno, logo, dobrá pov ěst podniku (goodwill), 

předměty pr ůmyslového a jiného duševního vlastnicví nebo know-

how. 

 

Byť se zákonodárce snažil vytvo řit definici tak, aby na podnik 

bylo nahlíženo jako na objekt soukromoprávních vzta hů, nebyla 

definice dle § 5 Obchodního zákoníku vykládána vždy  

jednozna čně8. Částe čně možná také proto, že podnik je definován 

poměrn ě široce. 

Přijetím noveliza čního zákona č. 370/2000 Sb. byl do 

Obchodního zákoníku dopln ěn druhý odstavec § 5 ObchZ., který 

definici podniku dále up řesnil „ Podnik je v ěc hromadná. Na 

jeho právní pom ěry se použijí ustanovení o v ěcech v právním 

smyslu. Tím není dot čena p ůsobnost zvláštních právních 

předpis ů vztahujících se k nemovitým v ěcem, p ředmět ům 

pr ůmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým  

vozidl ům apod., pokud jsou sou částí podniku.“ 

Dopln ění druhého odstavce do § 5 ObchZ. tak jasn ě vymezilo 

podnik jako v ěc hromadnou. Na podnik je pot řeba nahlížet jako 

na objekt právních vztah ů a na jeho pom ěry se použijí 

ustanovení o v ěcech v právním smyslu. Sou časn ě zákonodárce 

zdůraz ňuje, že p ůsobnost jednotlivých zvláštních právních 

přepis ů, které se vztahují k jednotlivým složkám podniku, není 

dot čena. Jako lex specialis bude ve vztahu k Obchodníku  

zákoníku vystupovat Ob čanský zákoník, p ůjde-li o nemovitosti, 

nebo zákon o ochranných známkách, užívá-li podnikat el 

ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami . 

Při vymezení podniku jako v ěci hromadné p řevažuje vymezení 

dané objektivním právem, tj. podnik tvo ří v ěci, práva a jiné 

                                                 
8  Pelikánová, I., Komentá ř k obchodnímu zákoníku. 1.díl §1-55, 4. vydání,   

Praha: Linde Praha, 2003, s. 68 
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majetkové hodnoty, které slouží podnikateli k provo zování 

podniku, nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto ú čelu 

sloužit. Takové vymezení má sv ůj význam, a to zejména 

s p řihlédnutím k požadavku právní jistoty p ři jednotlivých 

dispozicích s podnikem nebo jeho částí. Na první pohled by 

bylo možné uvažovat o tom, že podnik bude tvo řen výlu čně jeho 

jednotlivými složkami, které podnikatel p ři své podnikatelské 

činnosti sám zvolil, resp. tyto složky do svého podn iku 

postupn ě zahrne. Nicmén ě s ohledem na zákonnou konstrukci je 

nutné do definice podniku zahrnout i jednotlivé slo žky, které 

práv ě s ohledem na svou povahu mají sloužit k provozován í 

podniku, bez ohledu na skute čnost, zda se tak stalo z v ůle 

podnikatele, nebo zda se tyto složky staly sou částí podniku 

v d ůsledku své „funk ční“ povahy.  

Podnik je tedy hromadnou v ěcí zahrnující vše, co v konkrétním 

případ ě náleží k organismu podniku vytvo řenému podnikatelem za 

účelem jeho podnikání. 9 

Podnik je v českém právu vymezen pom ěrn ě široce. Definice, 

s p řihlédnutím k velké rozmanitosti podnikatelské činnosti, 

v sob ě zahrnuje ty složky, které by mohly být v podniku 

využitelné, p řitom ne každý podnik musí nutn ě obsahovat 

všechny zákonem p ředvídané složky. K tomu se vyjád řil i 

Nejvyšší soud ČR, dle kterého „ n a záv ěru, zda je p ředmětem 

smluvního p řevodu skute čně podnik (jeho část), pak ni čeho 

nemění ani to, že p řevád ějící nemá zam ěstnance, pop ř. že nemá 

(jedno z jakých d ůvod ů) uzav řeny obchodní smlouvy (nap ř. s 

dodavateli či odb ěrateli). 10  

Jist ě však nem ůže podnik existovat bez osoby podnikatele, 

který je mj. vymezen českém právu rovn ěž široce. 11 Podnikatel 

sv ůj podnik vytvá ří dle svého podnikatelského zám ěru, který 

                                                 
9  Pelikánová, I., Komentá ř k obchodnímu zákoníku. 1.díl §1-55, 3. vydání,   

Praha: Linde Praha, 2003, s. 73 
10  Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 27.7.2005, sp.zn. 29 Odo 

1058/2003, publikovaný v časopise Soudní judikatura, svazek 9, ro čník 
2005, str. 714 

11  Viz. § 2 odst. 2 ObchZ. 
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tvo ří základ a jednotu podniku. Všechny složky, které t voří 

podnik, jsou po řízeny v souladu s tímto podnikatelským 

záměrem. 

 

 

4 ÚPRAVA SMLOUVY O PRODEJI PODNIKU V OBCHODNÍM ZÁKONÍKU 

 

Smlouvu o prodeji podniku jako smluvní typ upravuje  Obchodní 

zákoník v ustanoveních § 476 až § 488a ObchZ. Pro p rávní 

úpravu tohoto smluvního typu je p řízna čné, že řada ustanovení 

Obchodního zákoníku má kogentní povahu, tzn. že se smluvní 

strany od ní nemohou odchýlit. Kogentní ustanovením i 

obchodního zákoníku dále jsou §477, §478, §479 odst . 2, §480, 

§481, §483 odst. 3, §488, §488a). 12 Tyto ustanovení vyjmenovává 

Obchodní zákoník v § 263 v odstavci prvém. Druhý od stavec § 

263 ObchZ. dále stanoví, že „strany se nemohou odch ýlit od 

základních ustanovení v této části a od ustanovení, která 

předepisují povinnou písemnou formu právního úkonu.“ Do vý čtu 

kogentních ustanovení v zákonné úprav ě tohoto smluvního typu 

je tak pot řeba zahrnout ješt ě oba odstavce ustanovení § 476 

ObchZ, které obsahuje nejen podstatné náležitosti s mlouvy 13, 

ale i požadavek písemné formy. 

Smlouva o prodeji podniku je dle § 261 odst. 3 písm . d) ObchZ. 

tzv. absolutním obchodem. Smlouva bude podléhat rež imu 

Obchodního zákoníku bez ohledu na povahu ú častník ů závazkového 

vztahu. 

Jak již bylo uvedeno výše, podnik je zde chápan jak o p ředmět 

smluvního vztahu. 

 

 

                                                 
12 Holeyšovský, M., Smlouva o prodeji podniku: absolu tní smluvní typ s řadou    

ustanovení, od nichž se nelze odchýlit, Causa Priva ta, 1999, č. 2, str. 
169 

13  Viz. nap ř. rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 52/2002, ze dne 
30.6.2004 
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4.1  ZÁKLADNÍ PRINCIPY ZÁKONNÉ ÚPRAVY PRODEJE PODNIKU V ČESKÉM 
PRÁVU 

 

Smlouva o prodeji podniku je speciální smluvní typ,  na základ ě 

kterého dochází k p řevodu podniku jako souboru hmotných, 

nehmotných jakož i osobních složek sloužících k pod nikání. 

Zákonodárce zvolil princip, na základ ě kterého dochází 

k zákonnému „univerzálnímu“, či chcete-li „komplexnímu“, 

přechodu, nikoliv p řevodu, všech práv a závazk ů, na které se 

prodej vztahuje.  V p řípad ě, že se smluvní strany rozhodnou 

uzav řít smlouvu o p řevodu podniku, umož ňuje jim tento smluvní 

typ relativn ě jednoduše a bez nutnosti rozsáhlého 

specifikování p řevést podnik za jeho provozu a plynule 

pokra čovat v jeho provozu již novým podnikatelem. Je nutn é si 

ovšem uv ědomit, že smluvní strany musí dodržet zejména všech na 

kogentní ustanovení, která zákonná úprava obsahuje.  

Nedohodnou-li si smluvní strany p ři uzavírání smlouvy o 

prodeji podniku jiné podmínky, než jak je upravují 

dispozitivní ustanovení zákonné úpravy, použijí se ustanovení 

§§ 476 – 488a na smlouvu o prodeji podniku, resp. j eho části, 

bezezbytku.  

S ohledem na zásadu smluvní volnosti si mohou smluv ní strany 

sjednat i jiný zp ůsob prodeje souboru jednotlivých složek 

tvo řících podnik pro p řípad, že jim zákonná úprava nevyhovuje, 

popř. nejsou s to dostát všem kogentním ustanovením sml ouvy o 

prodeji podniku, pop ř. jeho části. Tento postup je pro smluvní 

strany jednodušší v otázce možnosti výb ěru jednotlivých aktiv, 

která hodlají p řevést bez nutnosti dodržet jednotlivé podmínky 

při uzavírání smlouvy o prodeji podniku. Zde je však nutné 

rozlišovat mezi p řípady, kdy tak smluvní strany činí v ědomě ve 

snaze vyhnout se kogentním ustanovením ObchZ. a po čínání 

smluvních stran vede k obcházení zákona či k jednání v rozporu 

s dobrými mravy dle § 39 OZ. (zejména ve snaze obej ít podmínku 

souhlasu valné hromady dle §67a ObchZ., nebo se vyh nout 

zákonné úprav ě ru čení prodávajícího či p řechodu práv, nap ř. 
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práv zam ěstnavatele). Anebo tak smluvní strany činí v souladu 

s principem smluvní volnosti s tím, že uzav řou více 

jednotlivých smluv. Pokud se smluvní strany rozhodn ou uzav řít 

sérii provázaných smluv, jejich jednotlivé p ředměty mohou, ale 

také nemusí ve svém souhrnu p ředstavovat podnik, resp. jeho 

část. V takovém p řípad ě však m ůže dojít k p řevodu jednotlivých 

aktiv, která netvo ří podnik, ale jehož ú činky budou de facto 

srovnatelné, jako v p řípad ě prodeje podniku. To ovšem nutn ě 

neznamená, že smluvní strany obcházely zákon, resp.  že smluvní 

ujednání je neplatné. Nutno ovšem zd ůraznit, že p ři uzavírání 

více provázaných smluv, kdy se nebude v kone čném d ůsledku 

jednat o prodej podniku, či jeho části (resp. podnik, jeho 

část, nebude p ředmětem prodeje), nedojde k aplikaci § 67a 

ObchZ., by ť významem m ůže mít pro podnikatele uzav ření výše 

popsané série více smluv obdobné, pop ř. tém ěř shodné ú činky, 

jako v p řípad ě p řevodu podniku. 

Považuji za vhodné na tomto míst ě sou časn ě uvést, že i smlouva 

o prodeji podniku, resp. situace, kdy p ředmětem p řevodu je 

podnik, m ůže být uzav řena formou vícero vzájemn ě propojených 

smluv 14. 

Dále je nutné zd ůraznit, že pouhé vyjád ření v ůle smluvních 

stran vyjád řené v názvu smlouvy, pop ř. v jejím samotném zn ění, 

neznamená, že došlo k uzav ření platné smlouvy o prodeji 

podniku 15. Rozhodující pro posouzení, zda byla uzav řena smlouva 

o prodeji podniku, je posouzení p ředmětu smlouvy, jejího 

obsahu, a zejména jak byly dohodnuty podstatné nále žitosti 

smlouvy, p ři čemž p řípadné nejasnosti je pot řeba pokusit se 

odstranit práv ě pomocí výkladu projevu v ůle smluvních stran 16. 

S ohledem na ší ři práv a závazk ů, které mohou souviset 

s podnikem (a obvykle také souvisí) je nutné, aby s i smluvní 

strany sou časn ě uv ědomovaly limity zákonné úpravy spojené 

s p řevodem podniku. V d ůsledku specifického p ředmětu smlouvy o 

                                                 
14 rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 21 Cdo 1323/2000, ze dne 25.5.2001 
15  rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 52/2002, ze dne 30.6.2004  
16 rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 857/2004, ze dne 14.10.2004 
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prodeji podniku je úprava p řechodu práv a závazk ů, p řechodu 

práv pr ůmyslového vlastnictví a dále práv z pracovn ěprávních 

vztah ů kogentní. 

Pokud však p ředmětem smlouvy bude p řevod podniku, resp. jeho 

části, se všemi právy a závazky, které k n ěmu (k jeho části) 

náleží, je pragmati čt ější využít zákonné úpravy snlouvy o 

prodeji podniku. 

 

 

4.2  PŘEDMĚT SMLOUVY O PRODEJI PODNIKU A JEJÍ PODSTATNÉ 
NÁLEŽITOSTI 

 

Smlouva o prodeji podniku je upravena jako smluvní typ 

v obchodním zákoníku a v p řípad ě jejího sjednávání je nutné 

dodržet základní ustanovení § 476 ObchZ. P ředmětem smlouvy 

tedy bude vždy podnik, jehož vymezení je uvedeno vý še. Zásadní 

je, aby bylo z řejmé, že podnik je p ředmětem smlouvy. Zp ůsob 

specifikace podniku je však již ponechán na v ůli smluvních 

stran. V praxi bývá nej čast ěji p řílohou smlouvy o prodeji 

podniku výpis z ú četní evidence, či jiné, více či mén ě 

podrobné p řílohy ke smlouv ě obsahující seznamy jednotlivých 

složek. Nutno ovšem zd ůraznit, že specifikace p ředmětu nepat ří 

mezi podstatné náležitosti smlouvy. 

Jestliže není p ředmětem smlouvy podnik jako celek a n ěkteré 

věci, práva a jiné majetkové hodnoty tvo řící jeho sou část jsou 

z prodeje vylou čeny (a nejde p řitom o prodej části podniku ve 

smyslu § 487 ObchZ.), nemá smlouva povahu smlouvy o  prodeji 

podniku. Proto také nenastávají ú činky s touto smlouvou 

spojené a vztahy mezi stranami se ne řídí ustanoveními 

upravujícími tuto smlouvu. Rozhodující je ovšem sta v v dob ě 

účinnosti smlouvy. 17 

                                                 
17  Štenglová, I., Píva, S., Tomsa, M. a kol.,  Obchodní zákoník Komentá ř, 

11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 1187 



16 
 

Tuto skute čnost potvrdil i rozsudek Nejvyššího soudu ČR18:   

„Podle ustanovení § 476 odst. 1 obch. zák. se smlou vou o 

prodeji podniku prodávající zavazuje p řevést na kupujícího 

vlastnické právo k v ěcem, jiná práva a jiné majetkové hodnoty, 

jež slouží k provozování podniku, a kupující se zav azuje 

převzít závazky prodávajícího související s podnikem a 

zaplatit kupní cenu. Na kupujícího podle ustanovení  § 477 

odst. 1 obch. zák. p řecházejí všechna práva a závazky, na 

které se prodej vztahuje. Podle ustanovení § 269 od st. 1 obch. 

zák. se ustanovení upravující jednotlivé typy smluv  použijí 

jen na smlouvy, jejichž obsah dohodnutý stranami za hrnuje 

podstatné části smlouvy stanovené v základním ustanovení pro 

každý smluvní typ“……„Pokud má jít o typ smlouvy o p rodeji 

podniku, je nezbytné, aby smlouva obsahovala závaze k 

kupujícího p řevzít všechny závazky, které m ěl prodávající a 

které souvisejí s podnikem. … Vzhledem k uvedenému je tedy 

nutné dosp ět k záv ěru, že pokud má jít o smlouvu o prodeji 

podniku, která je upravena v obchodním zákoníku, mu sí tato 

smlouva obsahovat podstatné části stanovené v § 476 odst. 1 

obch. zák., v daném p řípad ě p řevzetí všech závazk ů 

prodávajícího souvisejících s podnikem.“ 

 

Problematickou otázkou m ůže být skute čnost, kdy smluvní strany 

hodlají uzav řít smlouvu o prodeji podniku, avšak sou časn ě 

cht ějí vyjmout n ěkteré v ěci, práva nebo závazky souvisejících 

s podnikem. Jak již bylo uvedeno výše, je rozhodují cí stav 

v dob ě ú činnosti smlouvy. Dále je nutné, aby soubor 

jednotlivých složek tvo řil ve svém souhrnu podnik (jeho část). 

Dle mého názoru tedy není vylou čeno, aby p řed uzav řením 

smlouvy o prodeji podniku byly jednotlivé v ěci nebo práva 

převedena, pohledávky postoupeny pop ř. ukon čeny n ěkteré 

smluvní vztahy související s podnikem, kdy podnikat el za 

                                                 
18  rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. Odon 34/93, ze dne 22.12.1994, 

publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovi sek NS v čísle 7, 
ro čník 1997 
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jednotlivé p řevedené složky získá ur čitou protihodnotu, ve 

většin ě p řípad ů z řejm ě finan ční prost ředky. Nemusí se p řitom 

jednat o b ěžný výkon podnikatelské činnosti podnikatele 

spojené s provozem podniku. Nicmén ě pokud bude podnik 

objektivn ě schopný dalšího provozu, zejména s ohledem na jeho  

funk čnost a organiza ční uspo řádání, nic nebrání následnému 

uzav ření smlouvy o prodeji podniku. Budou-li p řevedeny 

jednotlivé složky t ěsně p řed uzav řením samotné smlouvy o 

prodeji podniku, je situace pom ěrn ě jednoduchá, jelikož p řevod 

jednotlivých složek bude zachycen v ú četní evidenci. 

Složit ější situace ovšem nastává v p řípad ě, že se smluvní 

strany rozhodnou ujednání o vyn ětí jednotlivých složek podniku 

zahrnout do smlouvy o prodeji podniku. Ú četní evidence bývá 

často využívána jako p říloha smlouvy, pomocí které prodávající 

vymezuje podnik. Sou časn ě v dispozitivním ustanovení § 482 

ObchZ. je upravena vyvratitelná domn ěnka o zp ůsobu ur čení 

kupní ceny dle ú četní evidence. Jelikož v ú četní evidenci 

budou zachyceny všechny složky, které k podniku nál eží, tedy 

včetn ě složek podniku, které mají být ze smlouvy o prodej i 

podniku vy ňaty, není dle mého názoru možné tyto složky 

vymezovat z podniku až p ři jeho prodeji. S ohledem na princip, 

dle kterého na kupujícího p řechází podnik se všemi právy a 

závazky, na které se prodej vztahuje, nelze tento r ozsah 

převád ěných práv a závazk ů dohodou smluvních stran 

modifikovat. Kloním se rovn ěž k názoru, že takové ujednání ve 

smlouv ě o p řevodu podniku možné není pro sv ůj rozpor s § 477 

ObchZ. ve spojení s § 476 ObchZ. Je pot řeba si uv ědomit, že 

smlouva o prodeji podniku, je-li platn ě uzav řena, zp ůsobuje 

zákonný p řechod všech práv a závazk ů vážících se k podniku. 

V d ůsledku zákonné konstrukce tak uzav řením smlouvy p řechází 

na kupujícího celá řada práv a závazk ů, které v p řípad ě jejich 

smluvního p řevodu mimo režim prodeje podniku vyžadují spln ění 

řady dalších podmínek.  

Závazek p řevést vlastnické právo k podniku, tj. ke všem 
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jednotlivým složkám, které tvo ří podnik a dále závazek 

kupujícího p řevzít závazky související s podnikem totiž pat ří 

mezi podstatné náležitosti smlouvy. V p řípad ě, že dojde 

k jejich porušení, není uzav řena smlouva o prodeji podniku.   

Pokud by se smluvní strany dohodly, že n ěkteré (vyjmenované) 

věci nebo závazky související s podnikem na kupujícíh o 

nepřecházejí, zp ůsobilo by toto ujednání neplatnost celé 

smlouvy o prodeji podniku z d ůvodu absence jedné z podstatných 

náležitostí, tj. závazku kupujícího p řevzít závazky 

související s podnikem. 

 

K vymezení podniku jako p ředmětu smlouvy o prodeji podniku 

dále cituji rozsudek Nejvyššího soudu ČR19 , který ve své 

právní v ět ě uvádí: „Jestliže p ředmětem smlouvy o prodeji 

podniku není podnik jako celek či část podniku jako samostatná 

organiza ční jednotka, nemá taková smlouva povahu smlouvy o 

prodeji podniku (jeho části), jež je jako smluvní typ upravena 

v obchodním zákoníku; v takovém p řípad ě ú činky s touto 

smlouvou spojené nenastávají a k p řechodu práv a povinnosti z 

pracovn ěprávních vztah ů nedochází.“  

Rozsudek sice v konkrétním p řípad ě řeší zejména podmínky 

přechodu práv z pracovn ěprávních vztah ů, na které se vztahuje 

§ 480 ObchZ.(a bude op ět citován dále), nicmén ě n ěkteré další 

záv ěry Nejvyššího soudu uvedené v od ůvodn ění lze použít i pro 

definici podniku jako p ředmětu smlouvy. Činím tak s ohledem na 

obsahové rozd ělení této práce, nikoliv ve snaze abstrahovat 

části právní v ěty či od ůvodn ění z kontextu celého rozsudku. 

Použití citovaných částí je vedeno snahou co možná nejlépe 

popsat postup p ři definování podniku (jeho části) jako jedné  

z podstatných náležitostí typové smlouvy. Dovolím s i použít   

níže uvedené části od ůvodn ění citovaného rozsudku, ze kterých 

lze vy číst další z kvalifika čních kritérií pro vymezení 

podniku, pop ř. jeho části v konkrétních p řípadech: „K tomu, 

                                                 
19  rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.5.2001,  sp. zn. 21 Cdo 1323/2000 
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aby bylo možné dovodit, že p ředmětem smlouvy je část podniku - 

Divize kamiony D., jako soubor hmotných, nehmotných  a osobních 

složek podnikání (srov. § 5 ObchZ), by bylo zapot řebí, aby 

smlouva postihovala i osobní složku podnikání, a p ředmět 

smlouvy (díl čích smluv) tak p ředstavoval samostatnou 

organiza ční jednotku jako provázaný funk ční celek.“ 

Současn ě Nejvyšší soud v p ředmětném rozhodnutí nevylu čuje, aby 

se smlouva sestávala z n ěkolika díl čích smluv tvo řících ve 

svém souhrnu vzájemn ě provázaný celek; musí však v ní být 

vymezen podnik (jeho část), který je p ředmětem smlouvy.  

Při vymezení podniku je pot řeba pamatovat, aby p řevád ěný 

podnik byl vymezen jednak dle požadavk ů § 5 ObchZ., jednak 

dostate čně ur čit ě, ale také zejména aby p řevád ěný soubor 

hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podn ikání 

představoval funk ční celek. Jelikož p ředmětem smlouvy nemusí 

být vždy podnik jako celek, ale lze p řevést také jeho část, 

pokud má povahu samostatné organiza ční složky (§ 487 ObchZ), 

organiza ční složkou podniku lze rozum ět ucelenou samostatn ě 

hospoda řící část podniku, která vyvíjí v rámci podniku 

relativn ě samostatnou činnost, jíž se podílí na činnosti 

podniku samotného. Takováto část podniku má vy člen ěny ur čité 

prost ředky (budovy, stroje, ná řadí apod.) a prostory k 

provozování této činnosti. Definici části podniku se budu 

podrobn ěji v ěnovat dále. 

 

Pro vymezení podniku, zejména pokud jde o jeho jedn otlivé 

složky, je d ůležitý rovn ěž rozsudek Nejvyššího soudu ČR 20, 

který ve svém od ůvodn ění uvádí následující: „Jednotlivé složky 

podniku, jenž je p ředmětem p řevodu, nemusí být ve smlouv ě 

výslovn ě konkretizovány; pro platnost smlouvy (co do ur čitosti 

jejího p ředmětu) posta čí, bude-li vymezen p řevád ěný podnik 

(jeho část). Na záv ěru, zda je p ředmětem smluvního p řevodu 

                                                 
20  Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 27.7.2005, sp.zn. 29 Odo 

1058/2003, publikovaný v časopise Soudní judikatura, svazek 9, ro čník 
2005, str. 714 
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skute čně podnik (jeho část), pak ni čeho nem ění ani to, že 

převád ějící nemá zam ěstnance, pop ř. že nemá (jedno z jakých 

důvod ů) uzav řeny obchodní smlouvy (nap ř. s dodavateli či 

odběrateli).“  

 

Jak vyplývá z výše uvedených rozhodnutí, smlouva mu sí 

obsahovat všechny podstatné náležitosti stanovené v  ustanovení 

§ 476 odst. 1 Obchz., mají-li se na ni vztahovat vš echny 

ustanovení upravující smlouvu o prodeji podniku (vi z. § 269 

odst. 1 ObchZ.)  Jednou z podstatných náležitostí s mlouvy o 

prodeji podniku je úplatnost p řevodu. Pokud tomu tak není, 

nelze považovat smluvní vztah za smlouvu o prodeji podniku. 

Nicmén ě Nejvyšší soud ČR dosp ěl ve svém rozsudku 21, kdy 

posuzoval p ředání hostince jako bezúplatný p řevod podniku 

k pom ěrn ě p řekvapivému záv ěru, když na závazky vznikající z 

inominátní smlouvy o bezúplatném p řevodu hostince aplikoval   

§ 477 ObchZ, který upravuje závazky jim nejbližší a  na 

inominátní smlouvu použil univerzální p řechod práv a závazk ů, 

které jsou podstatnou a specifickou náležitostí sml ouvy o 

prodeji podniku.  

Nutno ovšem podotknout, že v posuzovaném p řípad ě se jednalo o 

smlouvu, kterou nebylo možné kvalifikovat pod žádný  ze 

smluvních typ ů upravených jak v ObchZ., tak v OZ. 

Nejvyšší soud nejprve vylou čil, že by se na p ředání hostince 

mohla použít úprava typové smlouvy o prodeji podnik u, z d ůvodu 

chyb ějící podstatné náležitosti, tj. že nebyla sjednána 

úplata. Soud dále vylou čil právní posouzení smlouvy o p ředání 

hostince jako smlouvy darovací dle § 628 a násl. OZ  z d ůvodu 

převodu finan čních závazk ů souvisejících s hostincem. 

V p řípad ě, kdy uzav řenou smlouvu nelze pod řadit pod žádný ze 

smluvních typ ů upravených obchodním a ob čanským zákoníkem, je 

                                                 
21  Viz. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 27.7.2005, sp.zn. 29 Odo 

1058/2003, publikovaný v časopise Soudní judikatura, svazek 9, ro čník 
2005, str. 714 
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nezbytné tuto smlouvu právn ě kvalifikovat jako smlouvu 

nepojmenovanou.  

V posuzované v ěci byl p ředmětem smlouvy hostinec, který byl 

bezúplatn ě p řenechán a spole čně s hostincem p řešly na 

nabyvatele i „veškeré finan ční závazky“ s hostincem 

související. Hostinec navíc nem ěl žádné zam ěstnance, m ěl pouze 

uzav řené smlouvy o nájmu, o dodávce médií a o poskytován í 

telekomunika čních služeb. Vágní pojem „veškeré finan ční 

závazky“ obsažený v uzav řené smlouv ě pak v d ůsledku m ůže 

představovat všechny závazky, které v okamžiku p řenechání 

k hostinci náležely. Jako nesporná se jeví i v ůle smluvních 

stran p řevést mezi sebou hostinec, a pravd ěpodobn ě s ohledem 

na tíživou situaci p ři provozu hostince a ujednání o p řevzetí 

veškerých finan čních závazk ů, byl p řevod sjednán jako 

bezúplatný. Za této situace posoudil soud hostinec jako 

podnik. Jak vyplývá z výše citovaných soudních rozh odnutí, p ři 

klasifikaci podniku jako p ředmětu smlouvy nebrání skute čnost, 

že podnik nemá žádné zam ěstnance. Stejn ě není nezbytné, aby 

byl podnik ve smlouv ě podrobn ě specifikován, posta čí, je-li 

zřejmé, které složky p řevád ěný podnik tvo ří. I s p řihlédnutím 

k t ěmto záv ěr ům pak nelze proti záv ěru soudu, že p ředaný 

hostinec byl podnikem, ni čeho namítat. Dle mého názoru na 

správnosti posouzení hostince jako podniku nic nebr ání ani 

skute čnost, kdy nabyvatel hostince namítal, že nep řevzal 

dokumentaci vztahující se k hostinci. Z vyjád ření nabyvatele 

hostince totiž již dále neplyne, že by se p ředání dokumentace 

domáhal, resp. namítal neúplnost p ři jejím p ředání. 

Jelikož p ředmětem smlouvy o p ředání hostince byl podnik, 

Nejvyšší soud p řipustil, že k p řevodu podniku m ůže dojít i na 

základ ě nepojmenované smlouvy. Rozhodující p ři řešení této 

otázky bylo, zda ji lze pod řadit n ěkterému ze závazkových 

vztah ů uvedených v ustanovení § 261 obchodního zákoníku. Řídí-

li se částí t řetí obchodního zákoníku, a to bez ohledu na 

povahu ú častník ů, závazkové vztahy ze smlouvy o prodeji 
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podniku nebo jeho části [§ 261 odst. 1 písm. d) obchodního 

zákoníku], je nutné – podle p řesv ědčení Nejvyššího soudu – 

stejnou právní úpravu analogicky aplikovat i na sml ouvu o 

bezúplatném p ředání (p řevodu) podniku. Smlouva o p ředání 

hostince je tak nepojmenovanou smlouvou upravenou v  ustanovení 

§ 269 odst. 2 obchodního zákoníku. 

Závažn ější je však záv ěr Nejvyššího soudu, že by ť smlouva o 

bezúplatném p ředání hostince není smlouvou o prodeji podniku 

(§ 476 a násl. obchodního zákoníku), neznamená to, že na 

závazkový vztah touto smlouvou založený nelze aplik ovat – v 

intencích ustanovení § 1 odst. 2 obchodního zákoník u ve 

spojení s ustanovením § 491 odst. 2 ob čanského zákoníku – 

ustanovení   § 477 odst. 1 obchodního zákoníku, pod le n ěhož na 

kupujícího (zde p řejímajícího – žalovaného) p řecházejí všechny 

závazky, na které se „prodej“ vztahuje (které s pod nikem 

souvisejí). Nutno dodat, že v projednávané v ěci byla 

nabyvateli jako žalovanému soudem uložena povinnost  zaplatit 

žalovanému pohledávku z titulu smlouvy o uznání dlu hu, kterou 

s žalobcem uzav řel p ůvodní vlastník hostince (jednalo se o 

úhradu za inženýrsko-konzulta ční činnost p ři stavebních 

úpravách v hostinci). 

Ačkoliv v projednávaném p řípad ě bylo sou částí smluvního 

ujednání o „p řenechání hostince“ i p řevzetí „veškerých 

finan čních závazk ů“, odmítal nabyvatel hostince zaplatit 

pohledávku žalobce z titulu uznání dluhu (p ůvodní pohledávky 

na zaplacení prací p ři renovaci hostince). Vzhledem k tomu, že 

soud považoval hostinec za podnik, a smlouvu o jeho  p řevodu za 

inominátní, rozhodl se soud použít na závazky vznik ající ze 

smlouvy o bezúplatném p řevodu hostince v zákon ě neupravených 

ustanovení zákona, která upravují závazky jim nejbl ižší, tj. § 

477 ObchZ. Lze usuzovat, že Nejvyšší soud tak u činil i v zájmu 

zachování právní jistoty smluvních stran a t řetích osob ve 

snaze zachovat ekonomické vazby související s podni kem p ři 

jeho provozu (jednalo se p ůvodn ě o pohledávku související 
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s úpravami v hostinci, který byl následn ě p řeveden na nového 

nabyvatele), nicmén ě použití § 477 odst. 1 se dle konstantní 

judikatury užívá výhradn ě p ři uzav ření smlouvy o prodeji 

podniku a má povahu lex specialis v ůči zvláštním právním 

předpis ům, které se obecn ě vztahují na p řechod jednotlivých 

složek podniku (nap ř. cenných papír ů, viz. dále). Použití 

analogie § 477 odst. 1 ObchZ. i pro nepojmenované s mlouvy se 

jeví jako problematické. 

Rozhodl-li se soud použít p ři posouzení p řevodu (p řechodu) 

závazk ů dle inominátní smlouvy ustanovení § 477 odst. 1 

ObchZ., je zajímavé posouzení soudu v téže v ěci ohledn ě úhrady 

závazk ů vzniklých p ři provozování hostince, které i po 

uzav ření smlouvy o bezúplatném p ředání hostince hradila 

převodkyn ě hostince t řetím osobám: „ Pokud skute čně k takovému 

pln ění došlo, p ředstavuje – p ři absenci jiných dohod mezi 

zúčastn ěnými osobami – pln ění, k n ěmuž jmenovaná již z titulu 

závazku k úhrad ě žalobcem provedených prací (pop ř. jiných 

závazk ů souvisejících s podnikem) nebyla povinna.“  V p řípad ě, 

kdy na zodpov ězení otázky ohledn ě p řechodu závazk ů 

z inominátní smlouvy použil soud kogentní ustanoven í smlouvy o 

prodeji podniku, nelze dle mého názoru považovat úh radu 

závazk ů souvisejících s podnikem za pln ění, ke kterému nebyla 

převád ějící hostince povinna, nýbrž bylo by vhodn ější toto 

pln ění považovat za zákonné ru čení p řevodce za spln ění 

převedených závazk ů kupujícím dle § 477 odst. 3 ObchZ. Tento 

můj záv ěr je nutné ovšem vztáhnout pouze na ty závazky, kte ré 

se vztahovaly k hostinci v dob ě jeho p řevodu. Problematické je 

vztahovat ú činky dle § 477 odst. 1 ObchZ. na inominátní 

smlouvy s ohledem na celkovou úpravu p řechodu pohledávek p ři 

prodeji podniku, ke kterým není pot řeba souhlasu v ěřitele. 

Dále se jedná o oznamovací povinnost kupujícího a 

prodávajícího, s tím je spojeno i právo v ěřitel ů domáhat se 

podání odporu ve smyslu § 478, a zejména pak z d ůvodu zákonem 

stanovených lh ůt pro jeho podání k soudu. 
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Obecná úprava p řevzetí dluhu dle § 531 OZ však vyžaduje 

souhlas v ěřitele a písemnou formu. 

Soudem zvolené řešení p ři projednávání smlouvy o bezúplatném 

převedení hostince tak dle mého názoru nebylo zcela p recizní, 

byť zaru čilo žalobci ochranu jeho práv z titulu smlouvy o 

uznání dluhu, kdy povinnost k úhrad ě p řešla na nabyvatele 

hostince. Otázkou však z ůstává, zda by žalobce ud ělil souhlas 

s p řevzetím dluhu nabyvatelem hostince. Stejn ě tak v rozsudku 

není řešena otázka ru čení p řevodkyn ě hostince, které vzniká 

převodci podniku ze zákona.   

 

 

4.3  VYMEZENÍ ČÁSTI PODNIKU 

 

Dle § 487 ObchZ. platí ustanovení § 477 až 486 Obch Z. i pro 

smlouvy, jimiž se prodává část podniku tvo řící samostatnou 

organiza ční složku. Je tedy nepochybné, že všechna kogentní i 

dipozitivní ustanovení smlouvy o prodeji podniku se  budou 

vztahovat i na prodej části podniku. S ohledem na § 261 odst. 

3 písm. d) ObchZ. se na prodej části podniku p řiměřeně použije 

i ustanovení § 476 ObchZ. 22 

Z ustanovení nevyplývá, že by p řevád ěná část podniku musela 

představovat organiza ční složku ve smyslu § 7 ObchZ., která je 

zapisována do obchodního rejst říku. Obchodní zákoník hovo ří o 

samostatné organiza ční složce, aniž by ji jakkoli vymezoval. 

Lze mít za to, že bude sta čit, aby p řevád ěná část podniku byla 

dostate čně ur čit ě odlišitelná od jiných organiza čních složek 

téhož podniku. Zpravidla se bude jednat o takovou o rganiza ční 

složku, která má ve vymezeném rozsahu vlastní p ředmět, 

samostatné a organiza čně odd ělitelné, činnosti a je jako 

organiza ční složka vymezena ve vnit řním p ředpise podniku. 23  

                                                 
22  Marek, K., Smlouva o prodeji podniku a nájmu podn iku, Právní Rádce, 

3/2009 
23  Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kolektiv – Obchodní zákoník, 

Komentá ř, 11. Vydání, Praha C.H.Beck, 2006, str. 1199 



25 
 

Bude-li p ředmětem smlouvy organiza ční složka, která je zapsána 

do obchodního rejst říku, problémy s jejím vymezením 

pravd ěpodobn ě nevzniknou. Obchodní zákoník však nevymezuje 

část podniku pro ú čely smlouvy o prodeji části podniku nijak 

ur čit ě, což zp ůsobovalo problémy nejen teoretické, ale 

především v praxi. Pokud by totiž p ředmětem smlouvy nebyla 

samostatná organiza ční složka ve smyslu § 487 ObchZ., nem ěla 

by taková smlouva povahu smlouvy o prodeji části podniku, jež 

je jako smluvní typ upravena v obchodním zákoníku. A v takovém 

případ ě ú činky spojené s touto smlouvou, tj. p řechod práv a 

závazk ů ad., by nenastaly. 24  

 

K vymezení části podniku p řisp ěla judikatura, zejména Rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 7.9.1999, sp. zn. 33 Cdo 1199/98, 

který ve své právní v ět ě uvádí: 

„V p řípad ě prodeje části podniku ( § 487 obch. zákoníku) je 

nezbytné, aby p ředmětem smlouvy o prodeji byla taková část 

podniku, která tvo ří jeho samostatnou organiza ční složku. 

Za samostatnou organiza ční složku lze pokládat takovou sou část 

podniku, u níž je vedeno samostatn ě (odd ělen ě) ú četnictví, 

týkající se této organiza ční složky, z n ěhož p ředevším 

vyplývá, které v ěci, jiná práva, pop ř. jiné majetkové hodnoty 

slouží k provozování této části podniku (samostatné 

organiza ční složky), a vymezuje tím p ředmět smlouvy o prodeji 

části podniku. V uvedeném smyslu bude proto samostat nou 

organiza ční složkou podniku zejména odšt ěpný závod, pop ř. jiná 

organiza ční složka, která se zapisuje do obchodního rejst říku. 

Předmětem smlouvy mohou však být i jiné organiza ční složky 

podniku, které se nezapisují do obchodního rejst říku a které 

mohou být r ůzně nazvány, nap ř. závod, provoz apod., podmínkou 

však je, aby se jednalo o složku samostatnou ve výš e uvedeném 

smyslu, p ři čemž se nemusí jednat o složku oprávn ěnou svým 

                                                 
24  Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.5.2001,  sp. zn. 21 Cdo 

1323/2000 
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vedoucím jednat navenek ve v ěcech jí se týkajících, jako je 

tomu v p řípad ě odšt ěpného závodu.“ 

 

Použít ú četní evidenci pro vymezení části podniku se jeví jako 

vhodné s ohledem na zn ění § 482 ObchZ., které obsahuje 

vyvratitelnou právní domn ěnku pro stanovení kupní ceny. 

S ohledem na dispozitivní povahu však lze dohodou s mluvních 

stran ur čit cenu za p řevád ěnou část podniku i jinak. Pro 

vymezení části podniku jako samostatné organiza ční složky je 

vedení ú četnictví pouze pomocným kritériem, tj. nejedná se o  

podmínku „sine qua non“ 25. Co z uvedeného rozsudku vyplývá 

dále, je d ůraz na posuzování organiza ční složky s ohledem na 

celkovou organizaci podniku, jeho funk ční rozd ělení, resp. 

možnost vy členit ur čitou část, která bude schopna nadále 

vykonávat svou činnost, i když už jako sou část podniku, pop ř. 

bude tvo řit podnik samotný, kupujícího. Stejn ě tak je 

podstatné, aby podnik prodávajícího byl schopen dal šího 

provozu, by ť bude muset nap ř. část služeb zajiš ťovat formou 

outsourcingu.  

K „funk čnímu vymezení“ uvádím další rozhodnutí 26 Nejvyššího 

soudu ČR, které uvádí: „Zp ůsobilost části podniku, tvo řící 

organiza ční složku, být p ředmětem prodeje na základ ě smlouvy o 

prodeji podniku ve smyslu § 487 obch. zák. nevylu čuje 

skute čnost, že zdroje a za řízení pro dodávky médií se 

nacházejí mimo tuto část podniku, resp. že dodávky médií pro 

tuto část podniku byly p řerušeny.“ K posouzení, zda p řevád ěná 

samostatná organiza ční složka je zp ůsobilá provozu i po 

převodu dle smlouvy, je tedy pot řeba nahlížet tak, že není 

nezbytné, aby se zdroje a za řízení pro dodávky médií nacházely 

v areálu této části podniku. Jestliže tomu tak není, pak 

sta čí, pokud jsou do prodávané části podniku zavedena. 

                                                 
25  Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kolektiv – Obchodní zákoník, 

Komentá ř, 11. Vydání, Praha C.H.Beck, 2006, str. 1199 
26  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8.4.2004, sp.zn.  32 Odo 557/2003, 

publikovaný v časopise Soudní judikatura, svazek 4, ro čník 2004, str. 309 
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Jak je uvedeno v jednom z dalších usnesení Nejvyšší ho soudu 

ČR27: v p řípad ě p řevodu pobo čky bankovního ústavu - z hlediska 

způsobilosti části podniku být samostatnou organiza ční složkou 

schopnou prodeje, není nezbytné p řevézt portfolio touto 

pobočkou uzavíraných úv ěrových smluv, nebo ť nep řevedením 

tohoto smluvního instrumentu nepozbývá p řevád ěná část bankovní 

pobočky charakter funk čního celku a ani tento podstatný znak 

nepodmi ňuje. 

Jak již bylo uvedeno u vymezení podniku, je pot řeba, aby byl 

předmět smlouvy o prodeji podniku, jeho části, vymezen 

s dostate čnou ur čitostí. Požadavek ur čitosti bude zejména 

důležitý i pro vymezení samostatné organiza ční složky, tj. 

vymezení souboru hmotných, jakož i osobních a nehmo tných 

složek podnikání. 

K tomu je ovšem vhodné p řipomenout výše uvedený Rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 29 Odo 1058/2003. Část podniku 

tedy nemusí ve všech p řípadech tvo řit soubor složek, které 

budou obsahov ě rozd ěleny mezi složky hmotné, nehmotné a 

osobní, ale lze p řipustit, aby p řevád ěná část podniku byla 

tvo řena pouhou částí typov ě stejnorodých složek, pop ř. tuto 

část podniku tvo řila pouze jedna složka. 28 

V duchu citovaných soudních rozhodnutí, které se vz tahují 

k charakteristice části podniku tedy resultuje, že vedení 

účetnictví je spíše jakýmsi p ředpokladem, který by organiza ční 

složka m ěla spl ňovat, rozhodujícími kritérii jsou funk ční 

povaha, možnost relativn ě samostatné existence, schopnost být 

v rámci reorganizace podniku vyd ělena a v neposlední řadě i 

hospodá řská využitelnost organiza ční složky. 

De lege ferenda by bylo vhodné vymezit část podniku ve smyslu 

§ 487 ObchZ., a to zejména s ohledem na terminologi ckou 

příbuznost s § 7 ObchZ. Zde bych zd ůraznil, že organiza ční 

složka podniku se zapisuje do obchodního rejst říku a sou časn ě 

                                                 
27  Usnesení  Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 20 Cdo 2882/2005, ze dne 14.3.2006 
28  Čech, P. – Vymezení části podniku a p ůsobnost valné hromady, Právní rádce 

11/2006 
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vedoucí organiza ční složky je oprávn ěn v zákonném rozsahu 

jednat jménem podnikatele. Naopak samostatná organi zační 

složka tyto znaky nenapl ňuje, resp. spl ňovat nemusí. Je 

nepochybné, že obsahové, „organiza čně-fun čkní“ vymezení části 

podniku je pro pot řeby smlouvy o prodeji podniku vhodn ější, 

než-li „ část podniku tvo řící samostatnou organiza ční složku“. 

Jako vhodn ější bych však osobn ě považoval definici: 

„Ustanovení § 477 až 486 platí i pro smlouvy, jimiž  se prodává 

organiza čně či funk čně vymezitelná část podniku, která m ůže 

být po p řevodu provozována samostatn ě, nebo se stát sou částí 

podniku kupujícího.“ 

 

 

4.4  SPECIFIKACE P ŘEVÁDĚNÝCH SLOŽEK PODNIKU 

 

Specifikace v ěcí, jiných majetkových hodnot, práv a závazk ů, 

které mají být smlouvou o prodeji podniku nebo jeho  části 

prodány, nepat ří mezi podstatné náležitosti smlouvy.  

Specifikaci podniku jako souboru p řevád ěných složek z 

prodávajícího na kupujícího je možné provést r ůzně, nem ělo by 

to však být v rozporu se zásadou ur čitosti. Není však nezbytn ě 

nutné vymezovat podnik co do každé jednotlivé v ěci. Obdobn ě u 

závazk ů je možné vy číslit jejich výši a p řípadn ě je rozd ělit 

dle ú četních standard ů. Práv ě ú četní evidence bývá často 

využívána jako p říloha smlouvy, ve které prodávající vymezuje 

podnik a s ním spojené závazky. Záleží samoz řejm ě na v ůli 

smluvních stran, resp. opatrnosti kupujícího, jak d etailní 

informace budou ve smlouv ě či jejích p řílohách obsaženy. Jiná 

bude situace, tvo ří-li p ředmět smlouvy lékárna, která má ve 

skladových zásobách zna čné množství zboží, d ělené do mnoha 

položek a navíc se m ěnící p ři každodenním provozu. Jiná bude 

naopak situace, bude-li se p řevád ět část podniku, která je 

představována servisním útvarem ve spole čnosti (nap ř. úklidová 

služba), který tvo ří 1 zam ěstnanec. 
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Ohledn ě ostatních v ěcí, práv a jiných majetkových hodnot však 

není vý čet na závadu. Nicmén ě je vhodné, aby byl vý čet zcela 

vy čerpávající, nebo naopak, aby bylo z řejmé, že jde pouze o 

příkladný vý čet. 29 K takovému záv ěru však dopl ňuji tolik, že 

ani p řípadný taxativní vý čet p řiložený jako p říloha smlouvy 

není s to zp ůsobit, že v ěci či závazky náležející k podniku, a 

přitom v p říloze neuvedené, by s podnikem nep řecházely. 

S podnikem p řechází všechna práva a závazky s podnikem 

související. Dohoda smluvních stran o taxativním vý čtu, který 

by neobsahoval všechna práva a závazky související 

s p řevád ěným podnikem bude mít prakticky stejné ú činky, jako 

dohoda smluvní stran o vyn ětí n ěkterých závazk ů.  

Součástí prodávaného podniku mohou být také nemovitosti . Jsou-

li sou částí podniku i nemovitosti, považuji za vhodné je v e 

smlouv ě individuáln ě specifikovat v souladu s údaji, které se 

evidují v katastru nemovitostí, by ť tato povinnost smluvním 

stranám nevzniká. Zákonná povinnost taxativního vý čtu 

nemovitostí vyplývá z § 5 a násl. zákona č. 344/1992 Sb., o 

katastru nemovitostí České republiky, který uvádí povinnou 

specifikaci nemovitostí, které jsou p ředmětem vkladu. Sou časn ě 

je stanovena písemná forma smlouvy, což platí i pro  smlouvu o 

prodeji podniku resp. jeho části. Avšak s ohledem na již 

uvedený princip, kdy na kupujícího p řechází s podnikem všechna 

práva a závazky, na které se prodej vztahuje, tj. i  veškeré 

nemovitosti, je de iure smlouva o prodeji podniku d ostate čným 

právním titulem pro vklad vlastnického práva do kat astru 

nemovitostí ve prosp ěch nabyvatele podniku. De facto se však 

v praxi objevil i p řípad, kdy katastr nemovitostí odmítl vklad 

vlastnického práva, a to s odkazem na ustanovení § 36 

provád ěcí vyhlášky k zákonu č. 344/1992 Sb. 30, na základ ě které 

                                                 
29  Holeyšovský, M., Smlouva o prodeji podniku: absol utní smluvní typ s řadou 

ustanovení, od nichž se nelze odchýlit, Causa Priva ta, 1999, č. 2, str. 
172 

30  Vyhláška č. 26/2007 kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 
vlastnických a jiných v ěcných práv k nemovitostem, ve zn ění pozd ějších 
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katastrální ú řad v řízení o povolení vkladu zkoumá, zda ve 

smlouv ě jde skute čně o písemné projevy v ůle osob v ní 

uvedených se zvláštním z řetelem k t ěm, jejichž právo na 

základ ě smlouvy zaniká nebo se omezuje. V daném p řípad ě 

vyžadoval katastr nemovitostí, aby podpisy na smlou vě o 

prodeji podniku byly ú ředně ov ěřeny, by ť ObchZ. vyžaduje 

„pouze“ písemnou formu. Z praktických d ůvod ů je proto pot řeba 

pamatovat i na specifika spojená s p řevodem podniku, resp. 

nemovitostí k n ěmu náležejících, popsaná výše v tomto 

odstavci. Nesprávnost výše popsaného postupu katast rálního 

úřadu lze ve prosp ěch „prostých“ – ú ředně neov ěřených podpis ů 

na smlouv ě o p řevodu podniku podpo řit i judikaturou 

vztahujícící se k § 477 ObchZ., kdy i akcie na jmén o, které 

jsou sou částí p řevád ěného podniku, p řecházejí na kupujícího 

bez nutnosti provedení p řevodního rubopisu 31. 

 

 

4.5  PŘECHOD PRÁV A ZÁVAZKŮ 

 

Ustanovení zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku , která se 

vztahují k p řechodu práv a závazk ů, mají s výjimkou § 479 odst 

1 ObchZ. op ět kogentní povahu. Zákonodárce tím bezpochyby 

reflektuje koncep ční pojetí smlouvy o p řevodu podniku, kdy 

smlouva má transla ční ú činky tém ěř v ůči všem složkám podniku, 

který je p ředmětem p řevodu – výjimku tvo ří pouze p řevod, resp. 

vklad vlastnického práva k nemovitostem (§483 odst.  3 ObchZ.) 

a dále p řechod práv z pr ůmyslového či jiného duševního 

vlastnictví za podmínek dle § 479 odst. 2 ObchZ. V ostatních 

případech pak vlastnické právo k v ěcem p řechází na kupujícího 

účinností smlouvy. 

                                                                                                                                                         
předpis ů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon) 

31 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 314/2001, ze dne 
30.10.2002, publikovaný v Soudní judikatu ře, v čísle 12, ro čník 2002, na 
stran ě 950 
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Obsahov ě lze p řevád ěná práva a závazky rozd ělit do 3 

kategorií, p ři čemž zvláštní ustanovení zvolil zákonodárce pro 

práva a povinnosti vyplývající z pracovn ěprávních vztah ů 

k zam ěstnanc ům podniku, dále práva z pr ůmyslového či jiného 

duševního vlastnictví a do poslední kategorie spada jí všechny 

ostatní práva a závazky, které souvisí s p řevád ěným podnikem.  

Předpokládám, že u prvé kategorie tak zákonodárce činil 

s ohledem na povahu pracovního práva v ůči soukromému právu 

obecn ě, kdežto v p řípad ě práv z pr ůmyslového či jiného 

duševního vlastnictví tak u činil s ohledem na vliv 

mezinárodních úmluv. T řetí kategorie však rozhodn ě není 

zbytkovou, spíše naopak a p ředstavuje rozsáhlou kategorii, 

v níž dochází k p řechodu práv a závazk ů r ůznorodých povah, 

aniž by bylo nutné dodržet všechny náležitosti, kte ré upravují 

speciální právní p ředpisy, pop ř. samotný ObchZ. v p řípadech, 

že jsou tyto práva či závazky p řevád ěny samostatn ě, mimo režim 

smlouvy o prodeji podniku. 

Obecně je pro smlouvu o prodeji podniku stanoven rozsah p ráv a 

závazk ů, které p řechází s podnikem, v ust. § 477 odst. 1 

ObchZ. Nutno ovšem dodat, že jde o jedno z kogentní ch 

ustanovení zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku , které 

však zpo čátku nebylo vykládáno zcela jednozna čně. Jedná se 

zejména o zn ění ustanovení prvého odstavce „ na které se prodej 

vztahuje “, které m ůže u budoucích smluvních stran vzbuzovat 

dojem, že mohou rozsah p řevád ěných práv a závazk ů modifikovat 

dohodou. 

Specifikace podniku jako p ředmětu smlouvy je jednou 

z podstatných náležitostí smlouvy o prodeji podniku  stanovenou 

v § 476 odat. 1 ObchZ.  

Pokud je uzav řena platn ě smlouva o prodeji podniku, pak 

automaticky dle kogentního ustanovení § 477 odst. 1  ObchZ. 

přecházejí na kupujícího všechny práva a závazky na k teré se 

prodej vztahuje. Práv ě propojení základního ustanovení (s 

přihlédnutím k legální definici pojm ů podnik a podnikatel 
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obsažených v Hlav ě I. ObchZ.) a prvého odstavce § 477 ObchZ. 

nebylo vždy chápáno samoz řejm ě. V zásad ě se jedná o zm ěnu 

subjektu, kdy na místo prodávajícího nastupuje kupu jící, a to 

automaticky ze zákona p řechodem. 32 Prodej podniku jako 

„fungujícího organismu“ má svá specifika a zákonný přechod 

práv a závazk ů má napomoci k dosažení právní jistoty jak 

smluvních stran, zejména kupujícího, tak t řetích osob, které 

uzav řely smluvní vztah, kdy se p ředmět pln ění vztahuje k 

převád ěnému podniku (nap ř. smlouvu o nájmu nebytových prostor 

apod.). Ú čel zákonné úpravy je z řejmý a pochopitelný. 

Předmětem p řevodu je podnik, který zasahuje p ři svém provozu 

do řady smluvních vztah ů. Bylo by prakticky nep ředstavitelné, 

kdyby v d ůsledku smlouvy o prodeji podniku nedocházelo 

k p řechodu, ale k p řevodu práv a závazk ů. To by znamenalo, že 

by prodávající a kupující museli modifikovat jednot livé 

smluvní vztahy, což by mohlo p ředstavovat obrovskou 

administrativní a časovou zát ěž. Na druhou stranu lze jako 

nevýhodu zákonné konstrukce p řechodu práv a závazk ů uvést 

skute čnost, že na kupujícího p řechází práva a závazky, které 

souvisí s podnikem, avšak kupující o nich neví a v době 

uzav ření smlouvy nev ěděl. V t ěchto p řípadech však m ůže 

kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny. Rovn ěž p řechod 

závazk ů nevyžaduje souhlasu v ěřitele, zde však ObchZ. p řichází 

s konstrukcí zákonného ru čení prodávajícího. 

Ustanovení § 477 odst. 1 ObchZ. je tedy pot řeba vykládat ve 

smyslu rozhodnutí Nejvyššího soudu 33 tak, že „… ur čujícím pro 

rozsah p řecházejících práv je ustanovení § 476 odst. 1 obch.  

zák., podle n ěhož se p řevádí právo vlastnické k v ěcem, jiná 

práva a jiné majetkové hodnoty a rozsah vyplývá z t oho, že 

musí jít o v ěci, práva a jiné hodnoty, jež slouží provozování 

                                                 
32  Holeyšovský, M., Smlouva o prodeji podniku: absol utní smluvní typ s řadou 

ustanovení, od nichž se nelze odchýlit, Causa Priva ta, 1999, č. 2, str. 
177 

33  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. Odon 34/93, ze dne 22.12.1994, 
publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovi sek Nejvyššího soudu 
ČR, v čísle 7, ro čník 1997 
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podniku. Obdobn ě to platí, jak již bylo uvedeno, i pro 

závazky, kde rozsah p řebraných závazk ů je definován 

souvislostí s podnikáním prodávajícího. Z ustanoven í § 477 

odst. 1 ObchZ. nelze tedy dovozovat, že tímto ustan ovením je 

připušt ěna možnost dohody o jiném rozsahu p řevád ěných práv a 

přebíraných závazk ů, a že je p řipušt ěna možnost p řevzetí 

některých závazk ů.“ 

Zákonný p řechod všech práv a závazk ů zahrnutých do prodeje 

však v teorii i praxi vzbuzoval jisté pochyby. Jedn alo se 

zejména o p řípady, kdy právní úprava v jiných právních 

předpisech stanovovala zvláštní podmínky k p řevod ům práv. 

Univerzálnost p řechodu práv a závazk ů dle smlouvy o prodeji 

podniku se však projeví i v p řípad ě, kdy je k samostatnému 

převodu akcií či obchodního podílu nutné splnit podmínky 

stanovené korporátní úpravou ObchZ. 

V p řípad ě cenných papír ů, k jejichž p řevodu je pot řeba 

indosamentu, posuzoval Nejvyšší soud ČR vztah právní úpravy 

smlouvy o prodeji podniku v Obchodním zákoníku s úp ravou 

obsaženou v zákon ě č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,       

a dosp ěl ve svém rozsudku 34 k níže citovaným záv ěr ům. Nejvyšší 

soud ČR zejména posuzoval, zda úprava smlouvy o prodeji 

podniku v obchodním zákoníku je ve vztahu k úprav ě p řevodu 

cenných papír ů v jiných právních p ředpisech, zejména v zákon ě         

o cenných papírech, úpravou obecnou, či zvláštní.  Soud p řijal 

záv ěr, odbornou ve řejností diskutovaný 35, že nelze obecn ě 

podřadit jednu zákonnou normu druhé, ale že za r ůzných situací 

je tento vztah r ůzný a je pot řeba tento vztah posuzovat dle 

konkrétních ustanovení.  

Nejvyšší soud řešil otázku , zda v p řípad ě, kdy je sou částí 

prodávaného podniku listinný cenný papír ve form ě na jméno, 

dochází k p řechodu tohoto cenného papíru na nabyvatele 

                                                 
34 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 314/2001, ze dne 30.10.2002, 

publikovaný v Soudní judikatu ře, v čísle 12, ro čník 2002, na stran ě 950 
35  Srov. I. Pelikánová,  Problém p řevodu a p řechodu práv, Právní rozhledy 

4/2001, str. 141 a K.Eliáš, Prodej podniku a cenné papíry na řad jako 
jeho sou část, Právní rozhledy 8/2001, str. 373 
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uzav řením smlouvy o p řevodu podniku, tj. má-li smlouva o 

prodeji podniku ve vztahu k takovému cennému papíru  transla ční 

účinky, či zda je k jeho p řechodu na nabyvatele podniku 

nezbytné ješt ě spln ění dalších podmínek, stanovených v § 17 a 

násl. ZCP, pop řípad ě v dalších právních p ředpisech či 

sjednaných (ve stanovách, v ujednání mezi ú častníky) pro 

převod cenných papír ů.    

Protože pouze gramatický výklad nepodával jasné řešení 

posuzovaného problému, zabýval se Nejvyšší soud tím , zda 

úprava smlouvy o prodeji podniku v obchodním zákoní ku je ve 

vztahu k úprav ě p řevodu cenných papír ů v jiných právních 

předpisech, zejména v zákon ě o cenných papírech, úpravou 

obecnou, či zvláštní. K tomu je t řeba p ředevším uvést, že 

teorie i praxe se shodují v tom, že obecn ě není obchodní 

zákoník k jiným právním p ředpis ům vždy shodn ě výlu čně ve 

vztahu obecného či zvláštního p ředpisu, ale že za r ůzných 

situací je tento vztah r ůzný. V posuzované v ěci dosp ěl 

Nejvyšší soud k záv ěru, že právní úpravu smlouvy o prodeji 

podniku je ve vztahu k právní úprav ě obsažené v § 17 a násl. 

ZCP o p řevodu listinných cenných papír ů i k odpovídající 

úprav ě zákona sm ěnečného a šekového t řeba považovat za právní 

úpravu zvláštní, a že z ní vyplývá, že k p řevodu listinných 

cenných papír ů, které jsou sou částí podniku, posta čuje 

uzav ření smlouvy o prodeji podniku, aniž by bylo t řeba 

uplatnit další postup stanovený pro p řevod cenných papír ů v 

t ěchto p ředpisech. 

Účelem právní úpravy smlouvy o p řevodu podniku je umožnit, aby 

podnik, který je zpravidla tvo řen zna čným množstvím hmotných a 

nehmotných složek, mohl být p řeveden jako celek (tj. bez toho, 

že by byla zdlouhav ě p řevád ěna každá jeho složka samostatnou 

smlouvou), aniž by se musel p řerušit jeho provoz.  

Právní v ěta citovaného rozsudku zní „P ři prodeji podniku, 

jehož sou částí jsou listinné cenné papíry, není k p řevodu 

t ěchto cenných papír ů na kupujícího pot řebný indosament ani 
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spln ění dalších podmínek, které jsou nezbytné p ři samostatném 

převodu cenných papír ů.“ 36 

 

V obdobném duchu rozhodl i Vrchní soud v Praze ve s vém 

usnesení 37 ze dne 14.8.2003, ve kterém posuzoval nutnost 

uplatnit postup dle § 115 ObchZ. v p řípad ě, že 

sou částí p řevád ěného podniku je i obchodní podíl.  I Vrchní 

soud v Praze, s odkazem na ustanovení §§ 477 a  483  odst. 3 

ObchZ. rozhodl, že majetkové hodnoty (obchodní podí l) 

přecházejí na nabyvatele nepodmín ěně ú činností smlouvy o 

prodeji podniku, p ři čemž postup podle § 115 ObchZ. se 

nevyžaduje. 

 

Přechod všech práv a závazk ů dle § 477 ObchZ. se dotýká jen 

vztah ů soukromoprávní povahy. Pouze v soukromoprávních 

vztazích lze v konkrétních p řípadech posuzovat, zda právní 

úprava prodeje podniku bude považována za zvláštní právní 

předpis a tudíž nebude pot řeba splnit další náležitosti 

spojené s p řevodem práv a povinností, jak vyplývá z obou výše 

uvedených soudních rozhodnutí. 

Za pot řebné však považuji zd ůraznit, že spole čně se smlouvou o 

prodeji podniku p řecházejí práva a závazky, které souvisí 

s podnikáním, p ři čemž rozhodující pro jejich rozsah bude den 

účinnosti smlouvy. V intencích § 477 odst. 1 ObchZ. n ení nutné 

jednotlivé závazky ve smlouv ě specifikovat. Z povahy v ěci tak 

nebudou p řecházet na kupujícího práva a povinnosti ze vztah ů, 

které ke dni ú činnosti smlouvy již byly ukon čeny (nap ř. 

ukon čené pracovn ěprávní vztahy), pop ř. závazky, které 

nesouvisí s výkonem podnikatelské činnosti, nap ř. závazek 

k vydání bezd ůvodného obohacení vzniklý v souvislosti 

                                                 
36 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 314/2001, ze dne 30.10.2002, 

publikovaný v Soudní judikatu ře, v čísle 12, ro čník 2002, na stran ě 950. 
37  Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 14 Cmo 4 1/2003, publikované 

v Soudní judikatu ře v čísle 2, ro čník 2004, na stran ě 122. 
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s neoprávn ěným podnikáním, p ři čemž závazek se netýká 

převád ěného podniku. 

 

Právní úpravu smlouvy o prodeji podniku však nelze považovat 

za „lex specialis“ v p řípadech, kdy p ůjde o ve řejnoprávní 

vztah. Jedná se zejména o pln ění da ňových povinností. K této 

problematice se vyjád řil ve svém Usnesení 38 i Ústavní soud ČR: 

„Názor ohledn ě výkladu a aplikace § 477 odst. 1 obchodního 

zákoníku, že placení dan ě nelze pod řadit pod závazky ve smyslu 

soukromého práva, nebo ť pojmov ě placení dan ě znamená platbu ve 

prosp ěch státu na základ ě zákona, aniž by stát da ňovému 

subjektu nabízel za úhradu dan ě poskytnutí ur čitého 

ekvivalentu, a z toho dovozený záv ěr, že da ňová povinnost je 

zcela nepochybn ě povinností ve řejného práva, p ři čemž da ňovým 

předpisem je jakýkoliv p řenos da ňové povinnosti zakázán, 

považuje Ústavní soud za ústavn ě konformní, nebo ť i podle jeho 

názoru je da ňová povinnost plátce dan ě povinností 

veřejnoprávní. Dále Ústavní soud uvádí, že plátce dan ě jako 

subjekt ve řejnoprávního vztahu není v ůči orgánu ve řejné moci v 

rovnoprávném postavení a obsah rozhodnutí tohoto or gánu 

nezávisí od v ůle subjektu (viz Ústavní soud ČSFR, Sbírka 

usnesení a nález ů, č. 3, Brno, 1992. str. 11). Smlouva o 

prodeji podniku, resp. části podniku je závazkovým vztahem 

soukromoprávní povahy, kde subjekty mají rovné post avení, a 

podle tohoto hlediska je nutno posuzovat i charakte r 

přecházejících práv a závazk ů. Smlouvou o prodeji podniku 

přecházejí závazky vzniklé ze závazkových vztah ů bez ohledu na 

to, zda mají či nemají obchodní povahu, nikoli však 

veřejnoprávní povinnosti.“ 

 

 

 

                                                 
38  Usnesení Ústavní soudu ČR ze dne 15.1.1999, publikované ve Sbírce nález ů 

a usnesení Ústavního soudu, svazek 13, ro čník 1999, str. 387 
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Vylou čení n ěkterých práv či závazk ů z p řevodu 

Přesto se ale objevují úvahy, zda je možné p ři p řevodu n ěkterá 

práva či závazky vylou čit. V takovém p řípad ě je však nezbytné 

vycházet z § 476 odst. 1 ObchZ. a zákonné definice podniku.  

Podle druhé v ěty § 5 odst. 1 Obchz. náleží k podniku v ěci, 

práva a jiné majetkové hodnoty, které pat ří podnikateli a 

slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své p ovaze mají 

tomuto ú čelu sloužit. Lze si však p ředstavit situaci, kdy 

podnikatel, který hodlá p řevést podnik, by si cht ěl ponechat 

některé movité v ěci, které byly doposud sou částí podniku, 

např. starožitný nábytek v umíst ěný v jeho kancelá ři. 39 Kloním 

se však k názoru, že vylou čit n ěkteré majetkové hodnoty p ři 

vymezování p řevád ěného podniku v zásad ě možné není. Jako 

vhodn ější považuji nejprve vybrané v ěci z podniku jednotliv ě 

převést na osobu, které by m ěly dle v ůle prodávajícího 

následn ě sloužit. Sou časn ě s ohledem na symbolickou hodnotu 

takových v ěcí pro prodávajícího by p řevod nem ěl mít vliv na 

zachování podniku jako „fungující“ v ěci hromadné.  

 

 

Postoupení pohledávek 

Ustanovení druhého odstavce § 477 ObchZ. odkazuje n a úpravu 

postoupení pohledávek obsaženou v § 524 - §530 Ob čanského 

zákoníku. Jelikož smlouva o prodeji podniku spl ňuje formální 

náležitosti smlouvy o postoupení pohledávek, tj. pí semná 

dohoda mezi postupitelem a postupníkem, p ři čemž souhlas 

dlužníka se nevyžaduje, není pot řeba žádných dalších úkon ů.   

Avšak vzhledem k tomu, že v p řípad ě prodeje podniku se jedná o 

přechod pohledávek, a jak ostatn ě vyplývá ze samotného zn ění 

druhého odstavce, použije se ob čanskoprávní úprava postoupení 

pouze tehdy, pokud ze speciální úpravy nevyplývá n ěco jiného. 

Vzhledem k tomu, že p ři prodeji podniku dochází de facto ke 

                                                 
39  D ědi č, J., K n ěkterým problém ům ze smluv o prodeji podniku, Právní praxe, 

1993, č. 2, str. 107. 
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změně v osob ě podnikatele, kdy namísto prodávajícího nastupuje 

kupující, a pohledávky, na které se p řechod vztahuje, pat ří 

k p řevád ěnému podniku, neuplatní se podmínky uvedené v § 525  

obchodního zákoníku, které postoupení pohledávek vy lu čují,    

ať už z d ůvodu zm ěny obsahu pohledávky nebo z d ůvodu zm ěny 

věřitele, anebo by to odporovalo smluvní dohod ě s p ůvodním 

dlužníkem. 40 S ohledem na komplexnost úpravy p řechodu 

pohledávek však není pot řeba žádných dalších úkon ů smluvních 

stran, které smlouvu o p řevodu podniku uzav řely, vyjma 

informa ční povinnosti dle odst. 4 § 477 ObchZ. 

 

Přechod závazku 

Oproti obecné úprav ě obsažené v Ob čanském zákoníku v § 531 a 

násl. se specifika prodeje podniku projeví v ješt ě v ětší mí ře, 

než je tomu u postoupení pohledávek dle p ředchozího odstavce. 

K p řechodu závazku, jež je sou částí prodávaného podniku není 

pot řeba souhlasu v ěřitele. Op ět tak lze usuzovat z koncepce 

komplexnosti p řechodu všech práv a závazk ů, na které se prodej 

vztahuje. Postup dle § 531 Ob čZ. by byl s ohledem na možné 

množství závazk ů nesmírn ě problematický, v n ěkterých p řípadech 

i prakticky neuskute čnitelný.  

Proto k ochran ě práv v ěřitel ů zákon zakotvuje jednak zákonné 

ru čení prodávajícího, jednak právo na podání odporu dl e § 478 

ObchZ. 41 

 

K zákonnému ru čení prodávajícího v ůči v ěřiteli za spln ění 

převedených závazk ů se vztahuje i usnesení Vrchního soudu 

v Praze 42: 

„Podle ustanovení § 477 odst. 1 obch. zák. na kupuj ícího 

přecházejí všechna práva a povinnosti, na které se pr odej 

                                                 
40 Srov. nap ř. Marek, K., Smlouva o prodeji podniku a nájmu podn iku, Právní 

Rádce, 3/2009; nebo  
 D ědi č, J., Komentá ř, Obchodní zákoník, Polygon, Praha, 2002, str. 3480  
41 Viz. pozn. 30, tamtéž 
42  Usnesení Vrchního soudu v Praze, ze dne 17.3.2003 , sp. zn. 1 Ko 77/2003, 

publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovi sek Nejvyššího soudu, 
pod publika čním číslem 17/2004, str. 85  
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vztahuje. Podle odst. 3 uvedeného ustanovení se k p řechodu 

závazku nevyžaduje souhlas v ěřitele, prodávající však ru čí za 

spln ění p řevedených závazk ů kupujícím. Ze zn ění uvedeného 

ustanovení nelze dovodit záv ěr, že dalším prodejem podniku 

zaniká ru čení za tyto závazky jeho p ůvodním vlastníkem. Ru čení 

původního vlastníka za spln ění p řevedených závazk ů trvá i v 

případ ě, kdy kupující prodá jeho podnik t řetí osob ě. Lze 

dovodit, že v takovém p řípad ě se každý další prodávající stává 

vedle p ůvodního vlastníka též ru čitelem za p řevedené závazky. 

Jiný výklad by m ěl za následek ztížení nebo úpln ě znemožn ění 

věřiteli domoci se uspokojení své pohledávky v d ůsledku 

několika (p řípadn ě i zcela ú čelových) prodej ů podniku a byl by 

v rozporu se smyslem právní úpravy zákonného ru čení uvedené v 

citovaném ustanovení.“ 

 

Informa ční povinnost smluvních stran ze smlouvy o prodeji 

podniku vyplývá z § 477 odst. 4 ObchZ., kdy kupujíc í je 

povinen bez zbyte čného odkladu oznámit v ěřitel ům převzetí 

závazk ů a prodávající dlužník ům přechod pohledávek na 

kupujícího. Nutno p řipomenout, že i toto ustanovení má 

kogentní povahu a smluvní strany jej proto nemohou dohodou 

vylou čit. Nespln ění této povinnosti nemá vliv na platnost 

smlouvy a její ú činnost mezi smluvními stranami. Do oznámení 

je tak dlužník oprávn ěn plnit prodávajícímu jako v ěřiteli, 

nutno však podotknout, že prodávají ze smlouvy o pr odeji 

podniku je povinen takovéto pln ění p ředat kupujícímu, a to 

s ohledem na zákonnou úpravu bezd ůvodného obohacení. 

 

 

4.6  ÚČINNOST PŘECHODU PRÁV A ZÁVAZKŮ 

 
Dle zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku docház í 

k p řechodu vlastnického práva ú činností smlouvy, s výjimkou 

vkladu vlastnického práva k nemovitostem. Je nutné si ovšem 
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uvědomit, že k ú činnosti smlouvy je jednak nutný souhlas valné 

hromady dle § 67a ObchZ., p řípadn ě může být ú činnost podmín ěna 

rozhodnutím jiných orgán ů (nap ř. Ú řadu pro ochranu hospodá řské 

sout ěže). 

V sou časném zn ění § 67a není k uzav ření smlouvy vyžadován 

předchozí souhlas valné hromady, a v souladu s judika turou 43 

nabývá smlouva o prodeji podniku ú činnosti práv ě schválením na 

valné hromad ě. Zde si dovoluji poznamenat, že ve zn ění § 67a 

účinném do 7.3.2006 tomu bylo naopak – smlouva o prod eji 

podniku uzav řená bez souhlasu valné hromady byla absolutn ě 

neplatná. 

V p řípad ě, kdy je k ú činnosti smlouvy pot řeby souhlasu i 

jiných orgán ů, je pot řeba, aby smluvní strany p řihlédly ke 

specifik ům spojeným s probíhajícím řízení a p řípadn ě si ve 

smlouv ě ujednaly jakýsi „status quo“. Zejména nap ř. v závazku 

prodávajícího ne činit p ři provozu podniku p řed ú činnosti 

prodeje podniku žádná rozhodnutí vybo čující z b ěžného řízení 

podniku. 

 

 

4.7  PRÁVA Z PRŮMYSLOVÉHO NEBO JINÉHO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - 
SPECIÁLNÍ ÚPRAVA P ŘECHODU PRÁV 

 

První odstavec § 479 ObchZ., který je jedním z mála  

dispozitivních ustanovení smlouvy o prodeji podniku , upravuje 

přechod práv z pr ůmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, 

které se týkají podnikatelské činnosti. Pojmy pr ůmyslové a 

duševní vlastnictví nejsou v českém právu p řesn ě definovány. 

Zákonodárce tyto pojmy vymezuje v širším smyslu 44, tj. ve 

smyslu úmluvy o Sv ětové organizaci duševního vlastnictví 

z roku 1967 (vyhl. 69/1975 Sb.).  

                                                 
43  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 414/2003, Soudní judikatura 

6/2004 
44 D ědi č, J. Obchodní zákoník. Komentá ř, Praha, Polygon, 2002, s. 3483 - 

3485 
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Účelem takového zp ůsobu úpravy nejsou jen r ůzná specifika 

spojená se zákonnou úpravou jednotlivých práv, tj. práv 

pr ůmyslového a duševního vlastnictví, ale také mnohost  

nehmotných složek sloužících k podnikání, které moh ou být 

sou částí podniku. Dále se jedná o nehmotné složky nechr áněné, 

které nepodléhají ochran ě absolutními právy, ani k nim 

nevznikly práva z licencí, a které se mohou stát so učástí 

podniku jako nehmotné složky podnikání ve smyslu § 5 ObchZ. Na 

tyto složky se ustanovení § 479 ObchZ. použije p řiměřeně. 45 

Teorie rozumí právy z pr ůmyslového vlastnictví zejména práva 

k ochranným známkám, ozna čení p ůvodu, práva k vynález ům, 

zlepšovacím návrh ům, užitným vzor ům, k obchodní firm ě, 

topografiím polovodi čových výrobk ů a novým odr ůdám rostlin a 

plemen ům zví řat. Za práva vyplývající z jiného duševního 

vlastnictví jsou považována zejména práva autorská a práva 

autorskému právu p říbuzná a dále práva k jiným výsledk ům 

duševní činnosti (nap ř. know-how). Nepat ří sem však práva 

osobní povahy, která jsou nep řevoditelná. 46 

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že  pro nabytí 

nebo zachování práv z pr ůmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví je možné zapo číst i dobu uskute čňování 

podnikatelské činnosti vykonávanou prodávajícím ješt ě p řed 

uzav řením smlouvy o prodeji podniku.  

To platí nap ř. pro podmínky poskytování práva užívat ochrannou 

známku dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, 

který jako d ůsledek neužívání ochranné známky po dobu 5 let 

stanovuje prohlášení za neplatnou v „neužívaném“ ro zsahu anebo 

ji zruší. 47 

                                                 
45 D ědi č, J. Obchodní zákoník. Komentá ř, Praha, Polygon, 2002, s. 3483 - 

3485 
46 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kolektiv – O bchodní zákoník, 

Komentá ř, 11. Vydání, Praha C.H.Beck, 2006, str. 1200 
47  zákon č. 441/2003 Sb., v platném zn ění, o ochranných známkách: 

§ 13 
Užívání ochranné známky 

(1) Pokud do 5 let od zápisu neza čal vlastník ochrannou známku řádně užívat 
pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo  pokud toto užívání 
bylo p řerušeno nejmén ě na nep řetržitou dobu 5 let, podléhá ochranná 
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Obdobně je tomu i v p řípad ě nucené licence 48 dle zákona č. 

527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích.   

Obchodním zákoníkem stanovené konstrukce „pokra čování v b ěhu 

lh ůty“ je p řiměřená ú čelu smlouvy o prodeji podniku, tj. zm ěna 

v osobách podnikatel ů za stálého fungování podniku.  

V souvislosti s p řechodem pr ůmyslových práv je pot řeba provést 

změnu zápisu v p říslušném registru, které vede Ú řad 

pr ůmyslového vlastnictví.  

Kogentní ustanovení druhého odstavce § 479 ObchZ. v šak 

stanoví, že k p řechodu práva podle odstavce 1  nedochází, 

jestliže by to odporovalo smlouv ě o poskytnutí výkonu práv z 

pr ůmyslového nebo jiného duševního vlastnictví nebo po vaze 

t ěchto práv.  

Půjde zejména o práva osobní povahy (práva p ůvodce vynálezu, 

autora autorského díla). Z d ůvodu povahy nedojde dále 

k p řechodu práva na ozna čení p ůvodu v p řípad ě, že po prodeji 

podniku by již zboží nebylo vyrobené nebo zpracovan é anebo 

připravené na území a za podmínek vymezených zákonem. 49 

K p řechodu práv nedojde také v p řípad ě, že prodávající p řed 

zamýšleným prodejem podniku uzav řel s t řetí osobou licen ční 

smlouvu dle § 508 ObchZ.   

Smluvní strany by proto m ěly ve smlouv ě p řesn ě vymezit, jaká 

práva pr ůmyslového a duševního vlastnictví, jež se týkají 

podnikatelské činnosti části podniku prodávajícího, p řechází 

na kupujícího. 

Velice významná je také otázka specifikace nehmotný ch složek 

podniku, které nejsou vymezeny zákonem, avšak mohou  tvo řit 

velmi podstatnou složku podniku. Jedná se zejména o  složky 

ozna čované „Know-how“ a „Goodwill“. 

                                                                                                                                                         
známka následk ům uvedeným v tomto zákon ě (§ 14 a 31), ledaže pro 
neužívání existují řádné d ůvody. 

 
48  Viz. § 20 zákona č. 527/1990 Sb., v platném zn ění, o vynálezech a 

zlepšovacích návrzích 
49 Viz. § 5 zákona č. 452/2001 Sb., v platném zn ění, o ochran ě ozna čení 

původu a zem ěpisných ozna čení a o zm ěně zákona o ochran ě spot řebitele 
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Pojem know-how lze vymezit jako v ědomosti a zkušenosti 

technického či informa čního rázu, které jsou p ředpokladem pro 

výkon ur čité podnikatelské činnosti. M ůže se jednat i o 

nehmotné složky podnikání, které nenapl ňují podstatné znaky 

pro p řiznání ochrany dle zvláštních zákon ů chránících práva 

z pr ůmyslového a jiného duševního vlastnictví. Jako p říklad 

lze uvést po číta čový (SW) program, který bude tvo řit jednu ze 

složek podniku. Bude- li po číta čový program jedine čný 50 ve 

smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen 

„AutZ.“), bude chrán ěn jako dílo literární. Pokud po číta čový 

program nebude spl ňovat podmínku jedine čnosti, ale bude 

původním dílem autora, p řipadá v úvahu jeho ochrana ve smyslu 

§ 2 odst. 2 AutZ. jako tzv. kvazidíla. Nutno ovšem podotknout, 

že myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkol i prvek 

počíta čového programu, v četn ě t ěch, které jsou podkladem jeho 

propojení s jiným programem, nejsou podle tohoto zá kona 

chrán ěny 51. V takovém p řípad ě bude spadat po číta čový program do 

kategorie know-how, které p řísluší ochrana dle ustanovení 

obchodního zákoníku o obchodním tajemství (splní-li  

předpoklady) a p říp. v rámci ochrany proti nekalé sout ěži. 

Do kategorie know-how lze dále za řadit dále výrobní postupy, 

organiza ční systém řízení, databáze, seznamy klient ů. 

 

Dobrá pov ěst podniku (goodwill) m ůže rovn ěž p ředstavovat velmi 

podstatnou a cennou složku podniku. V ětšinou bude spojena 

s obchodní firmou podnikatele. P řevod obchodní firmy je po 

vypušt ění § 481 ObchZ. upraven v § 11 ObchZ. Jedná se tedy  o 

převod, nikoli p řechod práva, což p ředpokládá výslovný souhlas 

prodávajícího, který je nejlépe vyjád řit p římo ve smlouv ě o 

prodeji podniku. Obchodní zákoník v § 11 odst. 4 dá le 

stanovuje, že p řevod firmy bez sou časného p řevodu podniku je 

nepřípustný. P řevod firmy je možný i p ři p řevodu části 

                                                 
50  Viz. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona 
51  Viz. § 65 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona 
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podniku, bude-li podnikatel zbývající část provozovat pod 

jinou firmou nebo tato část zanikne likvidací. 

Lze si p ředstavit situaci, kdy obchodní firma nebude v rámci  

prodeje části podniku p řevedena, ale p řesto bude obchodní 

firma prodávajícího tvo řit sou část obchodí firmy kupujícího. 

Má-li prodávající ochrannou známku zapsanou v rejst říku 

ochranných známek vedeném Ú řadem pr ůmyslového vlastnictví a 

znění ochranné známky tvo ří sou část obchodní firmy 

prodávajícího, je možné, aby smluvní strany uzav řely licen ční 

smlouvu, jejímž p ředmětem bude právo užívat ochrannou známku 

pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla och ranná 

známka zapsána. Nové zn ění obchodní firmy kupujícího však 

nesmí být zam ěnitelné, což posuzuje p říslušný krajský (v Praze 

městský) soud pov ěřený vedením obchodního rejst říku. Použití 

ochranné známky – nap ř. zkratky, v obchodní firm ě 

s odlišujícím dodatkem by nem ělo zp ůsobovat problémy, zejména 

v p řípad ě, že prodávající a kupující jsou propojenými osobam i 

v rámci koncernu 52. Platí ovšem obecný zákaz používat slova 

„banka“ či „burza“, které jsou oprávn ěny používat pouze osoby 

podnikající na základ ě oprávn ění dle zvláštních právních 

předpis ů. 53 

 

 

4.8  PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PRACOVN ĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

 

Kogentní ustanovení § 480 ObchZ. p ředstavuje lex specialis    

k § 338 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, dle 

kterého m ůže dojít k p řechodu práv a povinností               

z pracovn ěprávních vztah ů jen v p řípadech stanovených 

zákoníkem práce nebo zvláštním právním p ředpisem. Nutno ovšem 

doplnit, že toto ustanovení je sou časn ě speciálním ustanovením 

                                                 
52  Viz. § 11 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 
53  Viz. § 3 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, nebo § 1 odst. 4 

zákona 229/1992 Sb., o komoditních burzách 
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upravujícím p řechod práv a povinností vyplývajících z 

pracovn ěprávních vztah ů ve vztahu k obecnému ustanovení § 477 

ObchZ. 

Na kupující ze smlouvy o prodeji podniku tak okamži kem její 

účinnosti p řecházejí všechna práva a povinností zam ěstnavatele 

vůči zam ěstnanc ům podniku, a to aby v zájmu ekonomického 

využití podniku (p řevád ěné části podniku) byla zachována 

jednota hmotných, osobních a nehmotných složek podn ikání. 

Dle rozhodnutí 54 Nejvyššího soudu ČR je smluvní ujednání, které 

by bylo v rozporu se speciálním a zárove ň kogentním 

ustanovením - viz § 263 odst. 1 obch. zák. a § 480 obch. zák., 

by mohlo založit jen částe čnou neplatnost p říslušných 

ustanovení smlouvy o prodeji podniku, která by byla  v rozporu 

s § 480 ObchZ. 

Podstatný pro výklad k rozsahu p řechodu práv a povinností je 

také rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.9.1997, sp . zn. 2 

Cdon 1496/96, který uvádí: 

Ze zn ění ustanovení § 480 obch. zák. (srov. slova „k 

zaměstnanc ům podniku“) jednozna čně plyne, že na kupujícího 

nepřechází všechna práva a povinnosti z pracovn ěprávních 

vztah ů, které v ůbec kdy prodávajícímu vznikly p ři provozování 

podniku (p řevád ěné části podniku), ale jen práva a povinnosti 

(v četn ě neuspokojených nárok ů) v ůči t ěm zaměstnanc ům, jejichž 

pracovn ěprávní vztah s prodávajícím trval alespo ň v den, 

kterým se stala smlouva o prodeji podniku ( části podniku) 

účinnou; skon čil-li pracovn ěprávní vztah p řed tímto dnem, 

zůstávají práva a povinnosti prodávajícího (spo čívající v 

dosud neuspokojených nárocích) v ůči bývalým zam ěstnanc ům 

smlouvou o prodeji podniku ( části podniku) nedot čena. Uvedený 

záv ěr je rovn ěž v souladu s ú čelem smlouvy o prodeji podniku; 

k zachování jednoty hmotných, osobních a nehmotných  složek 

podnikání je pot řebné, aby kupující p řevzal práva a povinnosti 

                                                 
54  Viz. Rozsudek Nejvyššího soudu v ČR ze dne 1.10.2008, sp. zn. 32 Cdo 

2013/2008 
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jen v ůči pracovník ům, jejichž pracovn ěprávní vztah trvá a 

kte ří tak mají v p řevád ěném podniku nadále p ůsobit. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, k p řechodu práv a povinností je 

zapot řebí, aby byla platn ě uzav řena smlouva o prodeji podniku. 

Smluvní strany nemohou na základ ě jiného ujednání p řevést 

pracovn ěprávní vztahy. Jak uvedl Nejvyšší soud ČR v jednom ze 

svých rozhodnutí 55, k p řechodu práv a povinností 

z pracovn ěprávních vztah ů dochází jen tehdy, pokud právní 

předpisy s jejím uzav řením takový následek spojují. Tuto 

skute čnost je pot řeba mít na pam ěti v p řípad ě organiza čních 

změn v rámci podniku, nap ř. p ři tvorb ě holdingové struktury. 

Jako vhodn ější zp ůsob řešení p řevodu zam ěstnanc ů se jeví 

přechod zam ěstnaneckých práv vkladem části podniku do nov ě 

vznikající spole čnosti a nikoliv smluvním ujednáním 

statutárních orgán ů o p řevodu zam ěstnanc ů. 

 

 

4.9  SPECIFIKA SPOJENÁ SE ZÁKONNOU KONSTRUKCÍ PŘECHODU PRÁV A 
ZÁVAZKŮ P ŘI PRODEJI PODNIKU 

 

Výše uvedená specifika spojená se zákonnou úpravou přechodu 

práv a závazk ů p ři uzav ření smlouvy o prodeji podniku, zejména 

vynechání požadavku souhlasu v ěřitele p ři p řechodu závazku, 

řeší zákonodárce, vedle zákonného ru čení dle § 477 odst. 3 

ObchZ., úpravou obsaženou v § 478 ObchZ. Institut z ákonného 

ru čení prodávajícího a možnost v ěřitele podat odpor tak mají 

zachovat ochranu práv v ěřitele a sou časn ě i suplovat souhlas 

věřitele s p řevzetím závazku. Možné nevýhody této konstrukce 

lze spat řovat ve stanovení objektivní lh ůty, resp. její délce 

pro v ěřitele ohledn ě možnosti domáhat se u soudu ur čení 

neúčinnosti smlouvy o prodeji podniku práv ě v ůči osob ě 

                                                 
55  Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.5.2001,  sp. zn. 21 Cdo 

1323/2000, publikovaný v Právních Rozhledech č. 12/2001, str. 611 
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věřitele. V p řípad ě zmeškání této lh ůty (nap ř. p ři porušení 

povinnosti prodávajícího provést zápis o prodeji po dniku 

v obchodním rejst říku) se kupující stává dlužníkem v ěřitele. 

Zákonné ru čení prodávajícího za spln ění závazk ů kupujícím 

zůstává i nadále, nicmén ě lze si p ředstavit i situace, kdy 

věřitel trvá na spln ění závazku konkrétním dlužníkem. Avšak 

vzhledem k tomu, že se bude jednat o závazek souvis ející 

s p řevád ěným podnikem, zvolil zákonodárce postup umož ňující 

převod podniku na základ ě jedné typové smlouvy. Kvalitativn ě 

se sice na postavení v ěřitele nic nem ění, by ť nelze vylou čit, 

že s p řevzetím dluhu dle § 531 OZ by v ěřitel nesouhlasil. 

Jedná se o p řípady, kdy se nepochybn ě zhorší dobytnost 

pohledávky. Zákonodárce touto konstrukcí op ět zd ůraznil 

transla ční ú činky smlouvy o prodeji podniku umož ňující p řevod 

podniku bez nutnosti zdlouhav ě a náro čně zajiš ťovat všechny 

souhlasy, vyjád ření, či spl ňovat jiné podmínky, kterých by 

bylo zapot řebí p ři jednotlivých p řevodech aktiv. 

Kogentní ustanovení § 478 ObchZ. modifikuje obecnou  úpravu 

odporovatelnosti upravenou v § 42a Ob čZ. a p řizp ůsobuje jej 

pot řebám smlouvy o prodeji podniku. 56  

V p řípad ě odporovatelnosti dle ob čanskoprávní úpravy se m ůže 

věřitel domáhat, aby soud ur čil, že dlužníkovy právní úkony, 

pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledáv ky, jsou 

vůči n ěmu právn ě neú činné. Sou časn ě úmysl dlužníka zkrátit své 

věřitele musel být druhé stran ě znám. Prokazovat, že na 

základ ě smlouvy o prodeji podniku došlo ke zkrácení v ěřitelovy 

vymahatelné pohledávky a dále prokázat úmysl dlužní ka a jeho 

známost druhé smluvní stran ě může být, a v praxi zpravidla 

bude, velmi obtížné. 

Obchodní zákoník proto poskytuje v ěřiteli ur čitou ochranu tím, 

že formuluje institut odporovatelnosti tak, že v p řípad ě kdy 

se prodejem podniku nepochybn ě zhorší dobytnost jeho 

pohledávky, m ůže se v ěřitel domáhat odporem, aby soud ur čil, 

                                                 
56  D ědi č, J., Komentá ř, Obchodní zákoník, Polygon, Praha, 2002, str. 3482  
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že v ůči n ěmu je p řevod závazku prodávajícího na kupujícího 

neúčinný. Lh ůta pro podání odporu u soudu je stanovena jako 

subjektivní – 60 dn ů ode dne, kdy se v ěřitel dozví o prodeji 

podniku. Dále je stanovena také objektivní lh ůta 6-ti m ěsíc ů 

od zápisu prodeje podniku v obchodním rejst říku. Pokud 

prodávající podnikatel není zapsán v obchodním rejs t říku, 

počíná objektivní lh ůta b ěžet ode dne uzav ření smlouvy o 

prodeji podniku. 

Nutno ovšem podotknout, že v ěřitel musí dodržet jak 

subjektivní, tak objektivní lh ůtu, jinak soud jeho odpor s 

návrhem na ur čení neú činnosti smlouvy o prodeji podniku 

odmítne. 

V p řípad ě, že by prodávající nesplnil svou oznamovací 

povinnost dle § 477 odst. 4, a v ěřiteli by z d ůvodu marného 

uplynutí lh ůty vznikla škoda, m ůže se domáhat její náhrady 

v souladu s § 373 a násl. ObchZ. 

 

Zhoršení dobytnosti pohledávky je pot řeba posuzovat 

z konkrétních projev ů, resp. chování nového majitele 

v bezprost řední souvislosti s uzav řením smlouvy o prodeji 

podniku, zejména z nezájmu pln ění p řevzatých reálných závazk ů. 

V jednom ze svých rozsudk ů
57 uvádí Nejvyšší soud ČR 

v od ůvodn ění následující: 

„ …již sama skute čnost, že k prodeji podniku mezi p ůvodním 

majitelem a dalším majitelem a následn ě mezi dalším majitelem 

a novým majitelem došlo téhož dne, p ředstavuje prvek 

spekulativnosti a tím i reálné nejistoty pln ění hospodá řských 

a finan čních závazk ů, spjatých s prodávaným podnikem. Druhý 

žalovaný jako finální kupující již v pr ůběhu dvou m ěsíc ů po 

koupi podniku dal jednozna čně najevo (srov. zejména shora 

uvedený zápis), že reálný závazek ze smlouvy o dílo , který 

převzal, nehodlá splnit, a m ěl zájem se dohodnout jen o 

                                                 
57  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 25.6.1997, sp. zn. 1 Odon 70/97, 

publikované ve PP 2/1998 
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finan čních d ůsledcích nespln ění závazku. Z konkrétních projev ů 

resp. chování druhého žalovaného v souvislosti s uz avřením 

smlouvy o prodeji podniku je proto nepochybné, že s e dobytnost 

pohledávky žalobce prodejem podniku bezprost ředně zhoršila.“ 

 

Pokud soud vyhoví odporu v ěřitele, stává se v ůči n ěmu smlouva 

o prodeji podniku neú činná. Platnost smlouvy o prodeji podniku 

tím však není dot čena. K p řechodu ostatních práv a závazk ů ze 

smlouvy o prodeji podniku dojde a smluvní strany js ou povinny 

plnit své smluvní povinnosti, v četn ě povinnosti kupujícího 

zaplatit kupní cenu. 

Pokud však prodávající uhradil pohledávku v ěřitele, v ůči 

kterému je smlouva neú činná, má prodávající právo požadovat na 

od kupujícího poskytnuté pln ění s p říslušenstvím. 

 

Zápis do obchodního rejst říku 

Ustanovení § 488 ObchZ. upravující zápis o prodeji do 

obchodního rejst říku má kogentní charakter. S ohledem na 

objektivní lh ůtu pro podání odporu u soudu dle § 478 odst.1 

ObchZ. je stanovena povinnost prodávajícího zapsané ho 

v obchodním rejst říku podat návrh na zápis o prodeji podniku 

do obchodního rejst říku. Návrh na zápis do obchodního 

rejst říku je pot řeba podat ve lh ůt ě stanovené v § 31 odst. 2 

ObchZ. K návrhu je pot řeba p řiložit smlouvu o prodeji podniku, 

která se dále zakládá do sbírky listin dle § 38i od st. 1., 

písm. i). Zápis o prodeji podniku, jak ostatn ě vyplývá i ze 

samotné dikce zákona, který mluví o „zápisu o prode ji“ a 

nikoliv o „zápisu prodeje“ má deklaratorní, nikoliv  

konstitutivní charakter.  

Na zápis do obchodního rejst říku je dále navázána lh ůta pro 

ukon čení likvidace právnické osoby, která uzav řela smlouvu o 

prodeji podniku na stran ě prodávajícího, p ři čemž tato lh ůta 

činí 1 rok. Ustanovení tím, ve prosp ěch p řípadných v ěřitel ů, 

zamezuje možnosti zániku právnické osoby, aniž by v ěřitelé 
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měli možnost uplatnit u ní své závazky jako  u prodáv ajícího 

ve smyslu § 478 ObchZ. Jak již bylo uvedenou výše, uzav řením 

smlouvy o prodeji podniku nedochází k zániku prodáv ajícího 

jako podnikatele, ale ke zm ěně skladby jeho obchodního 

majetku. 58  

Lhůta pro výmaz spole čnosti se vztahuje jen na p řípady, kdy je 

prodáván celý podnik, nikoliv jen část. Na podporu této úvahy 

lze uvést § 487, podle kterého pro smlouvu o prodej i části 

podniku platí ustanovení § 477 – 486 ObchZ. 59 

 

 

4.10  KUPNÍ CENA 

 

Dispozitivní ustanovení o stanovení kupní ceny za p rodej 

podniku je formulováno jako vyvratitelná právní dom něnka. 

Kupní cena je v ěcí dohody smluvních stran a podklad pro tvorbu 

ceny v ú četní evidenci je tak možno chápat jako ur čité 

vodítko. Na podporu tohoto ustanovení lze uvést zás adu 

poctivého obchodního styku a v p řípad ě propojených osob by 

cena m ěla odpovídat podmínkám obvyklým v hospodá řském styku. 

Nicmén ě stanovení ceny za prodej podniku pouze na základ ě 

údaj ů vedených v ú četní evidenci vidím jako problematický 

minimáln ě ze dvou d ůvod ů.  

Předně je nutné si uv ědomit skute čnost, že podnik p ředstavuje  

„fungující ekonomickou jednotku“ a tudíž se jeho ú četní 

hodnota m ůže m ěnit každým dnem (zejména s p řihlédnutím ke 

skladovým zásobám). V takovém p řípad ě lze p ři jednání o 

uzav ření smlouvy stanovit den, ke kterému se ur čí hodnota 

podniku a následn ě den ú činnosti smlouvy, ke kterému se 

vy číslí hodnota podniku znova. Kupní cenu lze poté ur čit jako 

pr ůměr obou zjišt ěných údaj ů. Tento postup je nesmírn ě pracný, 

                                                 
58  D ědi č, J., K n ěkterým problém ům ze smluv o prodeji podniku, Právní praxe, 

1993, č. 2, str. 105 
59  Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kolektiv – Obchodní zákoník, 

Komentá ř, 11. Vydání, Praha C.H.Beck, 2006, str. 1200 
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nicmén ě pro ob ě smluvní strany férový. Avšak je pot řeba si 

uvědomit, že ú četní hodnota jednotlivých, zejména hmotných 

složek podniku a jejich reálná tržní hodnota mohou být zna čně 

rozdílné. 

Je ale nezbytné zd ůraznit, že pouze údaje z ú četní evidence 

nejsou pro stanovení kupní ceny dosta čující, jelikož existují 

i další okolnosti spojené s podnikem, které mohou m ít v ětší či 

menší vliv na výši kupní ceny. Dovoluji si proto ci tovat část 

odůvodn ění z prvorepublikového, nicmén ě stále aktuálního, 

rozsudku publikovaného pod č. 1097 (z roku 1923) ve sbírce 

Vážný 60: "Hodnota podniku v jeho celistvosti záleží nejen v 

materiálním obsahu inventá ře obchodu, tedy v za řízení a ve 

zboží, nýbrž i v on ěch imateriálních momentech, které tvo ří 

jeho hodnotu jako prost ředku výd ěle čného a záleží v tom, že je 

obchodní místnost v d ůsledku svého trvání, výhodné polohy a 

svého dobrého jména vyhledávána zákazníky. Souhrnem  t ěchto 

výd ělkových možností, známostí, zavedení obchodu na ur čitém 

míst ě, ur čitého kruhu zákaznictva nabývá obchod (závod, 

podnik) zvýšené hodnoty jako zdroj výd ělku. P ři smluvním 

sjednávání ceny je t řeba vzít v úvahu i tyto otázky."   

I když se jedná o rozsudek staršího data, použité a rgumenty 

však neztrácí nic ze své p řesv ědčivosti ani dnes. Je 

pochopitelné, že hodnota podniku – nap ř. prodejny pe čiva 

umíst ěné v centru m ěsta, na frekventovaném míst ě, u k řížení 

linek m ěstské hromadné dopravy, bude mít p ři stanovování kupní 

ceny za její prodej daleko vyšší cenu než prodejna umíst ěná 

v okrajové části m ěsta, by ť sortiment nabízených výrobk ů bude 

obdobný. 

 

V p řípad ě, že smluvní strany spl ňují podmínky stanovené 

v ustanovení § 196a odst. 3 ObchZ., je zapot řebí, aby hodnota 

                                                 
60  Eliáš, K.: Obchodní zákoník, 2. p řepracované a rozší řené vydání, Linde 

Praha, 1998, str. 1059 
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převád ěného podniku byla ur čena na základ ě posudku znalce 

jmenovaného soudem. 

 

 

4.11  PŘEDÁNÍ A P ŘEVZETÍ PODNIKU, CHYB ĚJÍCÍ A VADNÉ V ĚCI 

 

S ohledem na dispozitivnost ustanovení prvních dvou  odstavc ů  

§ 483 ObchZ. se smluvní strany mohou dohodnout i ji nak, tj. že 

k p ředání podniku, v četn ě p řechodu nebezpe čí škody, dojde 

pozd ěji.  A vzhledem k formulaci – „v ěci zahnuté do prodeje“ 61 

je ve smlouv ě vhodn ější rovn ěž formulovat, že k p ředání 

podniku a p řechodu nebezpe čí škody na podniku dochází ke dni 

pozd ějšímu, než je ú činnost smlouvy. S ohledem na práva 

spojená s odpov ědností za vady a p řípadn ě též práva na 

odstoupení od smlouvy je pot řeba v ěnovat náležitou pozornost 

při vyhotovení zápisu o p ředání dle § 484 ObchZ. 

Pokud jde o nemovitosti, jak již bylo uvedeno výše,  s ohledem 

na obecnou právní úpravu p řevodu práv k nemovitým v ěcem vzniká 

účinností smlouvy o prodeji podniku prodávajícímu záv azek 

převést vlastnické právo k nemovitosti, avšak obchodn í zákoník 

nestanovuje žádnou lh ůtu. Smluvní strany si však takovou lh ůtu 

pro podání návrhu na vklad vlastnického práva k nem ovitostem, 

které tvo ří sou část podniku, sjednat mohou, aniž by to bylo 

v rozporu s kogentním ustanovením t řetího odstavce § 483. 

V zájmu právní jistoty tak ve smlouv ě takové ustanovení bude, 

neboť kupující se stává vlastníkem nemovitostí až okamži kem 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

Prodávající je povinen upozornit kupujícího na vadn é nebo 

chyb ějící v ěci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, o kterých 

ví nebo musí v ědět, a to nejpozd ěji v zápise o p ředání 

podniku. By ť toto ustanovení m ůže vzbuzovat jistou formu 

                                                 
61  Pelikánová, I. Komentá ř k obchodnímu zákoníku 4.díl §409-565,Praha:Linde 

Praha,1997, s.327 
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spekulativního chování prodávajícího, ve smyslu sna hy n ěco 

zaml čet co nejdéle, je pot řeba si uv ědomit, že prodávající 

odpovídá za škodu dle § 373 ObchZ, p ři čemž odpov ědnost za vady 

dle § 486 tím není vylou čena. 62 

Při posuzování vadnosti v ěcí, práv nebo jiných majetkových 

hodnot se p řihlíží k jejich schopnosti sloužit p ři provozu 

podniku, nicmén ě smluvní strany si mohou p ředem zvolit pro 

posouzení odlišná kritéria, jelikož ustanovení je 

dispozitivní.  

V p řípad ě chyb ějících v ěcí, práv nebo jiných majetkových 

hodnot je t řeba si nejprve uv ědomit, jak byly p řevád ěné složky 

vymezeny ve smlouv ě. V p řípad ě, že podkladem pro ur čení kupní 

ceny nebude ú četní evidence, je pot řeba v ěnovat náležitou 

pozornost již p ři vymezení p řevád ěného podniku a jednotlivé 

složky, na kterých má kupující zvláštní zájem, ve s mlouv ě 

specifikovat.   

 

 

4.12  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

Ustanovení upravující odpov ědnost mají dispozitivní povahu a 

obchodní zákoník stanovuje v p řípad ě vad pouze nárok na slevu. 

Rozsah odpov ědnosti si však mohou smluvní strany dohodnout i 

jinak. 

Důležitá je zákonná úprava možnosti kupujícího oznámi t vady, 

které jsou zjistitelné až p ři provozu podniku, p ři čemž je 

stanovena subjektivní lh ůta bez zbyte čného odkladu poté co je 

zjistil, nebo p ři odborné pé či mohl zjistit. Objektivní lh ůta 

je stanovena na 6 m ěsíc ů ode dne ú činnosti smlouvy.  

Rovněž si mohou smluvní strany ve smlouv ě dohodnout, že podnik 

musí být zp ůsobilý provozu vymezeným zp ůsobem.  

V p řípad ě, že podnik nebude schopen provozu dohodnutým 

způsobem, nebo vady v čas oznámené jsou neodstranitelné nebo je 
                                                 
62  D ědi č, J., Komentá ř, Obchodní zákoník, Polygon, Praha, 2002, str. 3489  
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prodávající neodstraní v dodate čné p řiměřené lh ůt ě stanovené 

kupujícím, je kupující oprávn ěn odstoupit od smlouvy o prodeji 

podniku 

Při odstoupení od smlouvy dle obchodního zákoníku zan iká 

smlouva s ú činky ex nunc a to v zájmu zd ůrazn ění právní 

jistoty v obchodních závazkových vztazích. Smlouva o prodeji 

podniku se tedy ruší okamžikem, kdy jednostranný pr ojev v ůle 

odstoupit je doru čen prodávajícímu. P ři odstoupení od smlouvy 

se v ěřitelem p řevedených pohledávek a dlužníkem p řevedených 

závazk ů stává prodávající podniku. Pon ěvadž však nemá 

odstoupení od smlouvy podle obchodního zákoníku zp ětné ú činky, 

nejsou ani dot čeny právní následky inkasa p řevedených 

pohledávek kupujícím podniku a vyplacení závazk ů, které bylo 

uskute čněno p řed odstoupením od smlouvy. Zp ětný p řevod se týká 

pouze pohledávek a závazk ů, které existovaly v dob ě prodeje 

podniku a existují ješt ě v dob ě doru čení právního úkonu 

odstoupení od smlouvy. 63 

 

 

4.13  KONKURENČNÍ DOLOŽKA 

 

Podle kogentního ustanovení § 488a si mohou smluvní  strany 

dohodnout, že prodávající nesmí po stanovenou dobu,  nejdéle 

však 2 roky po ú činnosti smlouvy o prodeji podniku vykonávat  

činnost, která by m ěla sout ěžní povahu v ůči činnosti 

převád ěného podniku. 

Kogentní povaha ustanovení se vztahuje na podmínky konkuren ční 

doložky, nikoliv na povinnost jejího sjednání. 

 

 

                                                 
63  Kopá č, L.; Švestka, J.: K n ěkterým následk ům odstoupení od smlouvy o 

prodeji podniku, Právní rozhledy 1997, č. 2, str. 334-338 
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5 SOUHLASY POTŘEBNÉ K P ŘEVODU PODNIKU A NĚKTERÉ VÝJIMKY 
Z KOMPLEXNOSTI PŘECHODU PRÁV A ZÁVAZKŮ 

 

5.1  SOUHLAS VALNÉ HROMADY DLE § 67a ObchZ. 

 

Znění tohoto ustanovení, které bylo do obchodního záko níku 

včlen ěno zákonem 370/2000 Sb. bylo n ěkolikrát novelizováno ve 

snaze o co možná nejp řesn ější harmonizaci obchodního zákoníku 

s komunitárním právem, konkrétn ě t řetí sm ěrnicí Rady (ES) 

78/855/EHS ze dne ze dne 9. října 1978, a šestou sm ěrnicí Rady 

(ES) 82/891/EHS ze dne ze dne 17. prosince 1982. Sm ěrnice se 

vztahují na právní úpravu podmínek fúzí (t řetí sm ěrnice) a 

rozd ělení (šestá sm ěrnice) akciových spole čností. S ohledem na 

skute čnost, že p ři prodeji podniku dochází k obdobným 

důsledk ům, jako p ři fúzích či rozd ělení, byla podmínka 

souhlasu valné hromady vztažena i na smlouvy, na zá klad ě 

kterých dochází k dispozicím s podnikem. Výkladovým  problémem 

byla zejména otázka, zda dle zákonné úpravy se souh las valné 

hromady vyžaduje u všech dispozic s podnikem. Posle dní novela, 

provedená zákonem č. 56/2006 Sb. vymezuje dispozice s podnikem 

již p řesn ěji. 64   

Nicmén ě ani toto novelizované zn ění nevy řešilo úpln ě všechny 

problémy. Poté, co odpadl problém s rozsahem dispoz ic, 

vyvstala otázka, jak vymezit část podniku pro ú čely aplikace  

§ 67a ObchZ. - je pot řeba, aby část podniku tvo řila 

samostatnou organiza ční složku ve smyslu § 487 ObchZ.? Anebo 

je možné vztáhnout požadavek i na p řevody n ěkterých složek 

podniku, které sice netvo ří samostatnou organiza ční složku ve 

smyslu § 487 ObchZ., ale v p řípad ě jejich p řevodu, pop ř. série 

takových p řevod ů by mohlo dojít k p řevodu podstatných aktiv, 

která by de facto tvo řila podnik? By ť v p řípad ě prodeje 

podniku, pop ř. jeho části bude souhlas valné hromady vyžadován 

                                                 
64  Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kolektiv – Obchodní zákoník, 

Komentá ř, 11. Vydání, Praha C.H.Beck, 2006, str. 248 
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vždy, je nastín ěný problém teoreticky velmi zajímavý a dovolím 

si k n ěmu uvést ješt ě n ěkolik řádk ů.  

P. Čech argumentuje 65 ú čelem právní úpravy a uvádí princip 

přikazující, aby o vážných zásazích do kapitálové, ma jetkové, 

ale i organiza ční základny akciové spole čnosti, či spole čnosti 

s ru čením omezeným, rozhodovali akcioná ři (spole čníci) na 

valné hromad ě, a to zásadn ě kvalifikovanou v ětšinou. 

Představenstvo či jednatelé mají sice výlu čnou p ůsobnost k 

obchodnímu vedení spole čnosti, nicmén ě kapitálovou, majetkovou 

a organiza ční strukturu spole čnosti nesmí na základ ě vlastní 

vůle zásadn ě modifikovat, ledaže je k tomu zákon výslovn ě 

oprav ňuje. Znovu lze poukázat na d říve citované stanovisko 

Nejvyššího soudu ČR vyslovené v rozhodnutí z 29. 6. 2005, sp. 

zn. 29 Odo 442/2004. 66  

Jádrem problému je v daném p řípad ě dopad dispozic s podstatnou 

částí aktiv spole čnosti v p řípadech, které nebudou 

kvalitativn ě spadat pod legální definici podniku, či 

judikaturou vymezeném pojímání části podniku jako samostatné 

organiza ční složky. Pak by bylo možné p řevád ět i podstatné 

části aktiv spole čnosti na základn ě jiných smluvních typ ů a 

statutární orgány tím de facto p řebírají pravomoci valné 

hromady. A lze se jen dohadovat, zda v konkrétních převodech 

podstatných částí majetku spole čnosti, bez použití smlouvy o 

prodeji podniku, bude ust. § 194 odst. 5, ve spojen í s § 135 

odst. 2 ObchZ., stanovující statutárním orgán ům kapitálových 

spole čností povinnost jednat s pé čí řádného hospodá ře, 

dostate čným limitem. Stejn ě tak odpov ědnost za škodu 

způsobenou p ři výkonu p ůsobnosti p ředstavenstva (jednatele) se 

v minulosti neukázala jako dostate čný nástroj ochrany práv 

spole čník ů p řed jednáním, které nebylo možné charakterizovat 

jako „pé če řádného hospodá ře“. Úvaha o možnosti pod řadit 

                                                 
65  Čech, P. – Vymezení části podniku a p ůsobnost valné hromady, Právní rádce 

11/2006, dále pak Čech, P. - N ěkolik dopl ňujících poznámek k výkladu § 
67a ObchZ, Právní rozhledy 7/2007, s. 254 

66  Čech, P. – Vymezení části podniku a p ůsobnost valné hromady, Právní rádce 
11/2006 
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procedu ře dle § 67a ObchZ. i dispozice s částí podniku, která 

nenapl ňuje kvalitativn ě samostatnou organiza ční složku ve 

smyslu § 487 Obchz. je ve sv ětle argument ů uvád ěných P. Čechem 

pochopitelná a i opodstatn ěná. 

Extenzivní výklad § 67a ObchZ. však naráží zejména na zákonem 

stanovenou p ůsobnost valné hromady v § 187 Obchz., p ři čemž 

odstavec druhý zárove ň stanovuje, že valná hromada si nem ůže 

vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesv ěřuje zákon 

nebo stanovy. Proti extenzivní výkladu lze argument ovat 

požadavkem právní jistoty, jako jednoho ze základní ch princip ů 

právního řádu. Jednak s ohledem na skute čnost, zda 

v p řípadech, kdy je termín „ část podniku“ vymezen jako 

samostatná organiza ční složka dle § 487 ObchZ. (by ť bez bližší 

legální definice) a část podniku dle § 67a ObchZ. je uvád ěna 

bez jakéhokoliv bližšího ur čení, je pot řeba tyto termíny 

vykládat r ůzně, nebo je vhodn ější chápat oba termíny jednotn ě 

jako část podniku dle § 487 ObchZ. Zásadní by ovšem byl 

praktický dopad, kdy smluvní strany, resp. statutár ní orgány, 

by p ři uzavírání smlouvy byly ve zna čné nejistot ě, zda 

konkrétní dispozice podléhá režimu § 67a ObchZ. či nikoliv. 67 

Vzhledem k tomu, že ust. § 67a ObchZ. obsahov ě souvisí se 

pozitivní právní úpravou smlouvou o prodeji podniku , by ť 

vyjmenovává i další dispozice s podnikem, lze argum entovat 

v zájmu právní jistoty ve prosp ěch výkladu „ částí podniku se 

rozumní samostatná organiza ční složka ve smyslu § 487 ObchZ. 

Proto jsem také toho názoru, že výklad části podniku by m ěl 

pro dispozice s částí podniku z ůstat jednotný. I když rozumím 

argumentaci ve prosp ěch extenzivního výkladu § 67a ObchZ. k 

zajišt ění možnosti spole čník ů činit rozhodnutí o zásadních 

dispozicích s majetkem spole čnosti, jeví se mn ě tato právní 

konstrukce jako problematická. Je-li p ůsobnost valné hromady 

stanovena zákonem a český právní řád neumož ňuje rozši řování 

                                                 
67  Pihera, V. - Poznámka k „výkladu“ § 67a ObchoZ, P rávní rozhledy 2/2007, 

s. 66, dále též Pihera, V - Op ět k § 67a ObchZ, Právní rozhledy 12/2007, 
s. 444 
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jejich pravomocí, m ěla by se daná otázka spíše než extenzivním 

výkladem řešit zm ěnou právní úpravy – tj. rozší řit zákonný 

vý čet oprávn ění valné hromady. K tomuto záv ěru m ě vede i fakt, 

že v podstat ě neexistují žádné limity, dle kterých by bylo 

možné stanovit velikost „ části podniku, která netvo ří 

samostatnou organiza ční složku“ a následn ě podmínit její 

převod souhlasem valné hromady. Jako kritérium m ůže být 

stanoveno ur čité kvalitativní vyjád ření „kde majetková 

dispozice vyvolá citelný posun v t ěžišti podnikatelské 

činnosti spole čnosti“ 68.  Anebo zda část podniku vymezit po 

vzoru zahrani ční právní úpravy pomocí kvantitativního 

vyjád ření. 69 Jako jednozna čnější, a pro praxi srozumiteln ější 

se jako vhodn ější jeví vymezení části podniku dle 

kvantitativního hlediska, obdobn ě jako je tomu u úpravy p ři 

udělování souhlasu ke spojování sout ěžitel ů.  Výše hodnoty 

aktiv, k jejichž p řevodu by bylo zapot řebí souhlasu valné 

hromady dle mého názoru bylo možné vztahovat v pom ěru k výši 

vlastního kapitálu. Problematikou se zabýval i Nejv yšší soud, 

který v od ůvodn ění svého usnesení ze dne 27.1.2009, sp.zn. 29 

0do 1060/2006 uvádí následující: 

„Účelem ustanovení § 67a obch. zák. je ve vztahu k akc iové 

spole čnosti chránit akcioná ře p řed zásahy statutárního orgánu 

do majetkové struktury spole čnosti, jimiž m ůže dojít k takovým 

dispozicím s majetkem spole čnosti, které podstatným zp ůsobem 

ovlivní další p ůsobení spole čnosti. Odráží se v n ěm jedna ze 

základních zásad práva spole čností, podle které o zásadních 

otázkách týkajících se kapitálové, majetkové, ale i  

organiza ční struktury akciové spole čnosti rozhodují akcioná ři 

prost řednictvím valné hromady. 

Přes výše uvedené však nelze p řehlédnout, že ustanovení § 67a 

obch. zák. neposkytuje ochranu akcioná řům ve vztahu k 

                                                 
68 Čech, P. – Vymezení části podniku a p ůsobnost valné hromady, Právní rádce 

11/2006, 
69 Alexander, J. Prodej podniku, souhlas akcioná řů a výklad §  67a ObchZ . 

Právní rozhledy, 2006, č. 21, s. 287-290. 
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jakýmkoli dispozicím s majetkem spole čnosti (by ť spl ňujícím 

podmínku spo čívající v podstatném ovlivn ění další činnosti), 

nýbrž práv ě jen v p řípadech v tomto ustanovení taxativn ě 

vypo čtených. P řitom - s ohledem na požadavek právní jistoty 

osob ustanovením § 67a obch. zák. dot čených - není d ůvod, aby 

pojem "podnik nebo jeho část“ byl pro ú čely zmín ěného 

ustanovení vykládán jinak než v ustanoveních § 476 a § 487 

(resp. § 488b a § 488i) obch. zák.“ 

Nejvyšší soud se tedy p řiklonil argumentaci, kdy právní 

jistota smluvních stran je nad řazena zásad ě, kdy valná hromada 

je oprávn ěna rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se 

kapitálové, majetkové, ale i organiza ční struktury 

spole čnosti. 

 

 

5.2  SOUHLAS DOZORČÍ RADY 

 

Dle § 193 odst. 2 ObchZ. se k uzav ření smlouvy, na jejímž 

základ ě má spole čnost nabýt nebo zcizit majetek, p řesahuje-li 

hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v pr ůběhu jednoho 

účetního období jednu t řetinu vlastního kapitálu vyplývajícího 

z poslední řádné ú četní záv ěrky nebo z konsolidované ú četní 

záv ěrky, sestavuje-li spole čnost konsolidovanou ú četní 

záv ěrku, vyžaduje souhlas dozor čí rady. Vydala-li spole čnost 

kótované ú častnické cenné papíry, vyžaduje se i souhlas valné 

hromady. 

 

 

5.3  ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ 

 

Jak již bylo uvedeno výše, z principu komplexního p řechodu 

práv a závazk ů vztahujících se k p řevád ěnému podniku jsou 

vy ňaty nejen závazky ve řejnoprávní povahy, ale rovn ěž i práva, 
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resp. oprávn ění ve řejnoprávní povahy. Za takové oprávn ění lze 

považovat typicky  živnostenské oprávn ění. Ustanovení § 10 

odst. 9 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona 

stanovuje, že živnostenské oprávn ění nem ůže být p řeneseno na 

jinou osobu. Jiná osoba je m ůže vykonávat, jen stanoví-li 

živnostenský zákon.  

S ohledem na skute čnost, že k p řechodu práv a závazk ů dochází 

ke dni ú činnosti smlouvy, mohou se smluvní strany dohodnout,  

že ú činnost smlouvy o prodeji podniku nastane dnem, kdy 

kupující získá p říslušné oprávn ění k podnikatelské činnosti. 

 

 

5.4  SMLOUVY DLE ZÁKONA Č. 48/1997 Sb., O VE ŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM 
POJIŠTĚNÍ 

 

Praktické problémy p ři uzavírání smlouvy o prodeji podniku 

v sou časnosti také panují v p řípad ě, že p ředmět smlouvy tvo ří 

nestátní zdravotnické za řízení. Sporná je p ředevším otázka, 

zda p řechází i právo na úhradu zdravotní pé če vyplývající ze 

smlouvy o poskytování a úhrad ě zdravotní pé če uzav řené mezi 

pojiš ťovnou a prodávajícím subjektem. Nejvyšší soud ČR ve 

sporu vedeném pod sp. zn. 29 Odo 405/2003 však rozh odl, že na 

základ ě smlouvy o prodeji podniku p řechází i právo a závazky 

založené smlouva na úhradu zdravotní pé če uzav řené podle § 13 

zákona č. 550/1991 Sb. Dle od ůvodn ění zmín ěného rozsudku 

samotná skute čnost, že na základ ě smluv uzav řených podle 

ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 550/1991 Sb. se p řevážn ě 

realizuje poskytování a úhrada zdravotní pé če, a že jejich 

prost řednictvím tak dochází k uspokojování ve řejných pot řeb, 

neznamená, že vztahy t ěmito smlouvami založené mají 

veřejnoprávní charakter. 

Problém však v praxi nepomohl vy řešit ani zmín ěný rozsudek 

z d ůvodu zm ěny legislativy, kdy tuto problematiku již upravuje 

zákon č. 48/1997 Sb., o ve řejném zdravotním pojišt ění, který 
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navíc stanovuje povinnost poskytovatele zdravotní p éče 

absolvovat výb ěrové řízení dle § 46 a násl. zákona 48/1997 

Sb., bez kterého není možno smlouvu o poskytování z dravotní 

péče s poskytovatelem uzav řít (mimo výjimek v § 46 odst. 2).  

Výběrová komise je složena ze zástupce krajského ú řadu, 

zástupce p říslušné profesní organizace, zástupce zdravotní 

pojiš ťovny a odborníka pro konkrétní druh zdravotní pé če. 

Zdravotnické za řízení je povinno podat p řihlášku ve stanovené 

lh ůt ě a prokázat, že je oprávn ěno poskytovat zdravotní pé či v 

příslušném oboru. P ři posuzování p řihlášek členové komise 

přihlížejí zejména k dobré pov ěsti zdravotnického za řízení (k 

dodržování postupu lege artis), k disciplinárním op at řením 

uloženým podle zvláštního zákona, k etickému p řístupu k 

pacient ům, k p řístupu zdravotnického za řízení v oblasti 

zvyšování bezpe čí pacienta a kvality pé če, ke stížnostem na 

poskytování zdravotní pé če, ke zjišt ěným nedostatk ům v 

hospoda ření zdravotnického za řízení, v četn ě da ňových 

nedoplatk ů apod. 

Prost řednictvím tohoto institutu pak krajské ú řady a zdravotní 

pojiš ťovny mohou ovliv ňovat tvorbu sít ě zdravotnických 

zařízení. 

 

 

5.5  POVOLENÍ ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 

 

V souvislosti s uzav řením smlouvy o prodeji podniku by smluvní 

strany m ěla také posoudit, zda zamýšlený prodej podniku 70 

nebude v d ůsledku znamenat spojení sout ěžitel ů, které podléhá 

povolení ú řadu pro ochranu hospodá řské sout ěže z d ůvodu 

možného narušení hospodá řské sout ěže na relevantním trhu.  

Dle § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochran ě hospodá řské sout ěže 

podléhá smlouva o prodeji podniku povolení ú řadu pro ochranu 

hospodá řské sout ěže, pokud: 
                                                 
70  Viz. § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochran ě hospodá řské sout ěže 
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- celkový čistý obrat všech spojujících se sout ěžitel ů 

dosažený za poslední ú četní období na trhu České republiky  

je vyšší než 1,5 miliardy K č a alespo ň dva ze spojujících 

se sout ěžitel ů dosáhli každý za poslední ú četní období na 

trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milion ů 

Kč, nebo 

- čistý obrat dosažený za poslední ú četní období na trhu 

České republiky v p řípad ě spojení s podnikem nebo jeho 

částí  je vyšší než 1 500 000 000 K č a zárove ň celosv ětový 

čistý obrat dosažený za poslední ú četní období dalším 

spojujícím se sout ěžitelem je vyšší než 1 500 000 000 K č. 

 

 

6 DAŇOVÉ ASPEKTY PRODEJE PODNIKU NEBO JEHO ČÁSTI. 

 

Prodejem podniku nebo jeho části dochází na stran ě kupujícího 

ke zdanitelné události, podléhající dani z p říjmu podle zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z p říjm ů (dále jen „ZDP“). P ři 

zjišt ění základu dan ě se u osob, které vedou ú četnictví 

vychází z výsledku hospoda ření sestaveného podle právních 

předpis ů upravujících ú četnictví. 

Při prodeji podniku není t řeba d ělat znalecký posudek         

(s výjimkou p řípad ů aplikace § 196a ObchZ.). Podle § 482 

Obchz., se má za to, že kupní cena uvedená ve smlou vě o 

prodeji podniku je stanovena na základ ě údaj ů o souhrnu v ěcí, 

práv a závazk ů uvedených v ú četní evidenci prodávaného podniku 

ke dni uzav ření smlouvy a na základ ě dalších hodnot uvedených 

ve smlouv ě, pokud nejsou zahrnuty v ú četní evidenci. To 

znamená, že ve smlouv ě o prodeji podniku by m ěly být uvedeny 

hodnoty, které významn ě ovlivnily sjednanou výši kupní ceny, 

pokud nejde o hodnoty zachycené v ú četnictví. Z ustanovení § 

19 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o ú četnictví, ve zn ění 

pozd ějších p ředpis ů, vyplývá, že prodávající by m ěl k 

rozhodnému dni prodeje podniku sestavit tzv. „mezit ímní ú četní 
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záv ěrku“. Ú četní knihy se však v tomto p řípad ě neuzavírají a 

inventarizace majetku se provádí jen pro ú čely vyjád ření 

ocen ění majetku v rámci prodávaného podniku. V ú četnictví 

prodávající z ůstanou po prodeji podniku ve řejnoprávní 

pohledávky a závazky v ůči institucím sociálního a zdravotního 

pojišt ění (ú čet 336), správci dan ě (ú čty v ú čtové skupin ě 34), 

případn ě celním orgán ům (ú čet 379).  

 

Do základu dan ě z p říjm ů se zahrnují výše zaú čtované mimo řádné 

náklady a mimo řádné výnosy s tím, že se p řípadn ě základ dan ě 

upraví obvyklým zp ůsobem o rozdíl mezi z ůstatkovou cenou 

dlouhodobého hmotného majetku p ři ú četním odpisování a 

zůstatkovou cenou hmotného majetku p ři da ňovém odpisování. 

Jinak se pro uplatn ění náklad ů zaú čtovaných p ři tomto prodeji 

podniku nepoužijí žádná další omezení, a to ani u p ostoupených 

pohledávek (to vyplývá z ustanovení § 24 odst. 8 ZD P.  

 

ZDP v ěnuje problematice prodeje podniku nebo jeho části a 

souvisejícím úpravám v základu dan ě samostatné ustanovení § 23 

odst. 15 a 16, které pojednávají o zp ůsobu zahrnování 

oce ňovacích rozdíl ů vzniklých p ři koupi podniku nebo části 

podniku. Oce ňovací rozdíly se zahrnují do výdaj ů (náklad ů) 

rovnom ěrn ě b ěhem 180 m ěsíc ů, a to v pom ěrné výši p řipadající 

na po čet m ěsíc ů v p říslušném zda ňovacím období nebo období, za 

něž je podáváno da ňové p řiznání. Záporný oce ňovací rozdíl p ři 

koupi podniku nebo části podniku je částkou zvyšující výsledek 

hospoda ření nebo rozdíl mezi p říjmy a výdaji rovnom ěrn ě b ěhem 

180 m ěsíc ů, a to v pom ěrné výši p řipadající na po čet m ěsíc ů 

v p říslušném zda ňovacím období nebo období, za n ěž je podáváno 

daňové p řiznání, pokud nebyl ve stejné výši podle zvláštního  

právního p ředpisu sou částí p říjm ů (výnos ů). Neodepsanou část 

záporného oce ňovacího rozdílu p ři koupi podniku nebo části 

podniku je poplatník povinen zahrnout do základu da ně p ři 

vy řazení poslední složky dlouhodobého nehmotného majet ku nebo 
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hmotného majetku; obdobn ě lze postupovat i u neodepsané části 

kladného oce ňovacího rozdílu p ři koupi podniku nebo části 

podniku.  

 

Ustanovení § 23a odst. 3 ZDP se na daný p řípad prodeje podniku 

nevztahuje. Dot čené ustanovení totiž upravuje postup 

právnických osob (zejména akciových spole čností a spole čností 

s ru čením omezeným) p ři p řevodu podniku z jedné spole čnosti do 

druhé, kdy p řevád ějící spole čnost takto získává podíl v 

přijímající spole čnosti. Jedná se o úpravu implementující 

evropskou sm ěrnici č. 90/434/ES, o spole čném systému zdan ění 

při fúzích, rozd ěleních, částe čných rozd ěleních, p řevodech 

aktiv a vým ěně akcií týkajících se spole čností z r ůzných 

členských stát ů a p ři p řemíst ění sídla evropské spole čnosti 

nebo evropské družstevní spole čnosti mezi členskými státy, 

která v rámci Evropské Unie zajiš ťuje spole čnostem neutrální 

daňové dopady p ři p řeshrani čních p řeměnách spole čností. Prodej 

podniku ale dot čenou sm ěrnici není pokrytý.  

 

Pro úplnost je vhodné dodat, že na DPH nemá prodej podniku 

žádný dopad, jelikož podle ustanovení § 13 odst. 10  písm. a) a 

§ 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p řidané 

hodnoty, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, se nejedná o zdanitelné 

pln ění a nejedná se ani o pln ění osvobozené od dan ě. 71 

 

 

7 NÁVRH NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PRODEJE PODNIKU DLE VLÁDNÍHO 
NÁVRHU NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU  

 

Vládní návrh nov ě p řipravovaného ob čanského zákoníku (dále jen 

„Návrh OZ“ nahrazuje pojem „podnik“ za pojem „závod “, a to 

s odkazem na jeho odlišný význam, kterého se mu dos tává 

                                                 
71 Vychope ň Ji ří,Ú čtování prodeje podniku, OaO –Otázky a odpov ědi v praxi 

(ASPI,a.s.), 2007, č. 10, str.12 
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v komunitárním právu. Definici závodu obsahuje § 47 3, který je 

zařazen do Hlavy IV „V ěci a jejich rozd ělení“ 

Závodem se rozumí organizovaný soubor jm ění, který podnikatel 

vytvo řil a který z jeho v ůle slouží k provozování jeho 

činnosti. Má se za to, že závod vytvá ří vše, co zpravidla 

slouží k jeho provozu. 

Obchodní závod se i nadále bude považovat za zákonn ou v ěc 

hromadnou. 

Pojem závodu a jeho vymezení jako hromadné v ěci zohled ňuje i 

situace, že obchodní závod je p ředevším majetková hodnota a 

bere víc v úvahu, než dosavadní právo, že jeho vlas tníkem 

nemusí být jen podnikatel a že jej m ůže dostat do rukou i jiná 

osoba (nap ř. d ědic), která m ůže obchodní závod vlastnit, a i 

když nemusí být podnikatelem zp ůsobilým k jeho provozu, m ůže 

takový závod nap ř. trvale nebo do časn ě propachtovat. 72 

 

Dle Návrhu OZ by však smlouva o prodeji závodu již neměla býti 

samostatným smluvním typem, ale v souvislosti s kou pí se 

navrhuje za řadit i zvláštní ustanovení týkající se koup ě a 

prodeje obchodního závodu, protože není d ůvod konstruovat v 

tom sm ěru zvláštní (samostatný) smluvní typ v obchodním 

zákoníku. I prodej obchodního závodu je variantou k oupě a do 

občanského zákoníku sta čí zapracovat odchylky od obecné úpravy 

nebo její dopln ění o speciální ustanovení. Respektuje se 

přitom, že sou časná praxe je na zvláštní ustanovení tohoto 

druhu zvyklá, a proto se navrhuje zachovat zvláštno sti této 

koup ě, jak je upravuje platný obchodní zákoník, p ři čemž se 

proti jeho úprav ě redukuje rozsah t ěchto ustanovení o to, co 

vyplývá již z obecné úpravy. 73 

Základní ustanovení vyjad řuje zásadu, že tímto zp ůsobem koup ě 

nabývá kupující závod jako celek. Aby se p ředešlo výkladovým 

nejasnostem ohledn ě možnosti vylou čit ur čité v ěci p ři prodeji 

                                                 
72  D ůvodová zpráva k Vládnímu  návrhu  nového ob čanského zákoníku ke dni 

30.4.2009, str. 122 
73 Viz. pozn. 61 tamtéž , str. 436 
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závodu, je v druhé v ět ě prvního odstavce § 2018 výslovn ě 

uvedeno, že o koupi závodu se jedná i v p řípad ě, že strany z 

koup ě jednotlivou položku vylou čí, aniž tím celek ztratí 

vlastnost závodu. 

Koncep čně se navrhovaná právní úprava shlédla ve stávající 

právní úprav ě, by ť k díl čím zm ěnám došlo, nap ř. z dluh ů však 

kupující p řejímá jen ty, o jejichž existenci v ěděl nebo ji 

alespo ň musel rozumn ě p ředpokládat. 

Koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku 

náleží. O koupi závodu se jedná i v p řípad ě, že strany z koup ě 

jednotlivou položku vylou čí, aniž tím celek ztratí vlastnost 

závodu. Poslední v ěta p ředstavuje posun v oblasti vymezení 

závodu (dnes podniku) pro ú čely smlouvy o jejím prodeji.  
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8 ZÁVĚR 

 

Zákonná úprava smlouvy o prodeji podniku jako samos tatného 

smluvního typu v rámci Obchodního Zákoníku se zpo čátku jevila 

jako ambiciózní a odvážný krok zákonodárce.   

Zvolený model se dle mého soudu v praxi osv ědčil zejména svou 

koncepcí komplexního p řechodu všech práv a závazk ů, které 

s podnikem souvisí. Práv ě ucelenost úpravy v rámci jednoho 

smluvního typu se osv ědčila jak pro svou p řehlednost, tak 

zvolenou kogentní povahu vybraných ustanovení.  

Současn ě je pot řeba p řipomenout, že smlouva o prodeji podniku 

představuje lex specialis k ustanovením zvláštních zá kon ů, což 

má své nepochybné výhody.  

Díky tomu není zapot řebí činit všech zvláštních úkon ů, kterých 

by bylo k jednotlivým p řevod ům práv a povinností pot řeba. 

Vzhledem k množství a diversifikaci jednotlivých sl ožek 

tvo řících podnik by použití jednotlivých právních p řepis ů bylo 

mnohem náro čnější a mén ě p řehledné. Zd ůraz ňuji ovšem, že 

obchodní zákoník obecn ě není k jiným právním p ředpis ům vždy 

shodn ě výlu čně ve vztahu obecného či zvláštního p ředpisu, ale 

že za r ůzných situací je tento vztah r ůzný. 

Prodej podniku jako „fungujícího organismu“ má svá specifika a 

zákonný p řechod práv a závazk ů má napomoci k dosažení právní 

jistoty jak smluvních stran, zejména kupujícího, ta k t řetích 

osob, které uzav řely smluvní vztah, kdy se p ředmět pln ění 

vztahuje k p řevád ěnému podniku (nap ř. smlouvu o nájmu 

nebytových prostor apod.). Ú čel zákonné úpravy popsaný výše je 

zřejmý a pochopitelný. D ůležité je také zachování jednoty 

hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání p ři dalším 

ekonomickém využití podniku. 

Východiska ke sporným otázkám, zejména pokud jde o vymezení 

rozsahu p řecházejících práv a závazk ů, a to pouze t ěch, které 

jsou soukromoprávní povahy, vymezení části podniku jako 

samostatné organiza ční složky, p řechodu práv 
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z pracovn ěprávních vztah ů a p řechodu cenných papír ů nám 

poskytla judikatura. 

 

De lege ferenda by bylo možné využít praktické zkuš enosti 

z dosavadní aplikace tohoto smluvního typu v četn ě bohaté 

judikatury a zvážit úpravy zn ění níže uvedených ustanovení 

tak, aby p řesn ěji vystihovala sv ůj ú čel. 

V p řípad ě základního ustanovení je možné zvážit formulaci 

„prodávající se zavazuje p řevést vlastnické právo k podniku“ a 

„kupující se zavazuje p řevzít závazky“, jelikož k p řechodu 

vlastnického práva a závazk ů dochází ú činností smlouvy, aniž 

by k tomu bylo pot řeba zvláštních úkon ů, jak platné zn ění 

evokuje. 

Rovněž by v zájmu posílení právní jistoty mohlo dojít 

k explicitnímu vylou čení práv a povinnosti ve řejnoprávní 

povahy § 477, jelikož ty spole čně s podnikem nep řecházejí. 

Obdobně je možné  vylou čit práva osobní povahy z p řechodu práv 

z pr ůmyslového a jiného duševního vlastnictví. 

K odstran ění otázek týkajících se kupní ceny by mohlo p řisp ět 

nahrazení vyvratitelné právní domn ěnky pro stanovení kupní 

ceny tím, že bude muset být sjednána p římo ve smlouv ě, nebo 

musí být stanoven zp ůsob jejího ur čení. 

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

hovo ří pouze o v ěcech, ale upozor ňovací povinnost dle § 484 

pamatuje na vady v ěcí, práv nebo jiných majetkových hodnot. Je 

však nade vší pochybnost, že jednozna čně precizn ější vymezení 

je pot řeba pro zákonnou definici části podniku. Zákonodárce by 

měl také zvážit, zda definice (nap ř. inspirovaná bohatou a 

ustálenou judikaturou) pro ú čely smlouvy o prodeji podniku by 

měla být shodná pro část podniku ve smyslu ud ělení souhlasu 

s její dispozicí dle § 67a ObchZ. 

Smlouva o prodeji podniku je dnes pom ěrn ě hojn ě využívaným 

smluvním typem. P ři její p říprav ě je zapot řebí brát z řetel na 

komplexnost p řechodu práv a závazk ů, ke kterému dochází 
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účinností smlouvy. Rovn ěž je nezbytné neodchýlit se ve 

smluvních ujednáních od kogentních ustanovení, kter é mohou 

způsobit neplatnost celé smlouvy (v p řípad ě vyn ětí n ěkterých 

závazk ů z prodeje), v „lepším“ p řípad ě pak neplatnost 

dot čeného ustanovení smlouvy (nap ř. p ři dohod ě o p řechodu 

pouze n ěkterých zam ěstnanc ů, kte ří náležejí k části podniku). 

Nicmén ě v p řípad ě dodržení všech regulí se jedná o velmi 

elegantní, praktický a rychlý zp ůsob p řevodu podniku. 

V poslední v ět ě však u smluvních stran p ředpokládám praktické 

uplat ňování zásad poctivého obchodního styku. 
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10  SUMMARY 

SALE OF ENTERPRISE AND PART OF ENTERPRISE 

GRADUATION THESES 

 

Key words in original language: 

Prodej podniku, podnik, obchodní právo, obchodní zá koník. 

Key words: 

Sale of enterprise,  Enterprise, Commercial law, Co mmercial 

Code. 

 

 

Legal regulation of the contract for the sale of en terprise as 

a separate contractual type under the Commercial Co de 

initially seemed to be an ambitious and courageous step of the 

legislator.  

In my opinion, the selected model has proved succes sful in 

practice especially thanks to its concept of a comp lex passage 

of all rights and obligations associated with the e nterprise. 

The coherent regulation within one contractual type  has proved 

successful both thanks to its transparency and mand atory 

nature of selected provisions. 

At the same time it is necessary to point out that the 

contract for the sale of enterprise represents lex specialis  

for provisions of special acts.  

Therefore it is not necessary to make all the speci al acts 

which would be otherwise required for transfer of i ndividual 

rights and obligations. 

With respect to the quantity and diversification of  individual 

components constituting the enterprise, the use of individual 

legal regulations would be much more difficult and less 

transparent. However, I would like to emphasize tha t the 

relationship between the Commercial Code and other legal 

regulation is not always that of general/special re gulation, 

but this relationship may vary under different circ umstances.  



75 
 

The sale of enterprise as "a functioning organism" has some 

specific features and the statutory passage of righ ts and 

obligations should help to achieve legal certainty for the 

contract parties, especially the buyer, and also fo r third 

parties that entered into a contractual relationshi p, as long 

as the subject-matter of the performance is related  to the 

transferred enterprise (for ex. a contract of comme rcial 

lease, etc.). The purpose of the legal regulation d escribed 

above is clear and understandable. It is also impor tant to 

preserve the unity of tangible, personal and intang ible 

components of enterprise in the further economic us e of the 

enterprise. 

The case law was our background for questionable is sues, in 

particular as far as the definition of the extent o f 

transferred rights and liabilities is concerned, bu t only 

those having private legal status, as well as defin ition of a 

part of the enterprise as a separate organizational  unit, 

passage of rights arising from labor relations and transfer of 

securities. 

It is possible to consider adjustments de lege ferenda  of the 

text of the provisions mentioned below so that they  fulfill 

more accurately their purpose. 

As for the basic provision, we can consider the fol lowing 

wording "the seller undertakes to transfer the prop erty right 

to the enterprise" and "the buyer undertakes to ass ume the 

obligations”, as the passage of property rights and  

obligations occurs upon effect of the contract, wit hout need 

for any further acts, as evoked by the valid text. 

The provision of Sec. 477 could also explicitly exc lude the 

rights and obligations of a public nature, as they do not pass 

along with the enterprise. Similarly, it is possibl e to 

exclude the passage of the industrial rights and ot her 

intellectual property rights from the rights of pri vate 

nature. 
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Instead of the rebuttable legal presumption of esta blishment 

of the purchase price, it is possible to adjust the  definition 

of the purchase price in such a way that it must be  either 

agreed on directly in the contract or the method of  its 

determination must be set forth. 

The Sections 485 and 486 of the Commercial Code are  to be 

considered as well. They mention only things, but t he duty to 

notify as per Sec. 484 also allows for defective go ods, rights 

and other assets. 

However, it is beyond reasonable doubt that there i s a 

necessary to put more precisely the statutory defin ition of a 

part of enterprise. The legislator should also cons ider 

whether, for the purpose of the contract for the sa le of 

enterprise, the definition (inspired by the rich an d 

established case law) should be identical with a pa rt of 

enterprise in terms of granting consent for disposa l thereof 

under Sec. 67a of the Commercial Code. 

The contract for the sale of enterprise is a contra ctual type 

which is quite widely used nowadays. During its pre paration it 

is necessary to take into account the complexity of  the 

passage of rights and obligations, which occurs upo n the 

effect of the contract. It is also necessary to mak e sure that 

the contractual provisions do not depart from the m andatory 

provisions, which might void the entire contract (i n case of 

exclusion of certain liabilities from the sale) or cause “at 

least” invalidity of the concerned provision of the  contract 

(for ex. in case of an agreement on passage of only  some 

employees who belong to a part of the enterprise). 

Nevertheless, if all the rules are complied with, i t is a very 

elegant, practical and fast way of transfer of ente rprise. In 

the last sentence, however, I expect that the contr act parties 

act in accord with the principles of fair trade.  
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1 ÚVOD 

 

Ve své práci bych se rád zam ěřil na právní analýzu smlouvy o 

prodeji podniku de lege lata podle právních p ředpis ů platných 

v b řeznu 2010 a rovn ěž se pokusím doplnit i n ěkteré úvahy de 

lege ferenda, zejména s ohledem na postupný vývoj v e výkladu 

jednotlivých ustanovení zákonné úpravy obsažené v §  476 – 488a 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. K tomuto 

názorovému vývoji p řirozen ě p řispívala a p řispívá judikatura 

soud ů, by ť samotné rozhodnutí má p římo závazný charakter pouze 

pro ú častníky dot čeného řízení, ale svým faktickým významem je 

s to odstranit v praxi nejasné otázky, na které ned ává vždy 

jasnou odpov ěď legislativní text zákona. 

S ohledem na porevolu ční zm ěny po roce 1989 došlo k postupné 

obnov ě obchodního práva, jelikož ani částe čně novelizovaný 

zákon č. 109/1964 Sb., Hospodá řský zákoník, nebyl schopen 

vyhov ět obnov ě soukromé podnikatelské činnosti spojené 

s privatizací majetku a zásad ě smluvní volnosti. 

Současn ě je vhodné p řipomenout, že smlouva o prodeji podniku 

byla do tehdy československého právního řádu zavedena jako 

zcela nový smluvní typ jako sou část nov ě p řijatého zákona    

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Jednalo se o n ovou formu 

úpravy, která byla do té doby našemu právnímu řádu, který 

spadá do n ěmecko-rakouské právní školy, neznámá.  

Smlouva o prodeji podniku si klade za cíl řešit problematiku 

komplexním p řechodem všech práv a závazk ů, které k podniku 

náleží. Je pot řeba si uv ědomit, že takto koncipovaný p řevod 

podniku se nedotýká pouze smluvních stran, ale vzta huje se i 

na t řetí osoby – v prvé řadě na osoby, které mají v ůči 

podnikateli provozujícímu podnik postavení v ěřitele či 

dlužníka a dále nap ř. na zam ěstnance. I proto zákonodárce 

v legislativním zpracování tohoto smluvního typu p řiznal řadě 

ustanovení smlouvy o prodeji podniku kogentní povah u. Nutno 

přiznat, že ne všechna ustanovení byla od po čátku chápána a 
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v praxi vykládána jednozna čně. Zám ěrem této práce je upozornit 

na nejpodstatn ější souvislosti a problémy tohoto smluvního 

typu. 

 

2 DISPOZICE S PODNIKEM 

 

Převod podniku mezi podnikateli lze koncep čně řešit jak 

samostatným smluvním typem, tak sérií díl čích smluv, na 

základ ě kterých budou jednotlivé složky podniku p řevedeny. 1 

Smlouvu o prodeji podniku upravuje Obchodní zákoník            

v ustanoveních § 476 až § 488a. Obchodní zákoník vš ak není 

jediným právním p ředpisem, který upravuje prodej podniku, 

jedná se dále zejména o zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku       

a zp ůsobech jeho řešení (nabyl ú činnosti 1. ledna 2008, kdy 

nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání). 

Rovněž je prodej podniku upraven zákonem č. 92/1991 Sb.,      

o podmínkách p řevodu majetku státu na jiné osoby, v procesu 

tzv. velké privatizace.  

Podnik m ůže být rovn ěž vložen do obchodní spole čnosti dle § 59 

odst. 5 ObchZ., kdy protihodnotou, kterou podnikate l získá je 

podíl ve spole čnosti. 

Nelze vylou čit ani darování podniku dle § 628 OZ, zastavení 

podniku a p řirozen ě může být podnik i p ředmětem d ědění dle       

§ 460 a násl. OZ. 

 

3 POJEM PODNIK 

 

3.1  VYMEZENÍ PODNIKU  

 

S p řijetím zákona č. 513/1991 Sb. došlo v československém, 

resp. pozd ěji v českém právu, k obnov ě obchodního práva 2. 

                                                 
1  Viz. Pelikánová, I. Komentá ř k obchodnímu zákoníku 4.díl §409-

565,Praha:Linde Praha,1997, s.286 
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Hospodá řský zákoník, platný do 31.12.1991, by ť novelizovaný, 

nebyl sto vyhov ět celospole čenským zm ěnám po sametové revoluci 

v roce 1989. P řed zákonodárcem stál nelehký úkol p řipravit 

právní normu, která již bude založena na principu s oukromého 

vlastnictví ve smyslu čl. 11 Listiny 3.  

Podnik je zde nov ě definován jako p ředmět (objekt) právních 

vztah ů a nikoliv jako subjekt, jak jej upravovalo hospodá řské 

právo, kdy státní podniky vystupovaly jako ú častníci 

hospodá řsko-právních vztah ů
4.  

Předmětem právních vztah ů mohou být dle definice obsažené     

v § 118 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., v platném zn ění, 

Občanského zákoníku, v ěci, práva a jiné majetkové hodnoty. 

Přitom pojem „v ěci“ v právním smyslu ob čanský zákoník ani 

nedefinuje, ani jinak blíže nevysv ětluje. Provádí pouze 

t říd ění v ěcí na movité a nemovité a vymezuje pojem v ěcí 

nemovitých (§ 119 Ob čZ.). Teorie i praxe vymezují v ěc 

v právním smyslu jako ovladatelné hmotné p ředměty, či jako 

ovladatelné p řírodní síly, které obojí slouží pot řebám lidí 

(mají užitnou hodnotu). 

Předmětem právních vztah ů může být i v ěc hromadná (universitas 

rerum), kterou právní teorie definuje jako " jednotlivé 

individuáln ě ur čené v ěci, které hromadnou v ěc tvo ří, svou 

vnit řní vazbou a vzájemným propojením objektivn ě vytvá řejí 

hospodá řský celek, sledují jednotný spole čný ú čel, čímž 

z hlediska ob čanskoprávních vztah ů tvo ří pod spole čným jménem 

jeden p ředmět .“ 5 

Teoretické vymezení d ělí hromadné v ěci podle jejich vzniku, 

resp. zp ůsobu, jakým byly vytvo řeny.  

Prvou skupinu tvo ří tzv. Universitas facti – faktické nakupení 

vzniklé z v ůle vlastníka. 

                                                                                                                                                         
2  Pelikánová, I. Komentá ř k Obchodnímu zákoníku, 1. Díl, ASPI, Praha, 2004 
3  Čl.11 (1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnick é právo všech 

vlastník ů má stejný zákonný obsah a ochranu. D ědění se zaru čuje. 
4  D ědi č, J., K n ěkterým problém ům ze smluv o prodeji podniku, Právní praxe, 

1993, č. 2, str. 103 
5  Švestka, J. , Spá čil, J., Škárová, M. Hulmák, M. a kol., Ob čanský 

zákoník, Komentá ř I, I. vydání,  Praha, C.H.Beck, 2008, str. 581,582  
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Universitas iuris tvo ří druhou skupinu v ěcí hromadných. Jak 

napovídá samotný název, jedná se soubor jednotlivýc h 

majetkových hodnot, jejichž za řazení není a nebylo závislé na 

vůli vlastníka, nýbrž je dán objektivním právem. 

 

 

3.2  PODNIK DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 

 

Obchodní zákoník definuje podnik v § 5 jako  soubor  hmotných, 

jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K p odniku 

náleží v ěci, práva a jiné majetkové hodnoty, které pat ří 

podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzh ledem ke 

své povaze mají tomuto ú čelu sloužit. 

Podle této obecné definice lze podnik rozd ělit na jednotlivé 

složky, které slouží podnikateli 6 p ři provozování podniku. Jde 

o složky hmotné, složky osobní a složky nehmotné 7. 

Složky hmotné tvo ří typicky výrobní haly, kancelá ře a jejich 

vybavení, stroje, automobily, pop ř. zem ědělské pozemky. 

Spadají sem tedy v ěci movité i nemovité. Úplné zachycení 

hmotné složky by m ělo být zachyceno v ú četní evidenci 

podnikatele. Význam ú četní evidence bude rozveden v pasáži o 

vymezení části podniku. 

Složky osobní jsou tvo řeny zam ěstnanci, členy statutárních 

orgán ů či jiných osob, které se na chodu podniku podílejí, ať 

už svou zru čností či dovednostmi nebo řídícími schopnosti. 

A složky nehmotné p ředstavují práva spojená s výkonem 

podnikatelské činnosti, a ť už se jedná o jednotlivé závazky a 

                                                 
6  Obchodní zákoník - § 2 odst. 2  

Podnikatelem podle tohoto zákona je: 
a) osoba zapsaná v obchodním rejst říku, 
b) osoba, která podniká na základ ě živnostenského oprávn ění, 
c) osoba, která podniká na základ ě jiného než živnostenského oprávn ění 

podle zvláštních p ředpis ů, 
d) osoba, která provozuje zem ědělskou výrobu a je zapsána do evidence 

podle zvláštního p ředpisu. 
7  Holeyšovský, M., Smlouva o prodeji podniku: absol utní smluvní typ s řadou 

ustanovení, od nichž se nelze odchýlit, Causa Priva ta, 1999, č. 2, str. 
169 
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pohledávky, právo nájmu nebo právo užívat ur čité výrobní 

postupy a ozna čení (typicky na základ ě franšízových smluv). 

V neposlední řadě sem spadají i jiné majetkové hodnoty jakými 

jsou obchodní jméno, logo, dobrá pov ěst podniku (goodwill), 

předměty pr ůmyslového a jiného duševního vlastnicví nebo know-

how. 

 

Byť se zákonodárce snažil vytvo řit definici tak, aby na podnik 

bylo nahlíženo jako na objekt soukromoprávních vzta hů, nebyla 

definice dle § 5 Obchodního zákoníku vykládána vždy  

jednozna čně8. Částe čně možná také proto, že podnik je definován 

poměrn ě široce. 

Přijetím noveliza čního zákona č. 370/2000 Sb. byl do 

Obchodního zákoníku dopln ěn druhý odstavec § 5 ObchZ., který 

definici podniku dále up řesnil „ Podnik je v ěc hromadná. Na 

jeho právní pom ěry se použijí ustanovení o v ěcech v právním 

smyslu. Tím není dot čena p ůsobnost zvláštních právních 

předpis ů vztahujících se k nemovitým v ěcem, p ředmět ům 

pr ůmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým  

vozidl ům apod., pokud jsou sou částí podniku.“ 

Dopln ění druhého odstavce do § 5 ObchZ. tak jasn ě vymezilo 

podnik jako v ěc hromadnou. Na podnik je pot řeba nahlížet jako 

na objekt právních vztah ů a na jeho pom ěry se použijí 

ustanovení o v ěcech v právním smyslu. Sou časn ě zákonodárce 

zdůraz ňuje, že p ůsobnost jednotlivých zvláštních právních 

přepis ů, které se vztahují k jednotlivým složkám podniku, není 

dot čena. Jako lex specialis bude ve vztahu k Obchodníku  

zákoníku vystupovat Ob čanský zákoník, p ůjde-li o nemovitosti, 

nebo zákon o ochranných známkách, užívá-li podnikat el 

ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami . 

Při vymezení podniku jako v ěci hromadné p řevažuje vymezení 

dané objektivním právem, tj. podnik tvo ří v ěci, práva a jiné 

                                                 
8  Pelikánová, I., Komentá ř k obchodnímu zákoníku. 1.díl §1-55, 4. vydání,   

Praha: Linde Praha, 2003, s. 68 
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majetkové hodnoty, které slouží podnikateli k provo zování 

podniku, nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto ú čelu 

sloužit. Takové vymezení má sv ůj význam, a to zejména 

s p řihlédnutím k požadavku právní jistoty p ři jednotlivých 

dispozicích s podnikem nebo jeho částí. Na první pohled by 

bylo možné uvažovat o tom, že podnik bude tvo řen výlu čně jeho 

jednotlivými složkami, které podnikatel p ři své podnikatelské 

činnosti sám zvolil, resp. tyto složky do svého podn iku 

postupn ě zahrne. Nicmén ě s ohledem na zákonnou konstrukci je 

nutné do definice podniku zahrnout i jednotlivé slo žky, které 

práv ě s ohledem na svou povahu mají sloužit k provozován í 

podniku, bez ohledu na skute čnost, zda se tak stalo z v ůle 

podnikatele, nebo zda se tyto složky staly sou částí podniku 

v d ůsledku své „funk ční“ povahy.  

Podnik je tedy hromadnou v ěcí zahrnující vše, co v konkrétním 

případ ě náleží k organismu podniku vytvo řenému podnikatelem za 

účelem jeho podnikání. 9 

Podnik je v českém právu vymezen pom ěrn ě široce. Definice, 

s p řihlédnutím k velké rozmanitosti podnikatelské činnosti, 

v sob ě zahrnuje ty složky, které by mohly být v podniku 

využitelné, p řitom ne každý podnik musí nutn ě obsahovat 

všechny zákonem p ředvídané složky. K tomu se vyjád řil i 

Nejvyšší soud ČR, dle kterého „ n a záv ěru, zda je p ředmětem 

smluvního p řevodu skute čně podnik (jeho část), pak ni čeho 

nemění ani to, že p řevád ějící nemá zam ěstnance, pop ř. že nemá 

(jedno z jakých d ůvod ů) uzav řeny obchodní smlouvy (nap ř. s 

dodavateli či odb ěrateli). 10  

Jist ě však nem ůže podnik existovat bez osoby podnikatele, 

který je mj. vymezen českém právu rovn ěž široce. 11 Podnikatel 

sv ůj podnik vytvá ří dle svého podnikatelského zám ěru, který 

                                                 
9  Pelikánová, I., Komentá ř k obchodnímu zákoníku. 1.díl §1-55, 3. vydání,   

Praha: Linde Praha, 2003, s. 73 
10  Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 27.7.2005, sp.zn. 29 Odo 

1058/2003, publikovaný v časopise Soudní judikatura, svazek 9, ro čník 
2005, str. 714 

11  Viz. § 2 odst. 2 ObchZ. 
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tvo ří základ a jednotu podniku. Všechny složky, které t voří 

podnik, jsou po řízeny v souladu s tímto podnikatelským 

záměrem. 

 

 

4 ÚPRAVA SMLOUVY O PRODEJI PODNIKU V OBCHODNÍM ZÁKONÍKU 

 

Smlouvu o prodeji podniku jako smluvní typ upravuje  Obchodní 

zákoník v ustanoveních § 476 až § 488a ObchZ. Pro p rávní 

úpravu tohoto smluvního typu je p řízna čné, že řada ustanovení 

Obchodního zákoníku má kogentní povahu, tzn. že se smluvní 

strany od ní nemohou odchýlit. Kogentní ustanovením i 

obchodního zákoníku dále jsou §477, §478, §479 odst . 2, §480, 

§481, §483 odst. 3, §488, §488a). 12 Tyto ustanovení vyjmenovává 

Obchodní zákoník v § 263 v odstavci prvém. Druhý od stavec § 

263 ObchZ. dále stanoví, že „strany se nemohou odch ýlit od 

základních ustanovení v této části a od ustanovení, která 

předepisují povinnou písemnou formu právního úkonu.“ Do vý čtu 

kogentních ustanovení v zákonné úprav ě tohoto smluvního typu 

je tak pot řeba zahrnout ješt ě oba odstavce ustanovení § 476 

ObchZ, které obsahuje nejen podstatné náležitosti s mlouvy 13, 

ale i požadavek písemné formy. 

Smlouva o prodeji podniku je dle § 261 odst. 3 písm . d) ObchZ. 

tzv. absolutním obchodem. Smlouva bude podléhat rež imu 

Obchodního zákoníku bez ohledu na povahu ú častník ů závazkového 

vztahu. 

Jak již bylo uvedeno výše, podnik je zde chápan jak o p ředmět 

smluvního vztahu. 

 

 

                                                 
12 Holeyšovský, M., Smlouva o prodeji podniku: absolu tní smluvní typ s řadou    

ustanovení, od nichž se nelze odchýlit, Causa Priva ta, 1999, č. 2, str. 
169 

13  Viz. nap ř. rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 52/2002, ze dne 
30.6.2004 
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4.1  ZÁKLADNÍ PRINCIPY ZÁKONNÉ ÚPRAVY PRODEJE PODNIKU V ČESKÉM 
PRÁVU 

 

Smlouva o prodeji podniku je speciální smluvní typ,  na základ ě 

kterého dochází k p řevodu podniku jako souboru hmotných, 

nehmotných jakož i osobních složek sloužících k pod nikání. 

Zákonodárce zvolil princip, na základ ě kterého dochází 

k zákonnému „univerzálnímu“, či chcete-li „komplexnímu“, 

přechodu, nikoliv p řevodu, všech práv a závazk ů, na které se 

prodej vztahuje.  V p řípad ě, že se smluvní strany rozhodnou 

uzav řít smlouvu o p řevodu podniku, umož ňuje jim tento smluvní 

typ relativn ě jednoduše a bez nutnosti rozsáhlého 

specifikování p řevést podnik za jeho provozu a plynule 

pokra čovat v jeho provozu již novým podnikatelem. Je nutn é si 

ovšem uv ědomit, že smluvní strany musí dodržet zejména všech na 

kogentní ustanovení, která zákonná úprava obsahuje.  

Nedohodnou-li si smluvní strany p ři uzavírání smlouvy o 

prodeji podniku jiné podmínky, než jak je upravují 

dispozitivní ustanovení zákonné úpravy, použijí se ustanovení 

§§ 476 – 488a na smlouvu o prodeji podniku, resp. j eho části, 

bezezbytku.  

S ohledem na zásadu smluvní volnosti si mohou smluv ní strany 

sjednat i jiný zp ůsob prodeje souboru jednotlivých složek 

tvo řících podnik pro p řípad, že jim zákonná úprava nevyhovuje, 

popř. nejsou s to dostát všem kogentním ustanovením sml ouvy o 

prodeji podniku, pop ř. jeho části. Tento postup je pro smluvní 

strany jednodušší v otázce možnosti výb ěru jednotlivých aktiv, 

která hodlají p řevést bez nutnosti dodržet jednotlivé podmínky 

při uzavírání smlouvy o prodeji podniku. Zde je však nutné 

rozlišovat mezi p řípady, kdy tak smluvní strany činí v ědomě ve 

snaze vyhnout se kogentním ustanovením ObchZ. a po čínání 

smluvních stran vede k obcházení zákona či k jednání v rozporu 

s dobrými mravy dle § 39 OZ. (zejména ve snaze obej ít podmínku 

souhlasu valné hromady dle §67a ObchZ., nebo se vyh nout 

zákonné úprav ě ru čení prodávajícího či p řechodu práv, nap ř. 
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práv zam ěstnavatele). Anebo tak smluvní strany činí v souladu 

s principem smluvní volnosti s tím, že uzav řou více 

jednotlivých smluv. Pokud se smluvní strany rozhodn ou uzav řít 

sérii provázaných smluv, jejich jednotlivé p ředměty mohou, ale 

také nemusí ve svém souhrnu p ředstavovat podnik, resp. jeho 

část. V takovém p řípad ě však m ůže dojít k p řevodu jednotlivých 

aktiv, která netvo ří podnik, ale jehož ú činky budou de facto 

srovnatelné, jako v p řípad ě prodeje podniku. To ovšem nutn ě 

neznamená, že smluvní strany obcházely zákon, resp.  že smluvní 

ujednání je neplatné. Nutno ovšem zd ůraznit, že p ři uzavírání 

více provázaných smluv, kdy se nebude v kone čném d ůsledku 

jednat o prodej podniku, či jeho části (resp. podnik, jeho 

část, nebude p ředmětem prodeje), nedojde k aplikaci § 67a 

ObchZ., by ť významem m ůže mít pro podnikatele uzav ření výše 

popsané série více smluv obdobné, pop ř. tém ěř shodné ú činky, 

jako v p řípad ě p řevodu podniku. 

Považuji za vhodné na tomto míst ě sou časn ě uvést, že i smlouva 

o prodeji podniku, resp. situace, kdy p ředmětem p řevodu je 

podnik, m ůže být uzav řena formou vícero vzájemn ě propojených 

smluv 14. 

Dále je nutné zd ůraznit, že pouhé vyjád ření v ůle smluvních 

stran vyjád řené v názvu smlouvy, pop ř. v jejím samotném zn ění, 

neznamená, že došlo k uzav ření platné smlouvy o prodeji 

podniku 15. Rozhodující pro posouzení, zda byla uzav řena smlouva 

o prodeji podniku, je posouzení p ředmětu smlouvy, jejího 

obsahu, a zejména jak byly dohodnuty podstatné nále žitosti 

smlouvy, p ři čemž p řípadné nejasnosti je pot řeba pokusit se 

odstranit práv ě pomocí výkladu projevu v ůle smluvních stran 16. 

S ohledem na ší ři práv a závazk ů, které mohou souviset 

s podnikem (a obvykle také souvisí) je nutné, aby s i smluvní 

strany sou časn ě uv ědomovaly limity zákonné úpravy spojené 

s p řevodem podniku. V d ůsledku specifického p ředmětu smlouvy o 

                                                 
14 rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 21 Cdo 1323/2000, ze dne 25.5.2001 
15  rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 52/2002, ze dne 30.6.2004  
16 rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 857/2004, ze dne 14.10.2004 
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prodeji podniku je úprava p řechodu práv a závazk ů, p řechodu 

práv pr ůmyslového vlastnictví a dále práv z pracovn ěprávních 

vztah ů kogentní. 

Pokud však p ředmětem smlouvy bude p řevod podniku, resp. jeho 

části, se všemi právy a závazky, které k n ěmu (k jeho části) 

náleží, je pragmati čt ější využít zákonné úpravy snlouvy o 

prodeji podniku. 

 

 

4.2  PŘEDMĚT SMLOUVY O PRODEJI PODNIKU A JEJÍ PODSTATNÉ 
NÁLEŽITOSTI 

 

Smlouva o prodeji podniku je upravena jako smluvní typ 

v obchodním zákoníku a v p řípad ě jejího sjednávání je nutné 

dodržet základní ustanovení § 476 ObchZ. P ředmětem smlouvy 

tedy bude vždy podnik, jehož vymezení je uvedeno vý še. Zásadní 

je, aby bylo z řejmé, že podnik je p ředmětem smlouvy. Zp ůsob 

specifikace podniku je však již ponechán na v ůli smluvních 

stran. V praxi bývá nej čast ěji p řílohou smlouvy o prodeji 

podniku výpis z ú četní evidence, či jiné, více či mén ě 

podrobné p řílohy ke smlouv ě obsahující seznamy jednotlivých 

složek. Nutno ovšem zd ůraznit, že specifikace p ředmětu nepat ří 

mezi podstatné náležitosti smlouvy. 

Jestliže není p ředmětem smlouvy podnik jako celek a n ěkteré 

věci, práva a jiné majetkové hodnoty tvo řící jeho sou část jsou 

z prodeje vylou čeny (a nejde p řitom o prodej části podniku ve 

smyslu § 487 ObchZ.), nemá smlouva povahu smlouvy o  prodeji 

podniku. Proto také nenastávají ú činky s touto smlouvou 

spojené a vztahy mezi stranami se ne řídí ustanoveními 

upravujícími tuto smlouvu. Rozhodující je ovšem sta v v dob ě 

účinnosti smlouvy. 17 

                                                 
17  Štenglová, I., Píva, S., Tomsa, M. a kol.,  Obchodní zákoník Komentá ř, 

11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 1187 
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Tuto skute čnost potvrdil i rozsudek Nejvyššího soudu ČR18:   

„Podle ustanovení § 476 odst. 1 obch. zák. se smlou vou o 

prodeji podniku prodávající zavazuje p řevést na kupujícího 

vlastnické právo k v ěcem, jiná práva a jiné majetkové hodnoty, 

jež slouží k provozování podniku, a kupující se zav azuje 

převzít závazky prodávajícího související s podnikem a 

zaplatit kupní cenu. Na kupujícího podle ustanovení  § 477 

odst. 1 obch. zák. p řecházejí všechna práva a závazky, na 

které se prodej vztahuje. Podle ustanovení § 269 od st. 1 obch. 

zák. se ustanovení upravující jednotlivé typy smluv  použijí 

jen na smlouvy, jejichž obsah dohodnutý stranami za hrnuje 

podstatné části smlouvy stanovené v základním ustanovení pro 

každý smluvní typ“……„Pokud má jít o typ smlouvy o p rodeji 

podniku, je nezbytné, aby smlouva obsahovala závaze k 

kupujícího p řevzít všechny závazky, které m ěl prodávající a 

které souvisejí s podnikem. … Vzhledem k uvedenému je tedy 

nutné dosp ět k záv ěru, že pokud má jít o smlouvu o prodeji 

podniku, která je upravena v obchodním zákoníku, mu sí tato 

smlouva obsahovat podstatné části stanovené v § 476 odst. 1 

obch. zák., v daném p řípad ě p řevzetí všech závazk ů 

prodávajícího souvisejících s podnikem.“ 

 

Problematickou otázkou m ůže být skute čnost, kdy smluvní strany 

hodlají uzav řít smlouvu o prodeji podniku, avšak sou časn ě 

cht ějí vyjmout n ěkteré v ěci, práva nebo závazky souvisejících 

s podnikem. Jak již bylo uvedeno výše, je rozhodují cí stav 

v dob ě ú činnosti smlouvy. Dále je nutné, aby soubor 

jednotlivých složek tvo řil ve svém souhrnu podnik (jeho část). 

Dle mého názoru tedy není vylou čeno, aby p řed uzav řením 

smlouvy o prodeji podniku byly jednotlivé v ěci nebo práva 

převedena, pohledávky postoupeny pop ř. ukon čeny n ěkteré 

smluvní vztahy související s podnikem, kdy podnikat el za 

                                                 
18  rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. Odon 34/93, ze dne 22.12.1994, 

publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovi sek NS v čísle 7, 
ro čník 1997 
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jednotlivé p řevedené složky získá ur čitou protihodnotu, ve 

většin ě p řípad ů z řejm ě finan ční prost ředky. Nemusí se p řitom 

jednat o b ěžný výkon podnikatelské činnosti podnikatele 

spojené s provozem podniku. Nicmén ě pokud bude podnik 

objektivn ě schopný dalšího provozu, zejména s ohledem na jeho  

funk čnost a organiza ční uspo řádání, nic nebrání následnému 

uzav ření smlouvy o prodeji podniku. Budou-li p řevedeny 

jednotlivé složky t ěsně p řed uzav řením samotné smlouvy o 

prodeji podniku, je situace pom ěrn ě jednoduchá, jelikož p řevod 

jednotlivých složek bude zachycen v ú četní evidenci. 

Složit ější situace ovšem nastává v p řípad ě, že se smluvní 

strany rozhodnou ujednání o vyn ětí jednotlivých složek podniku 

zahrnout do smlouvy o prodeji podniku. Ú četní evidence bývá 

často využívána jako p říloha smlouvy, pomocí které prodávající 

vymezuje podnik. Sou časn ě v dispozitivním ustanovení § 482 

ObchZ. je upravena vyvratitelná domn ěnka o zp ůsobu ur čení 

kupní ceny dle ú četní evidence. Jelikož v ú četní evidenci 

budou zachyceny všechny složky, které k podniku nál eží, tedy 

včetn ě složek podniku, které mají být ze smlouvy o prodej i 

podniku vy ňaty, není dle mého názoru možné tyto složky 

vymezovat z podniku až p ři jeho prodeji. S ohledem na princip, 

dle kterého na kupujícího p řechází podnik se všemi právy a 

závazky, na které se prodej vztahuje, nelze tento r ozsah 

převád ěných práv a závazk ů dohodou smluvních stran 

modifikovat. Kloním se rovn ěž k názoru, že takové ujednání ve 

smlouv ě o p řevodu podniku možné není pro sv ůj rozpor s § 477 

ObchZ. ve spojení s § 476 ObchZ. Je pot řeba si uv ědomit, že 

smlouva o prodeji podniku, je-li platn ě uzav řena, zp ůsobuje 

zákonný p řechod všech práv a závazk ů vážících se k podniku. 

V d ůsledku zákonné konstrukce tak uzav řením smlouvy p řechází 

na kupujícího celá řada práv a závazk ů, které v p řípad ě jejich 

smluvního p řevodu mimo režim prodeje podniku vyžadují spln ění 

řady dalších podmínek.  

Závazek p řevést vlastnické právo k podniku, tj. ke všem 
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jednotlivým složkám, které tvo ří podnik a dále závazek 

kupujícího p řevzít závazky související s podnikem totiž pat ří 

mezi podstatné náležitosti smlouvy. V p řípad ě, že dojde 

k jejich porušení, není uzav řena smlouva o prodeji podniku.   

Pokud by se smluvní strany dohodly, že n ěkteré (vyjmenované) 

věci nebo závazky související s podnikem na kupujícíh o 

nepřecházejí, zp ůsobilo by toto ujednání neplatnost celé 

smlouvy o prodeji podniku z d ůvodu absence jedné z podstatných 

náležitostí, tj. závazku kupujícího p řevzít závazky 

související s podnikem. 

 

K vymezení podniku jako p ředmětu smlouvy o prodeji podniku 

dále cituji rozsudek Nejvyššího soudu ČR19 , který ve své 

právní v ět ě uvádí: „Jestliže p ředmětem smlouvy o prodeji 

podniku není podnik jako celek či část podniku jako samostatná 

organiza ční jednotka, nemá taková smlouva povahu smlouvy o 

prodeji podniku (jeho části), jež je jako smluvní typ upravena 

v obchodním zákoníku; v takovém p řípad ě ú činky s touto 

smlouvou spojené nenastávají a k p řechodu práv a povinnosti z 

pracovn ěprávních vztah ů nedochází.“  

Rozsudek sice v konkrétním p řípad ě řeší zejména podmínky 

přechodu práv z pracovn ěprávních vztah ů, na které se vztahuje 

§ 480 ObchZ.(a bude op ět citován dále), nicmén ě n ěkteré další 

záv ěry Nejvyššího soudu uvedené v od ůvodn ění lze použít i pro 

definici podniku jako p ředmětu smlouvy. Činím tak s ohledem na 

obsahové rozd ělení této práce, nikoliv ve snaze abstrahovat 

části právní v ěty či od ůvodn ění z kontextu celého rozsudku. 

Použití citovaných částí je vedeno snahou co možná nejlépe 

popsat postup p ři definování podniku (jeho části) jako jedné  

z podstatných náležitostí typové smlouvy. Dovolím s i použít   

níže uvedené části od ůvodn ění citovaného rozsudku, ze kterých 

lze vy číst další z kvalifika čních kritérií pro vymezení 

podniku, pop ř. jeho části v konkrétních p řípadech: „K tomu, 

                                                 
19  rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.5.2001,  sp. zn. 21 Cdo 1323/2000 
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aby bylo možné dovodit, že p ředmětem smlouvy je část podniku - 

Divize kamiony D., jako soubor hmotných, nehmotných  a osobních 

složek podnikání (srov. § 5 ObchZ), by bylo zapot řebí, aby 

smlouva postihovala i osobní složku podnikání, a p ředmět 

smlouvy (díl čích smluv) tak p ředstavoval samostatnou 

organiza ční jednotku jako provázaný funk ční celek.“ 

Současn ě Nejvyšší soud v p ředmětném rozhodnutí nevylu čuje, aby 

se smlouva sestávala z n ěkolika díl čích smluv tvo řících ve 

svém souhrnu vzájemn ě provázaný celek; musí však v ní být 

vymezen podnik (jeho část), který je p ředmětem smlouvy.  

Při vymezení podniku je pot řeba pamatovat, aby p řevád ěný 

podnik byl vymezen jednak dle požadavk ů § 5 ObchZ., jednak 

dostate čně ur čit ě, ale také zejména aby p řevád ěný soubor 

hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podn ikání 

představoval funk ční celek. Jelikož p ředmětem smlouvy nemusí 

být vždy podnik jako celek, ale lze p řevést také jeho část, 

pokud má povahu samostatné organiza ční složky (§ 487 ObchZ), 

organiza ční složkou podniku lze rozum ět ucelenou samostatn ě 

hospoda řící část podniku, která vyvíjí v rámci podniku 

relativn ě samostatnou činnost, jíž se podílí na činnosti 

podniku samotného. Takováto část podniku má vy člen ěny ur čité 

prost ředky (budovy, stroje, ná řadí apod.) a prostory k 

provozování této činnosti. Definici části podniku se budu 

podrobn ěji v ěnovat dále. 

 

Pro vymezení podniku, zejména pokud jde o jeho jedn otlivé 

složky, je d ůležitý rovn ěž rozsudek Nejvyššího soudu ČR 20, 

který ve svém od ůvodn ění uvádí následující: „Jednotlivé složky 

podniku, jenž je p ředmětem p řevodu, nemusí být ve smlouv ě 

výslovn ě konkretizovány; pro platnost smlouvy (co do ur čitosti 

jejího p ředmětu) posta čí, bude-li vymezen p řevád ěný podnik 

(jeho část). Na záv ěru, zda je p ředmětem smluvního p řevodu 

                                                 
20  Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 27.7.2005, sp.zn. 29 Odo 

1058/2003, publikovaný v časopise Soudní judikatura, svazek 9, ro čník 
2005, str. 714 
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skute čně podnik (jeho část), pak ni čeho nem ění ani to, že 

převád ějící nemá zam ěstnance, pop ř. že nemá (jedno z jakých 

důvod ů) uzav řeny obchodní smlouvy (nap ř. s dodavateli či 

odběrateli).“  

 

Jak vyplývá z výše uvedených rozhodnutí, smlouva mu sí 

obsahovat všechny podstatné náležitosti stanovené v  ustanovení 

§ 476 odst. 1 Obchz., mají-li se na ni vztahovat vš echny 

ustanovení upravující smlouvu o prodeji podniku (vi z. § 269 

odst. 1 ObchZ.)  Jednou z podstatných náležitostí s mlouvy o 

prodeji podniku je úplatnost p řevodu. Pokud tomu tak není, 

nelze považovat smluvní vztah za smlouvu o prodeji podniku. 

Nicmén ě Nejvyšší soud ČR dosp ěl ve svém rozsudku 21, kdy 

posuzoval p ředání hostince jako bezúplatný p řevod podniku 

k pom ěrn ě p řekvapivému záv ěru, když na závazky vznikající z 

inominátní smlouvy o bezúplatném p řevodu hostince aplikoval   

§ 477 ObchZ, který upravuje závazky jim nejbližší a  na 

inominátní smlouvu použil univerzální p řechod práv a závazk ů, 

které jsou podstatnou a specifickou náležitostí sml ouvy o 

prodeji podniku.  

Nutno ovšem podotknout, že v posuzovaném p řípad ě se jednalo o 

smlouvu, kterou nebylo možné kvalifikovat pod žádný  ze 

smluvních typ ů upravených jak v ObchZ., tak v OZ. 

Nejvyšší soud nejprve vylou čil, že by se na p ředání hostince 

mohla použít úprava typové smlouvy o prodeji podnik u, z d ůvodu 

chyb ějící podstatné náležitosti, tj. že nebyla sjednána 

úplata. Soud dále vylou čil právní posouzení smlouvy o p ředání 

hostince jako smlouvy darovací dle § 628 a násl. OZ  z d ůvodu 

převodu finan čních závazk ů souvisejících s hostincem. 

V p řípad ě, kdy uzav řenou smlouvu nelze pod řadit pod žádný ze 

smluvních typ ů upravených obchodním a ob čanským zákoníkem, je 

                                                 
21  Viz. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 27.7.2005, sp.zn. 29 Odo 

1058/2003, publikovaný v časopise Soudní judikatura, svazek 9, ro čník 
2005, str. 714 
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nezbytné tuto smlouvu právn ě kvalifikovat jako smlouvu 

nepojmenovanou.  

V posuzované v ěci byl p ředmětem smlouvy hostinec, který byl 

bezúplatn ě p řenechán a spole čně s hostincem p řešly na 

nabyvatele i „veškeré finan ční závazky“ s hostincem 

související. Hostinec navíc nem ěl žádné zam ěstnance, m ěl pouze 

uzav řené smlouvy o nájmu, o dodávce médií a o poskytován í 

telekomunika čních služeb. Vágní pojem „veškeré finan ční 

závazky“ obsažený v uzav řené smlouv ě pak v d ůsledku m ůže 

představovat všechny závazky, které v okamžiku p řenechání 

k hostinci náležely. Jako nesporná se jeví i v ůle smluvních 

stran p řevést mezi sebou hostinec, a pravd ěpodobn ě s ohledem 

na tíživou situaci p ři provozu hostince a ujednání o p řevzetí 

veškerých finan čních závazk ů, byl p řevod sjednán jako 

bezúplatný. Za této situace posoudil soud hostinec jako 

podnik. Jak vyplývá z výše citovaných soudních rozh odnutí, p ři 

klasifikaci podniku jako p ředmětu smlouvy nebrání skute čnost, 

že podnik nemá žádné zam ěstnance. Stejn ě není nezbytné, aby 

byl podnik ve smlouv ě podrobn ě specifikován, posta čí, je-li 

zřejmé, které složky p řevád ěný podnik tvo ří. I s p řihlédnutím 

k t ěmto záv ěr ům pak nelze proti záv ěru soudu, že p ředaný 

hostinec byl podnikem, ni čeho namítat. Dle mého názoru na 

správnosti posouzení hostince jako podniku nic nebr ání ani 

skute čnost, kdy nabyvatel hostince namítal, že nep řevzal 

dokumentaci vztahující se k hostinci. Z vyjád ření nabyvatele 

hostince totiž již dále neplyne, že by se p ředání dokumentace 

domáhal, resp. namítal neúplnost p ři jejím p ředání. 

Jelikož p ředmětem smlouvy o p ředání hostince byl podnik, 

Nejvyšší soud p řipustil, že k p řevodu podniku m ůže dojít i na 

základ ě nepojmenované smlouvy. Rozhodující p ři řešení této 

otázky bylo, zda ji lze pod řadit n ěkterému ze závazkových 

vztah ů uvedených v ustanovení § 261 obchodního zákoníku. Řídí-

li se částí t řetí obchodního zákoníku, a to bez ohledu na 

povahu ú častník ů, závazkové vztahy ze smlouvy o prodeji 
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podniku nebo jeho části [§ 261 odst. 1 písm. d) obchodního 

zákoníku], je nutné – podle p řesv ědčení Nejvyššího soudu – 

stejnou právní úpravu analogicky aplikovat i na sml ouvu o 

bezúplatném p ředání (p řevodu) podniku. Smlouva o p ředání 

hostince je tak nepojmenovanou smlouvou upravenou v  ustanovení 

§ 269 odst. 2 obchodního zákoníku. 

Závažn ější je však záv ěr Nejvyššího soudu, že by ť smlouva o 

bezúplatném p ředání hostince není smlouvou o prodeji podniku 

(§ 476 a násl. obchodního zákoníku), neznamená to, že na 

závazkový vztah touto smlouvou založený nelze aplik ovat – v 

intencích ustanovení § 1 odst. 2 obchodního zákoník u ve 

spojení s ustanovením § 491 odst. 2 ob čanského zákoníku – 

ustanovení   § 477 odst. 1 obchodního zákoníku, pod le n ěhož na 

kupujícího (zde p řejímajícího – žalovaného) p řecházejí všechny 

závazky, na které se „prodej“ vztahuje (které s pod nikem 

souvisejí). Nutno dodat, že v projednávané v ěci byla 

nabyvateli jako žalovanému soudem uložena povinnost  zaplatit 

žalovanému pohledávku z titulu smlouvy o uznání dlu hu, kterou 

s žalobcem uzav řel p ůvodní vlastník hostince (jednalo se o 

úhradu za inženýrsko-konzulta ční činnost p ři stavebních 

úpravách v hostinci). 

Ačkoliv v projednávaném p řípad ě bylo sou částí smluvního 

ujednání o „p řenechání hostince“ i p řevzetí „veškerých 

finan čních závazk ů“, odmítal nabyvatel hostince zaplatit 

pohledávku žalobce z titulu uznání dluhu (p ůvodní pohledávky 

na zaplacení prací p ři renovaci hostince). Vzhledem k tomu, že 

soud považoval hostinec za podnik, a smlouvu o jeho  p řevodu za 

inominátní, rozhodl se soud použít na závazky vznik ající ze 

smlouvy o bezúplatném p řevodu hostince v zákon ě neupravených 

ustanovení zákona, která upravují závazky jim nejbl ižší, tj. § 

477 ObchZ. Lze usuzovat, že Nejvyšší soud tak u činil i v zájmu 

zachování právní jistoty smluvních stran a t řetích osob ve 

snaze zachovat ekonomické vazby související s podni kem p ři 

jeho provozu (jednalo se p ůvodn ě o pohledávku související 
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s úpravami v hostinci, který byl následn ě p řeveden na nového 

nabyvatele), nicmén ě použití § 477 odst. 1 se dle konstantní 

judikatury užívá výhradn ě p ři uzav ření smlouvy o prodeji 

podniku a má povahu lex specialis v ůči zvláštním právním 

předpis ům, které se obecn ě vztahují na p řechod jednotlivých 

složek podniku (nap ř. cenných papír ů, viz. dále). Použití 

analogie § 477 odst. 1 ObchZ. i pro nepojmenované s mlouvy se 

jeví jako problematické. 

Rozhodl-li se soud použít p ři posouzení p řevodu (p řechodu) 

závazk ů dle inominátní smlouvy ustanovení § 477 odst. 1 

ObchZ., je zajímavé posouzení soudu v téže v ěci ohledn ě úhrady 

závazk ů vzniklých p ři provozování hostince, které i po 

uzav ření smlouvy o bezúplatném p ředání hostince hradila 

převodkyn ě hostince t řetím osobám: „ Pokud skute čně k takovému 

pln ění došlo, p ředstavuje – p ři absenci jiných dohod mezi 

zúčastn ěnými osobami – pln ění, k n ěmuž jmenovaná již z titulu 

závazku k úhrad ě žalobcem provedených prací (pop ř. jiných 

závazk ů souvisejících s podnikem) nebyla povinna.“  V p řípad ě, 

kdy na zodpov ězení otázky ohledn ě p řechodu závazk ů 

z inominátní smlouvy použil soud kogentní ustanoven í smlouvy o 

prodeji podniku, nelze dle mého názoru považovat úh radu 

závazk ů souvisejících s podnikem za pln ění, ke kterému nebyla 

převád ějící hostince povinna, nýbrž bylo by vhodn ější toto 

pln ění považovat za zákonné ru čení p řevodce za spln ění 

převedených závazk ů kupujícím dle § 477 odst. 3 ObchZ. Tento 

můj záv ěr je nutné ovšem vztáhnout pouze na ty závazky, kte ré 

se vztahovaly k hostinci v dob ě jeho p řevodu. Problematické je 

vztahovat ú činky dle § 477 odst. 1 ObchZ. na inominátní 

smlouvy s ohledem na celkovou úpravu p řechodu pohledávek p ři 

prodeji podniku, ke kterým není pot řeba souhlasu v ěřitele. 

Dále se jedná o oznamovací povinnost kupujícího a 

prodávajícího, s tím je spojeno i právo v ěřitel ů domáhat se 

podání odporu ve smyslu § 478, a zejména pak z d ůvodu zákonem 

stanovených lh ůt pro jeho podání k soudu. 
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Obecná úprava p řevzetí dluhu dle § 531 OZ však vyžaduje 

souhlas v ěřitele a písemnou formu. 

Soudem zvolené řešení p ři projednávání smlouvy o bezúplatném 

převedení hostince tak dle mého názoru nebylo zcela p recizní, 

byť zaru čilo žalobci ochranu jeho práv z titulu smlouvy o 

uznání dluhu, kdy povinnost k úhrad ě p řešla na nabyvatele 

hostince. Otázkou však z ůstává, zda by žalobce ud ělil souhlas 

s p řevzetím dluhu nabyvatelem hostince. Stejn ě tak v rozsudku 

není řešena otázka ru čení p řevodkyn ě hostince, které vzniká 

převodci podniku ze zákona.   

 

 

4.3  VYMEZENÍ ČÁSTI PODNIKU 

 

Dle § 487 ObchZ. platí ustanovení § 477 až 486 Obch Z. i pro 

smlouvy, jimiž se prodává část podniku tvo řící samostatnou 

organiza ční složku. Je tedy nepochybné, že všechna kogentní i 

dipozitivní ustanovení smlouvy o prodeji podniku se  budou 

vztahovat i na prodej části podniku. S ohledem na § 261 odst. 

3 písm. d) ObchZ. se na prodej části podniku p řiměřeně použije 

i ustanovení § 476 ObchZ. 22 

Z ustanovení nevyplývá, že by p řevád ěná část podniku musela 

představovat organiza ční složku ve smyslu § 7 ObchZ., která je 

zapisována do obchodního rejst říku. Obchodní zákoník hovo ří o 

samostatné organiza ční složce, aniž by ji jakkoli vymezoval. 

Lze mít za to, že bude sta čit, aby p řevád ěná část podniku byla 

dostate čně ur čit ě odlišitelná od jiných organiza čních složek 

téhož podniku. Zpravidla se bude jednat o takovou o rganiza ční 

složku, která má ve vymezeném rozsahu vlastní p ředmět, 

samostatné a organiza čně odd ělitelné, činnosti a je jako 

organiza ční složka vymezena ve vnit řním p ředpise podniku. 23  

                                                 
22  Marek, K., Smlouva o prodeji podniku a nájmu podn iku, Právní Rádce, 

3/2009 
23  Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kolektiv – Obchodní zákoník, 

Komentá ř, 11. Vydání, Praha C.H.Beck, 2006, str. 1199 
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Bude-li p ředmětem smlouvy organiza ční složka, která je zapsána 

do obchodního rejst říku, problémy s jejím vymezením 

pravd ěpodobn ě nevzniknou. Obchodní zákoník však nevymezuje 

část podniku pro ú čely smlouvy o prodeji části podniku nijak 

ur čit ě, což zp ůsobovalo problémy nejen teoretické, ale 

především v praxi. Pokud by totiž p ředmětem smlouvy nebyla 

samostatná organiza ční složka ve smyslu § 487 ObchZ., nem ěla 

by taková smlouva povahu smlouvy o prodeji části podniku, jež 

je jako smluvní typ upravena v obchodním zákoníku. A v takovém 

případ ě ú činky spojené s touto smlouvou, tj. p řechod práv a 

závazk ů ad., by nenastaly. 24  

 

K vymezení části podniku p řisp ěla judikatura, zejména Rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 7.9.1999, sp. zn. 33 Cdo 1199/98, 

který ve své právní v ět ě uvádí: 

„V p řípad ě prodeje části podniku ( § 487 obch. zákoníku) je 

nezbytné, aby p ředmětem smlouvy o prodeji byla taková část 

podniku, která tvo ří jeho samostatnou organiza ční složku. 

Za samostatnou organiza ční složku lze pokládat takovou sou část 

podniku, u níž je vedeno samostatn ě (odd ělen ě) ú četnictví, 

týkající se této organiza ční složky, z n ěhož p ředevším 

vyplývá, které v ěci, jiná práva, pop ř. jiné majetkové hodnoty 

slouží k provozování této části podniku (samostatné 

organiza ční složky), a vymezuje tím p ředmět smlouvy o prodeji 

části podniku. V uvedeném smyslu bude proto samostat nou 

organiza ční složkou podniku zejména odšt ěpný závod, pop ř. jiná 

organiza ční složka, která se zapisuje do obchodního rejst říku. 

Předmětem smlouvy mohou však být i jiné organiza ční složky 

podniku, které se nezapisují do obchodního rejst říku a které 

mohou být r ůzně nazvány, nap ř. závod, provoz apod., podmínkou 

však je, aby se jednalo o složku samostatnou ve výš e uvedeném 

smyslu, p ři čemž se nemusí jednat o složku oprávn ěnou svým 

                                                 
24  Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.5.2001,  sp. zn. 21 Cdo 

1323/2000 
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vedoucím jednat navenek ve v ěcech jí se týkajících, jako je 

tomu v p řípad ě odšt ěpného závodu.“ 

 

Použít ú četní evidenci pro vymezení části podniku se jeví jako 

vhodné s ohledem na zn ění § 482 ObchZ., které obsahuje 

vyvratitelnou právní domn ěnku pro stanovení kupní ceny. 

S ohledem na dispozitivní povahu však lze dohodou s mluvních 

stran ur čit cenu za p řevád ěnou část podniku i jinak. Pro 

vymezení části podniku jako samostatné organiza ční složky je 

vedení ú četnictví pouze pomocným kritériem, tj. nejedná se o  

podmínku „sine qua non“ 25. Co z uvedeného rozsudku vyplývá 

dále, je d ůraz na posuzování organiza ční složky s ohledem na 

celkovou organizaci podniku, jeho funk ční rozd ělení, resp. 

možnost vy členit ur čitou část, která bude schopna nadále 

vykonávat svou činnost, i když už jako sou část podniku, pop ř. 

bude tvo řit podnik samotný, kupujícího. Stejn ě tak je 

podstatné, aby podnik prodávajícího byl schopen dal šího 

provozu, by ť bude muset nap ř. část služeb zajiš ťovat formou 

outsourcingu.  

K „funk čnímu vymezení“ uvádím další rozhodnutí 26 Nejvyššího 

soudu ČR, které uvádí: „Zp ůsobilost části podniku, tvo řící 

organiza ční složku, být p ředmětem prodeje na základ ě smlouvy o 

prodeji podniku ve smyslu § 487 obch. zák. nevylu čuje 

skute čnost, že zdroje a za řízení pro dodávky médií se 

nacházejí mimo tuto část podniku, resp. že dodávky médií pro 

tuto část podniku byly p řerušeny.“ K posouzení, zda p řevád ěná 

samostatná organiza ční složka je zp ůsobilá provozu i po 

převodu dle smlouvy, je tedy pot řeba nahlížet tak, že není 

nezbytné, aby se zdroje a za řízení pro dodávky médií nacházely 

v areálu této části podniku. Jestliže tomu tak není, pak 

sta čí, pokud jsou do prodávané části podniku zavedena. 

                                                 
25  Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kolektiv – Obchodní zákoník, 

Komentá ř, 11. Vydání, Praha C.H.Beck, 2006, str. 1199 
26  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8.4.2004, sp.zn.  32 Odo 557/2003, 

publikovaný v časopise Soudní judikatura, svazek 4, ro čník 2004, str. 309 
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Jak je uvedeno v jednom z dalších usnesení Nejvyšší ho soudu 

ČR27: v p řípad ě p řevodu pobo čky bankovního ústavu - z hlediska 

způsobilosti části podniku být samostatnou organiza ční složkou 

schopnou prodeje, není nezbytné p řevézt portfolio touto 

pobočkou uzavíraných úv ěrových smluv, nebo ť nep řevedením 

tohoto smluvního instrumentu nepozbývá p řevád ěná část bankovní 

pobočky charakter funk čního celku a ani tento podstatný znak 

nepodmi ňuje. 

Jak již bylo uvedeno u vymezení podniku, je pot řeba, aby byl 

předmět smlouvy o prodeji podniku, jeho části, vymezen 

s dostate čnou ur čitostí. Požadavek ur čitosti bude zejména 

důležitý i pro vymezení samostatné organiza ční složky, tj. 

vymezení souboru hmotných, jakož i osobních a nehmo tných 

složek podnikání. 

K tomu je ovšem vhodné p řipomenout výše uvedený Rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 29 Odo 1058/2003. Část podniku 

tedy nemusí ve všech p řípadech tvo řit soubor složek, které 

budou obsahov ě rozd ěleny mezi složky hmotné, nehmotné a 

osobní, ale lze p řipustit, aby p řevád ěná část podniku byla 

tvo řena pouhou částí typov ě stejnorodých složek, pop ř. tuto 

část podniku tvo řila pouze jedna složka. 28 

V duchu citovaných soudních rozhodnutí, které se vz tahují 

k charakteristice části podniku tedy resultuje, že vedení 

účetnictví je spíše jakýmsi p ředpokladem, který by organiza ční 

složka m ěla spl ňovat, rozhodujícími kritérii jsou funk ční 

povaha, možnost relativn ě samostatné existence, schopnost být 

v rámci reorganizace podniku vyd ělena a v neposlední řadě i 

hospodá řská využitelnost organiza ční složky. 

De lege ferenda by bylo vhodné vymezit část podniku ve smyslu 

§ 487 ObchZ., a to zejména s ohledem na terminologi ckou 

příbuznost s § 7 ObchZ. Zde bych zd ůraznil, že organiza ční 

složka podniku se zapisuje do obchodního rejst říku a sou časn ě 

                                                 
27  Usnesení  Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 20 Cdo 2882/2005, ze dne 14.3.2006 
28  Čech, P. – Vymezení části podniku a p ůsobnost valné hromady, Právní rádce 

11/2006 
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vedoucí organiza ční složky je oprávn ěn v zákonném rozsahu 

jednat jménem podnikatele. Naopak samostatná organi zační 

složka tyto znaky nenapl ňuje, resp. spl ňovat nemusí. Je 

nepochybné, že obsahové, „organiza čně-fun čkní“ vymezení části 

podniku je pro pot řeby smlouvy o prodeji podniku vhodn ější, 

než-li „ část podniku tvo řící samostatnou organiza ční složku“. 

Jako vhodn ější bych však osobn ě považoval definici: 

„Ustanovení § 477 až 486 platí i pro smlouvy, jimiž  se prodává 

organiza čně či funk čně vymezitelná část podniku, která m ůže 

být po p řevodu provozována samostatn ě, nebo se stát sou částí 

podniku kupujícího.“ 

 

 

4.4  SPECIFIKACE P ŘEVÁDĚNÝCH SLOŽEK PODNIKU 

 

Specifikace v ěcí, jiných majetkových hodnot, práv a závazk ů, 

které mají být smlouvou o prodeji podniku nebo jeho  části 

prodány, nepat ří mezi podstatné náležitosti smlouvy.  

Specifikaci podniku jako souboru p řevád ěných složek z 

prodávajícího na kupujícího je možné provést r ůzně, nem ělo by 

to však být v rozporu se zásadou ur čitosti. Není však nezbytn ě 

nutné vymezovat podnik co do každé jednotlivé v ěci. Obdobn ě u 

závazk ů je možné vy číslit jejich výši a p řípadn ě je rozd ělit 

dle ú četních standard ů. Práv ě ú četní evidence bývá často 

využívána jako p říloha smlouvy, ve které prodávající vymezuje 

podnik a s ním spojené závazky. Záleží samoz řejm ě na v ůli 

smluvních stran, resp. opatrnosti kupujícího, jak d etailní 

informace budou ve smlouv ě či jejích p řílohách obsaženy. Jiná 

bude situace, tvo ří-li p ředmět smlouvy lékárna, která má ve 

skladových zásobách zna čné množství zboží, d ělené do mnoha 

položek a navíc se m ěnící p ři každodenním provozu. Jiná bude 

naopak situace, bude-li se p řevád ět část podniku, která je 

představována servisním útvarem ve spole čnosti (nap ř. úklidová 

služba), který tvo ří 1 zam ěstnanec. 
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Ohledn ě ostatních v ěcí, práv a jiných majetkových hodnot však 

není vý čet na závadu. Nicmén ě je vhodné, aby byl vý čet zcela 

vy čerpávající, nebo naopak, aby bylo z řejmé, že jde pouze o 

příkladný vý čet. 29 K takovému záv ěru však dopl ňuji tolik, že 

ani p řípadný taxativní vý čet p řiložený jako p říloha smlouvy 

není s to zp ůsobit, že v ěci či závazky náležející k podniku, a 

přitom v p říloze neuvedené, by s podnikem nep řecházely. 

S podnikem p řechází všechna práva a závazky s podnikem 

související. Dohoda smluvních stran o taxativním vý čtu, který 

by neobsahoval všechna práva a závazky související 

s p řevád ěným podnikem bude mít prakticky stejné ú činky, jako 

dohoda smluvní stran o vyn ětí n ěkterých závazk ů.  

Součástí prodávaného podniku mohou být také nemovitosti . Jsou-

li sou částí podniku i nemovitosti, považuji za vhodné je v e 

smlouv ě individuáln ě specifikovat v souladu s údaji, které se 

evidují v katastru nemovitostí, by ť tato povinnost smluvním 

stranám nevzniká. Zákonná povinnost taxativního vý čtu 

nemovitostí vyplývá z § 5 a násl. zákona č. 344/1992 Sb., o 

katastru nemovitostí České republiky, který uvádí povinnou 

specifikaci nemovitostí, které jsou p ředmětem vkladu. Sou časn ě 

je stanovena písemná forma smlouvy, což platí i pro  smlouvu o 

prodeji podniku resp. jeho části. Avšak s ohledem na již 

uvedený princip, kdy na kupujícího p řechází s podnikem všechna 

práva a závazky, na které se prodej vztahuje, tj. i  veškeré 

nemovitosti, je de iure smlouva o prodeji podniku d ostate čným 

právním titulem pro vklad vlastnického práva do kat astru 

nemovitostí ve prosp ěch nabyvatele podniku. De facto se však 

v praxi objevil i p řípad, kdy katastr nemovitostí odmítl vklad 

vlastnického práva, a to s odkazem na ustanovení § 36 

provád ěcí vyhlášky k zákonu č. 344/1992 Sb. 30, na základ ě které 

                                                 
29  Holeyšovský, M., Smlouva o prodeji podniku: absol utní smluvní typ s řadou 

ustanovení, od nichž se nelze odchýlit, Causa Priva ta, 1999, č. 2, str. 
172 

30  Vyhláška č. 26/2007 kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 
vlastnických a jiných v ěcných práv k nemovitostem, ve zn ění pozd ějších 
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katastrální ú řad v řízení o povolení vkladu zkoumá, zda ve 

smlouv ě jde skute čně o písemné projevy v ůle osob v ní 

uvedených se zvláštním z řetelem k t ěm, jejichž právo na 

základ ě smlouvy zaniká nebo se omezuje. V daném p řípad ě 

vyžadoval katastr nemovitostí, aby podpisy na smlou vě o 

prodeji podniku byly ú ředně ov ěřeny, by ť ObchZ. vyžaduje 

„pouze“ písemnou formu. Z praktických d ůvod ů je proto pot řeba 

pamatovat i na specifika spojená s p řevodem podniku, resp. 

nemovitostí k n ěmu náležejících, popsaná výše v tomto 

odstavci. Nesprávnost výše popsaného postupu katast rálního 

úřadu lze ve prosp ěch „prostých“ – ú ředně neov ěřených podpis ů 

na smlouv ě o p řevodu podniku podpo řit i judikaturou 

vztahujícící se k § 477 ObchZ., kdy i akcie na jmén o, které 

jsou sou částí p řevád ěného podniku, p řecházejí na kupujícího 

bez nutnosti provedení p řevodního rubopisu 31. 

 

 

4.5  PŘECHOD PRÁV A ZÁVAZKŮ 

 

Ustanovení zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku , která se 

vztahují k p řechodu práv a závazk ů, mají s výjimkou § 479 odst 

1 ObchZ. op ět kogentní povahu. Zákonodárce tím bezpochyby 

reflektuje koncep ční pojetí smlouvy o p řevodu podniku, kdy 

smlouva má transla ční ú činky tém ěř v ůči všem složkám podniku, 

který je p ředmětem p řevodu – výjimku tvo ří pouze p řevod, resp. 

vklad vlastnického práva k nemovitostem (§483 odst.  3 ObchZ.) 

a dále p řechod práv z pr ůmyslového či jiného duševního 

vlastnictví za podmínek dle § 479 odst. 2 ObchZ. V ostatních 

případech pak vlastnické právo k v ěcem p řechází na kupujícího 

účinností smlouvy. 

                                                                                                                                                         
předpis ů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon) 

31 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 314/2001, ze dne 
30.10.2002, publikovaný v Soudní judikatu ře, v čísle 12, ro čník 2002, na 
stran ě 950 
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Obsahov ě lze p řevád ěná práva a závazky rozd ělit do 3 

kategorií, p ři čemž zvláštní ustanovení zvolil zákonodárce pro 

práva a povinnosti vyplývající z pracovn ěprávních vztah ů 

k zam ěstnanc ům podniku, dále práva z pr ůmyslového či jiného 

duševního vlastnictví a do poslední kategorie spada jí všechny 

ostatní práva a závazky, které souvisí s p řevád ěným podnikem.  

Předpokládám, že u prvé kategorie tak zákonodárce činil 

s ohledem na povahu pracovního práva v ůči soukromému právu 

obecn ě, kdežto v p řípad ě práv z pr ůmyslového či jiného 

duševního vlastnictví tak u činil s ohledem na vliv 

mezinárodních úmluv. T řetí kategorie však rozhodn ě není 

zbytkovou, spíše naopak a p ředstavuje rozsáhlou kategorii, 

v níž dochází k p řechodu práv a závazk ů r ůznorodých povah, 

aniž by bylo nutné dodržet všechny náležitosti, kte ré upravují 

speciální právní p ředpisy, pop ř. samotný ObchZ. v p řípadech, 

že jsou tyto práva či závazky p řevád ěny samostatn ě, mimo režim 

smlouvy o prodeji podniku. 

Obecně je pro smlouvu o prodeji podniku stanoven rozsah p ráv a 

závazk ů, které p řechází s podnikem, v ust. § 477 odst. 1 

ObchZ. Nutno ovšem dodat, že jde o jedno z kogentní ch 

ustanovení zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku , které 

však zpo čátku nebylo vykládáno zcela jednozna čně. Jedná se 

zejména o zn ění ustanovení prvého odstavce „ na které se prodej 

vztahuje “, které m ůže u budoucích smluvních stran vzbuzovat 

dojem, že mohou rozsah p řevád ěných práv a závazk ů modifikovat 

dohodou. 

Specifikace podniku jako p ředmětu smlouvy je jednou 

z podstatných náležitostí smlouvy o prodeji podniku  stanovenou 

v § 476 odat. 1 ObchZ.  

Pokud je uzav řena platn ě smlouva o prodeji podniku, pak 

automaticky dle kogentního ustanovení § 477 odst. 1  ObchZ. 

přecházejí na kupujícího všechny práva a závazky na k teré se 

prodej vztahuje. Práv ě propojení základního ustanovení (s 

přihlédnutím k legální definici pojm ů podnik a podnikatel 
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obsažených v Hlav ě I. ObchZ.) a prvého odstavce § 477 ObchZ. 

nebylo vždy chápáno samoz řejm ě. V zásad ě se jedná o zm ěnu 

subjektu, kdy na místo prodávajícího nastupuje kupu jící, a to 

automaticky ze zákona p řechodem. 32 Prodej podniku jako 

„fungujícího organismu“ má svá specifika a zákonný přechod 

práv a závazk ů má napomoci k dosažení právní jistoty jak 

smluvních stran, zejména kupujícího, tak t řetích osob, které 

uzav řely smluvní vztah, kdy se p ředmět pln ění vztahuje k 

převád ěnému podniku (nap ř. smlouvu o nájmu nebytových prostor 

apod.). Ú čel zákonné úpravy je z řejmý a pochopitelný. 

Předmětem p řevodu je podnik, který zasahuje p ři svém provozu 

do řady smluvních vztah ů. Bylo by prakticky nep ředstavitelné, 

kdyby v d ůsledku smlouvy o prodeji podniku nedocházelo 

k p řechodu, ale k p řevodu práv a závazk ů. To by znamenalo, že 

by prodávající a kupující museli modifikovat jednot livé 

smluvní vztahy, což by mohlo p ředstavovat obrovskou 

administrativní a časovou zát ěž. Na druhou stranu lze jako 

nevýhodu zákonné konstrukce p řechodu práv a závazk ů uvést 

skute čnost, že na kupujícího p řechází práva a závazky, které 

souvisí s podnikem, avšak kupující o nich neví a v době 

uzav ření smlouvy nev ěděl. V t ěchto p řípadech však m ůže 

kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny. Rovn ěž p řechod 

závazk ů nevyžaduje souhlasu v ěřitele, zde však ObchZ. p řichází 

s konstrukcí zákonného ru čení prodávajícího. 

Ustanovení § 477 odst. 1 ObchZ. je tedy pot řeba vykládat ve 

smyslu rozhodnutí Nejvyššího soudu 33 tak, že „… ur čujícím pro 

rozsah p řecházejících práv je ustanovení § 476 odst. 1 obch.  

zák., podle n ěhož se p řevádí právo vlastnické k v ěcem, jiná 

práva a jiné majetkové hodnoty a rozsah vyplývá z t oho, že 

musí jít o v ěci, práva a jiné hodnoty, jež slouží provozování 

                                                 
32  Holeyšovský, M., Smlouva o prodeji podniku: absol utní smluvní typ s řadou 

ustanovení, od nichž se nelze odchýlit, Causa Priva ta, 1999, č. 2, str. 
177 

33  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. Odon 34/93, ze dne 22.12.1994, 
publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovi sek Nejvyššího soudu 
ČR, v čísle 7, ro čník 1997 
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podniku. Obdobn ě to platí, jak již bylo uvedeno, i pro 

závazky, kde rozsah p řebraných závazk ů je definován 

souvislostí s podnikáním prodávajícího. Z ustanoven í § 477 

odst. 1 ObchZ. nelze tedy dovozovat, že tímto ustan ovením je 

připušt ěna možnost dohody o jiném rozsahu p řevád ěných práv a 

přebíraných závazk ů, a že je p řipušt ěna možnost p řevzetí 

některých závazk ů.“ 

Zákonný p řechod všech práv a závazk ů zahrnutých do prodeje 

však v teorii i praxi vzbuzoval jisté pochyby. Jedn alo se 

zejména o p řípady, kdy právní úprava v jiných právních 

předpisech stanovovala zvláštní podmínky k p řevod ům práv. 

Univerzálnost p řechodu práv a závazk ů dle smlouvy o prodeji 

podniku se však projeví i v p řípad ě, kdy je k samostatnému 

převodu akcií či obchodního podílu nutné splnit podmínky 

stanovené korporátní úpravou ObchZ. 

V p řípad ě cenných papír ů, k jejichž p řevodu je pot řeba 

indosamentu, posuzoval Nejvyšší soud ČR vztah právní úpravy 

smlouvy o prodeji podniku v Obchodním zákoníku s úp ravou 

obsaženou v zákon ě č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,       

a dosp ěl ve svém rozsudku 34 k níže citovaným záv ěr ům. Nejvyšší 

soud ČR zejména posuzoval, zda úprava smlouvy o prodeji 

podniku v obchodním zákoníku je ve vztahu k úprav ě p řevodu 

cenných papír ů v jiných právních p ředpisech, zejména v zákon ě         

o cenných papírech, úpravou obecnou, či zvláštní.  Soud p řijal 

záv ěr, odbornou ve řejností diskutovaný 35, že nelze obecn ě 

podřadit jednu zákonnou normu druhé, ale že za r ůzných situací 

je tento vztah r ůzný a je pot řeba tento vztah posuzovat dle 

konkrétních ustanovení.  

Nejvyšší soud řešil otázku , zda v p řípad ě, kdy je sou částí 

prodávaného podniku listinný cenný papír ve form ě na jméno, 

dochází k p řechodu tohoto cenného papíru na nabyvatele 

                                                 
34 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 314/2001, ze dne 30.10.2002, 

publikovaný v Soudní judikatu ře, v čísle 12, ro čník 2002, na stran ě 950 
35  Srov. I. Pelikánová,  Problém p řevodu a p řechodu práv, Právní rozhledy 

4/2001, str. 141 a K.Eliáš, Prodej podniku a cenné papíry na řad jako 
jeho sou část, Právní rozhledy 8/2001, str. 373 
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uzav řením smlouvy o p řevodu podniku, tj. má-li smlouva o 

prodeji podniku ve vztahu k takovému cennému papíru  transla ční 

účinky, či zda je k jeho p řechodu na nabyvatele podniku 

nezbytné ješt ě spln ění dalších podmínek, stanovených v § 17 a 

násl. ZCP, pop řípad ě v dalších právních p ředpisech či 

sjednaných (ve stanovách, v ujednání mezi ú častníky) pro 

převod cenných papír ů.    

Protože pouze gramatický výklad nepodával jasné řešení 

posuzovaného problému, zabýval se Nejvyšší soud tím , zda 

úprava smlouvy o prodeji podniku v obchodním zákoní ku je ve 

vztahu k úprav ě p řevodu cenných papír ů v jiných právních 

předpisech, zejména v zákon ě o cenných papírech, úpravou 

obecnou, či zvláštní. K tomu je t řeba p ředevším uvést, že 

teorie i praxe se shodují v tom, že obecn ě není obchodní 

zákoník k jiným právním p ředpis ům vždy shodn ě výlu čně ve 

vztahu obecného či zvláštního p ředpisu, ale že za r ůzných 

situací je tento vztah r ůzný. V posuzované v ěci dosp ěl 

Nejvyšší soud k záv ěru, že právní úpravu smlouvy o prodeji 

podniku je ve vztahu k právní úprav ě obsažené v § 17 a násl. 

ZCP o p řevodu listinných cenných papír ů i k odpovídající 

úprav ě zákona sm ěnečného a šekového t řeba považovat za právní 

úpravu zvláštní, a že z ní vyplývá, že k p řevodu listinných 

cenných papír ů, které jsou sou částí podniku, posta čuje 

uzav ření smlouvy o prodeji podniku, aniž by bylo t řeba 

uplatnit další postup stanovený pro p řevod cenných papír ů v 

t ěchto p ředpisech. 

Účelem právní úpravy smlouvy o p řevodu podniku je umožnit, aby 

podnik, který je zpravidla tvo řen zna čným množstvím hmotných a 

nehmotných složek, mohl být p řeveden jako celek (tj. bez toho, 

že by byla zdlouhav ě p řevád ěna každá jeho složka samostatnou 

smlouvou), aniž by se musel p řerušit jeho provoz.  

Právní v ěta citovaného rozsudku zní „P ři prodeji podniku, 

jehož sou částí jsou listinné cenné papíry, není k p řevodu 

t ěchto cenných papír ů na kupujícího pot řebný indosament ani 
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spln ění dalších podmínek, které jsou nezbytné p ři samostatném 

převodu cenných papír ů.“ 36 

 

V obdobném duchu rozhodl i Vrchní soud v Praze ve s vém 

usnesení 37 ze dne 14.8.2003, ve kterém posuzoval nutnost 

uplatnit postup dle § 115 ObchZ. v p řípad ě, že 

sou částí p řevád ěného podniku je i obchodní podíl.  I Vrchní 

soud v Praze, s odkazem na ustanovení §§ 477 a  483  odst. 3 

ObchZ. rozhodl, že majetkové hodnoty (obchodní podí l) 

přecházejí na nabyvatele nepodmín ěně ú činností smlouvy o 

prodeji podniku, p ři čemž postup podle § 115 ObchZ. se 

nevyžaduje. 

 

Přechod všech práv a závazk ů dle § 477 ObchZ. se dotýká jen 

vztah ů soukromoprávní povahy. Pouze v soukromoprávních 

vztazích lze v konkrétních p řípadech posuzovat, zda právní 

úprava prodeje podniku bude považována za zvláštní právní 

předpis a tudíž nebude pot řeba splnit další náležitosti 

spojené s p řevodem práv a povinností, jak vyplývá z obou výše 

uvedených soudních rozhodnutí. 

Za pot řebné však považuji zd ůraznit, že spole čně se smlouvou o 

prodeji podniku p řecházejí práva a závazky, které souvisí 

s podnikáním, p ři čemž rozhodující pro jejich rozsah bude den 

účinnosti smlouvy. V intencích § 477 odst. 1 ObchZ. n ení nutné 

jednotlivé závazky ve smlouv ě specifikovat. Z povahy v ěci tak 

nebudou p řecházet na kupujícího práva a povinnosti ze vztah ů, 

které ke dni ú činnosti smlouvy již byly ukon čeny (nap ř. 

ukon čené pracovn ěprávní vztahy), pop ř. závazky, které 

nesouvisí s výkonem podnikatelské činnosti, nap ř. závazek 

k vydání bezd ůvodného obohacení vzniklý v souvislosti 

                                                 
36 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 314/2001, ze dne 30.10.2002, 

publikovaný v Soudní judikatu ře, v čísle 12, ro čník 2002, na stran ě 950. 
37  Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 14 Cmo 4 1/2003, publikované 

v Soudní judikatu ře v čísle 2, ro čník 2004, na stran ě 122. 
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s neoprávn ěným podnikáním, p ři čemž závazek se netýká 

převád ěného podniku. 

 

Právní úpravu smlouvy o prodeji podniku však nelze považovat 

za „lex specialis“ v p řípadech, kdy p ůjde o ve řejnoprávní 

vztah. Jedná se zejména o pln ění da ňových povinností. K této 

problematice se vyjád řil ve svém Usnesení 38 i Ústavní soud ČR: 

„Názor ohledn ě výkladu a aplikace § 477 odst. 1 obchodního 

zákoníku, že placení dan ě nelze pod řadit pod závazky ve smyslu 

soukromého práva, nebo ť pojmov ě placení dan ě znamená platbu ve 

prosp ěch státu na základ ě zákona, aniž by stát da ňovému 

subjektu nabízel za úhradu dan ě poskytnutí ur čitého 

ekvivalentu, a z toho dovozený záv ěr, že da ňová povinnost je 

zcela nepochybn ě povinností ve řejného práva, p ři čemž da ňovým 

předpisem je jakýkoliv p řenos da ňové povinnosti zakázán, 

považuje Ústavní soud za ústavn ě konformní, nebo ť i podle jeho 

názoru je da ňová povinnost plátce dan ě povinností 

veřejnoprávní. Dále Ústavní soud uvádí, že plátce dan ě jako 

subjekt ve řejnoprávního vztahu není v ůči orgánu ve řejné moci v 

rovnoprávném postavení a obsah rozhodnutí tohoto or gánu 

nezávisí od v ůle subjektu (viz Ústavní soud ČSFR, Sbírka 

usnesení a nález ů, č. 3, Brno, 1992. str. 11). Smlouva o 

prodeji podniku, resp. části podniku je závazkovým vztahem 

soukromoprávní povahy, kde subjekty mají rovné post avení, a 

podle tohoto hlediska je nutno posuzovat i charakte r 

přecházejících práv a závazk ů. Smlouvou o prodeji podniku 

přecházejí závazky vzniklé ze závazkových vztah ů bez ohledu na 

to, zda mají či nemají obchodní povahu, nikoli však 

veřejnoprávní povinnosti.“ 

 

 

 

                                                 
38  Usnesení Ústavní soudu ČR ze dne 15.1.1999, publikované ve Sbírce nález ů 

a usnesení Ústavního soudu, svazek 13, ro čník 1999, str. 387 
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Vylou čení n ěkterých práv či závazk ů z p řevodu 

Přesto se ale objevují úvahy, zda je možné p ři p řevodu n ěkterá 

práva či závazky vylou čit. V takovém p řípad ě je však nezbytné 

vycházet z § 476 odst. 1 ObchZ. a zákonné definice podniku.  

Podle druhé v ěty § 5 odst. 1 Obchz. náleží k podniku v ěci, 

práva a jiné majetkové hodnoty, které pat ří podnikateli a 

slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své p ovaze mají 

tomuto ú čelu sloužit. Lze si však p ředstavit situaci, kdy 

podnikatel, který hodlá p řevést podnik, by si cht ěl ponechat 

některé movité v ěci, které byly doposud sou částí podniku, 

např. starožitný nábytek v umíst ěný v jeho kancelá ři. 39 Kloním 

se však k názoru, že vylou čit n ěkteré majetkové hodnoty p ři 

vymezování p řevád ěného podniku v zásad ě možné není. Jako 

vhodn ější považuji nejprve vybrané v ěci z podniku jednotliv ě 

převést na osobu, které by m ěly dle v ůle prodávajícího 

následn ě sloužit. Sou časn ě s ohledem na symbolickou hodnotu 

takových v ěcí pro prodávajícího by p řevod nem ěl mít vliv na 

zachování podniku jako „fungující“ v ěci hromadné.  

 

 

Postoupení pohledávek 

Ustanovení druhého odstavce § 477 ObchZ. odkazuje n a úpravu 

postoupení pohledávek obsaženou v § 524 - §530 Ob čanského 

zákoníku. Jelikož smlouva o prodeji podniku spl ňuje formální 

náležitosti smlouvy o postoupení pohledávek, tj. pí semná 

dohoda mezi postupitelem a postupníkem, p ři čemž souhlas 

dlužníka se nevyžaduje, není pot řeba žádných dalších úkon ů.   

Avšak vzhledem k tomu, že v p řípad ě prodeje podniku se jedná o 

přechod pohledávek, a jak ostatn ě vyplývá ze samotného zn ění 

druhého odstavce, použije se ob čanskoprávní úprava postoupení 

pouze tehdy, pokud ze speciální úpravy nevyplývá n ěco jiného. 

Vzhledem k tomu, že p ři prodeji podniku dochází de facto ke 

                                                 
39  D ědi č, J., K n ěkterým problém ům ze smluv o prodeji podniku, Právní praxe, 

1993, č. 2, str. 107. 
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změně v osob ě podnikatele, kdy namísto prodávajícího nastupuje 

kupující, a pohledávky, na které se p řechod vztahuje, pat ří 

k p řevád ěnému podniku, neuplatní se podmínky uvedené v § 525  

obchodního zákoníku, které postoupení pohledávek vy lu čují,    

ať už z d ůvodu zm ěny obsahu pohledávky nebo z d ůvodu zm ěny 

věřitele, anebo by to odporovalo smluvní dohod ě s p ůvodním 

dlužníkem. 40 S ohledem na komplexnost úpravy p řechodu 

pohledávek však není pot řeba žádných dalších úkon ů smluvních 

stran, které smlouvu o p řevodu podniku uzav řely, vyjma 

informa ční povinnosti dle odst. 4 § 477 ObchZ. 

 

Přechod závazku 

Oproti obecné úprav ě obsažené v Ob čanském zákoníku v § 531 a 

násl. se specifika prodeje podniku projeví v ješt ě v ětší mí ře, 

než je tomu u postoupení pohledávek dle p ředchozího odstavce. 

K p řechodu závazku, jež je sou částí prodávaného podniku není 

pot řeba souhlasu v ěřitele. Op ět tak lze usuzovat z koncepce 

komplexnosti p řechodu všech práv a závazk ů, na které se prodej 

vztahuje. Postup dle § 531 Ob čZ. by byl s ohledem na možné 

množství závazk ů nesmírn ě problematický, v n ěkterých p řípadech 

i prakticky neuskute čnitelný.  

Proto k ochran ě práv v ěřitel ů zákon zakotvuje jednak zákonné 

ru čení prodávajícího, jednak právo na podání odporu dl e § 478 

ObchZ. 41 

 

K zákonnému ru čení prodávajícího v ůči v ěřiteli za spln ění 

převedených závazk ů se vztahuje i usnesení Vrchního soudu 

v Praze 42: 

„Podle ustanovení § 477 odst. 1 obch. zák. na kupuj ícího 

přecházejí všechna práva a povinnosti, na které se pr odej 

                                                 
40 Srov. nap ř. Marek, K., Smlouva o prodeji podniku a nájmu podn iku, Právní 

Rádce, 3/2009; nebo  
 D ědi č, J., Komentá ř, Obchodní zákoník, Polygon, Praha, 2002, str. 3480  
41 Viz. pozn. 30, tamtéž 
42  Usnesení Vrchního soudu v Praze, ze dne 17.3.2003 , sp. zn. 1 Ko 77/2003, 

publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovi sek Nejvyššího soudu, 
pod publika čním číslem 17/2004, str. 85  
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vztahuje. Podle odst. 3 uvedeného ustanovení se k p řechodu 

závazku nevyžaduje souhlas v ěřitele, prodávající však ru čí za 

spln ění p řevedených závazk ů kupujícím. Ze zn ění uvedeného 

ustanovení nelze dovodit záv ěr, že dalším prodejem podniku 

zaniká ru čení za tyto závazky jeho p ůvodním vlastníkem. Ru čení 

původního vlastníka za spln ění p řevedených závazk ů trvá i v 

případ ě, kdy kupující prodá jeho podnik t řetí osob ě. Lze 

dovodit, že v takovém p řípad ě se každý další prodávající stává 

vedle p ůvodního vlastníka též ru čitelem za p řevedené závazky. 

Jiný výklad by m ěl za následek ztížení nebo úpln ě znemožn ění 

věřiteli domoci se uspokojení své pohledávky v d ůsledku 

několika (p řípadn ě i zcela ú čelových) prodej ů podniku a byl by 

v rozporu se smyslem právní úpravy zákonného ru čení uvedené v 

citovaném ustanovení.“ 

 

Informa ční povinnost smluvních stran ze smlouvy o prodeji 

podniku vyplývá z § 477 odst. 4 ObchZ., kdy kupujíc í je 

povinen bez zbyte čného odkladu oznámit v ěřitel ům převzetí 

závazk ů a prodávající dlužník ům přechod pohledávek na 

kupujícího. Nutno p řipomenout, že i toto ustanovení má 

kogentní povahu a smluvní strany jej proto nemohou dohodou 

vylou čit. Nespln ění této povinnosti nemá vliv na platnost 

smlouvy a její ú činnost mezi smluvními stranami. Do oznámení 

je tak dlužník oprávn ěn plnit prodávajícímu jako v ěřiteli, 

nutno však podotknout, že prodávají ze smlouvy o pr odeji 

podniku je povinen takovéto pln ění p ředat kupujícímu, a to 

s ohledem na zákonnou úpravu bezd ůvodného obohacení. 

 

 

4.6  ÚČINNOST PŘECHODU PRÁV A ZÁVAZKŮ 

 
Dle zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku docház í 

k p řechodu vlastnického práva ú činností smlouvy, s výjimkou 

vkladu vlastnického práva k nemovitostem. Je nutné si ovšem 
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uvědomit, že k ú činnosti smlouvy je jednak nutný souhlas valné 

hromady dle § 67a ObchZ., p řípadn ě může být ú činnost podmín ěna 

rozhodnutím jiných orgán ů (nap ř. Ú řadu pro ochranu hospodá řské 

sout ěže). 

V sou časném zn ění § 67a není k uzav ření smlouvy vyžadován 

předchozí souhlas valné hromady, a v souladu s judika turou 43 

nabývá smlouva o prodeji podniku ú činnosti práv ě schválením na 

valné hromad ě. Zde si dovoluji poznamenat, že ve zn ění § 67a 

účinném do 7.3.2006 tomu bylo naopak – smlouva o prod eji 

podniku uzav řená bez souhlasu valné hromady byla absolutn ě 

neplatná. 

V p řípad ě, kdy je k ú činnosti smlouvy pot řeby souhlasu i 

jiných orgán ů, je pot řeba, aby smluvní strany p řihlédly ke 

specifik ům spojeným s probíhajícím řízení a p řípadn ě si ve 

smlouv ě ujednaly jakýsi „status quo“. Zejména nap ř. v závazku 

prodávajícího ne činit p ři provozu podniku p řed ú činnosti 

prodeje podniku žádná rozhodnutí vybo čující z b ěžného řízení 

podniku. 

 

 

4.7  PRÁVA Z PRŮMYSLOVÉHO NEBO JINÉHO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - 
SPECIÁLNÍ ÚPRAVA P ŘECHODU PRÁV 

 

První odstavec § 479 ObchZ., který je jedním z mála  

dispozitivních ustanovení smlouvy o prodeji podniku , upravuje 

přechod práv z pr ůmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, 

které se týkají podnikatelské činnosti. Pojmy pr ůmyslové a 

duševní vlastnictví nejsou v českém právu p řesn ě definovány. 

Zákonodárce tyto pojmy vymezuje v širším smyslu 44, tj. ve 

smyslu úmluvy o Sv ětové organizaci duševního vlastnictví 

z roku 1967 (vyhl. 69/1975 Sb.).  

                                                 
43  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 414/2003, Soudní judikatura 

6/2004 
44 D ědi č, J. Obchodní zákoník. Komentá ř, Praha, Polygon, 2002, s. 3483 - 

3485 
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Účelem takového zp ůsobu úpravy nejsou jen r ůzná specifika 

spojená se zákonnou úpravou jednotlivých práv, tj. práv 

pr ůmyslového a duševního vlastnictví, ale také mnohost  

nehmotných složek sloužících k podnikání, které moh ou být 

sou částí podniku. Dále se jedná o nehmotné složky nechr áněné, 

které nepodléhají ochran ě absolutními právy, ani k nim 

nevznikly práva z licencí, a které se mohou stát so učástí 

podniku jako nehmotné složky podnikání ve smyslu § 5 ObchZ. Na 

tyto složky se ustanovení § 479 ObchZ. použije p řiměřeně. 45 

Teorie rozumí právy z pr ůmyslového vlastnictví zejména práva 

k ochranným známkám, ozna čení p ůvodu, práva k vynález ům, 

zlepšovacím návrh ům, užitným vzor ům, k obchodní firm ě, 

topografiím polovodi čových výrobk ů a novým odr ůdám rostlin a 

plemen ům zví řat. Za práva vyplývající z jiného duševního 

vlastnictví jsou považována zejména práva autorská a práva 

autorskému právu p říbuzná a dále práva k jiným výsledk ům 

duševní činnosti (nap ř. know-how). Nepat ří sem však práva 

osobní povahy, která jsou nep řevoditelná. 46 

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že  pro nabytí 

nebo zachování práv z pr ůmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví je možné zapo číst i dobu uskute čňování 

podnikatelské činnosti vykonávanou prodávajícím ješt ě p řed 

uzav řením smlouvy o prodeji podniku.  

To platí nap ř. pro podmínky poskytování práva užívat ochrannou 

známku dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, 

který jako d ůsledek neužívání ochranné známky po dobu 5 let 

stanovuje prohlášení za neplatnou v „neužívaném“ ro zsahu anebo 

ji zruší. 47 

                                                 
45 D ědi č, J. Obchodní zákoník. Komentá ř, Praha, Polygon, 2002, s. 3483 - 

3485 
46 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kolektiv – O bchodní zákoník, 

Komentá ř, 11. Vydání, Praha C.H.Beck, 2006, str. 1200 
47  zákon č. 441/2003 Sb., v platném zn ění, o ochranných známkách: 

§ 13 
Užívání ochranné známky 

(1) Pokud do 5 let od zápisu neza čal vlastník ochrannou známku řádně užívat 
pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo  pokud toto užívání 
bylo p řerušeno nejmén ě na nep řetržitou dobu 5 let, podléhá ochranná 
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Obdobně je tomu i v p řípad ě nucené licence 48 dle zákona č. 

527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích.   

Obchodním zákoníkem stanovené konstrukce „pokra čování v b ěhu 

lh ůty“ je p řiměřená ú čelu smlouvy o prodeji podniku, tj. zm ěna 

v osobách podnikatel ů za stálého fungování podniku.  

V souvislosti s p řechodem pr ůmyslových práv je pot řeba provést 

změnu zápisu v p říslušném registru, které vede Ú řad 

pr ůmyslového vlastnictví.  

Kogentní ustanovení druhého odstavce § 479 ObchZ. v šak 

stanoví, že k p řechodu práva podle odstavce 1  nedochází, 

jestliže by to odporovalo smlouv ě o poskytnutí výkonu práv z 

pr ůmyslového nebo jiného duševního vlastnictví nebo po vaze 

t ěchto práv.  

Půjde zejména o práva osobní povahy (práva p ůvodce vynálezu, 

autora autorského díla). Z d ůvodu povahy nedojde dále 

k p řechodu práva na ozna čení p ůvodu v p řípad ě, že po prodeji 

podniku by již zboží nebylo vyrobené nebo zpracovan é anebo 

připravené na území a za podmínek vymezených zákonem. 49 

K p řechodu práv nedojde také v p řípad ě, že prodávající p řed 

zamýšleným prodejem podniku uzav řel s t řetí osobou licen ční 

smlouvu dle § 508 ObchZ.   

Smluvní strany by proto m ěly ve smlouv ě p řesn ě vymezit, jaká 

práva pr ůmyslového a duševního vlastnictví, jež se týkají 

podnikatelské činnosti části podniku prodávajícího, p řechází 

na kupujícího. 

Velice významná je také otázka specifikace nehmotný ch složek 

podniku, které nejsou vymezeny zákonem, avšak mohou  tvo řit 

velmi podstatnou složku podniku. Jedná se zejména o  složky 

ozna čované „Know-how“ a „Goodwill“. 

                                                                                                                                                         
známka následk ům uvedeným v tomto zákon ě (§ 14 a 31), ledaže pro 
neužívání existují řádné d ůvody. 

 
48  Viz. § 20 zákona č. 527/1990 Sb., v platném zn ění, o vynálezech a 

zlepšovacích návrzích 
49 Viz. § 5 zákona č. 452/2001 Sb., v platném zn ění, o ochran ě ozna čení 

původu a zem ěpisných ozna čení a o zm ěně zákona o ochran ě spot řebitele 
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Pojem know-how lze vymezit jako v ědomosti a zkušenosti 

technického či informa čního rázu, které jsou p ředpokladem pro 

výkon ur čité podnikatelské činnosti. M ůže se jednat i o 

nehmotné složky podnikání, které nenapl ňují podstatné znaky 

pro p řiznání ochrany dle zvláštních zákon ů chránících práva 

z pr ůmyslového a jiného duševního vlastnictví. Jako p říklad 

lze uvést po číta čový (SW) program, který bude tvo řit jednu ze 

složek podniku. Bude- li po číta čový program jedine čný 50 ve 

smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen 

„AutZ.“), bude chrán ěn jako dílo literární. Pokud po číta čový 

program nebude spl ňovat podmínku jedine čnosti, ale bude 

původním dílem autora, p řipadá v úvahu jeho ochrana ve smyslu 

§ 2 odst. 2 AutZ. jako tzv. kvazidíla. Nutno ovšem podotknout, 

že myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkol i prvek 

počíta čového programu, v četn ě t ěch, které jsou podkladem jeho 

propojení s jiným programem, nejsou podle tohoto zá kona 

chrán ěny 51. V takovém p řípad ě bude spadat po číta čový program do 

kategorie know-how, které p řísluší ochrana dle ustanovení 

obchodního zákoníku o obchodním tajemství (splní-li  

předpoklady) a p říp. v rámci ochrany proti nekalé sout ěži. 

Do kategorie know-how lze dále za řadit dále výrobní postupy, 

organiza ční systém řízení, databáze, seznamy klient ů. 

 

Dobrá pov ěst podniku (goodwill) m ůže rovn ěž p ředstavovat velmi 

podstatnou a cennou složku podniku. V ětšinou bude spojena 

s obchodní firmou podnikatele. P řevod obchodní firmy je po 

vypušt ění § 481 ObchZ. upraven v § 11 ObchZ. Jedná se tedy  o 

převod, nikoli p řechod práva, což p ředpokládá výslovný souhlas 

prodávajícího, který je nejlépe vyjád řit p římo ve smlouv ě o 

prodeji podniku. Obchodní zákoník v § 11 odst. 4 dá le 

stanovuje, že p řevod firmy bez sou časného p řevodu podniku je 

nepřípustný. P řevod firmy je možný i p ři p řevodu části 

                                                 
50  Viz. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona 
51  Viz. § 65 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona 
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podniku, bude-li podnikatel zbývající část provozovat pod 

jinou firmou nebo tato část zanikne likvidací. 

Lze si p ředstavit situaci, kdy obchodní firma nebude v rámci  

prodeje části podniku p řevedena, ale p řesto bude obchodní 

firma prodávajícího tvo řit sou část obchodí firmy kupujícího. 

Má-li prodávající ochrannou známku zapsanou v rejst říku 

ochranných známek vedeném Ú řadem pr ůmyslového vlastnictví a 

znění ochranné známky tvo ří sou část obchodní firmy 

prodávajícího, je možné, aby smluvní strany uzav řely licen ční 

smlouvu, jejímž p ředmětem bude právo užívat ochrannou známku 

pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla och ranná 

známka zapsána. Nové zn ění obchodní firmy kupujícího však 

nesmí být zam ěnitelné, což posuzuje p říslušný krajský (v Praze 

městský) soud pov ěřený vedením obchodního rejst říku. Použití 

ochranné známky – nap ř. zkratky, v obchodní firm ě 

s odlišujícím dodatkem by nem ělo zp ůsobovat problémy, zejména 

v p řípad ě, že prodávající a kupující jsou propojenými osobam i 

v rámci koncernu 52. Platí ovšem obecný zákaz používat slova 

„banka“ či „burza“, které jsou oprávn ěny používat pouze osoby 

podnikající na základ ě oprávn ění dle zvláštních právních 

předpis ů. 53 

 

 

4.8  PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PRACOVN ĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

 

Kogentní ustanovení § 480 ObchZ. p ředstavuje lex specialis    

k § 338 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, dle 

kterého m ůže dojít k p řechodu práv a povinností               

z pracovn ěprávních vztah ů jen v p řípadech stanovených 

zákoníkem práce nebo zvláštním právním p ředpisem. Nutno ovšem 

doplnit, že toto ustanovení je sou časn ě speciálním ustanovením 

                                                 
52  Viz. § 11 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 
53  Viz. § 3 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, nebo § 1 odst. 4 

zákona 229/1992 Sb., o komoditních burzách 
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upravujícím p řechod práv a povinností vyplývajících z 

pracovn ěprávních vztah ů ve vztahu k obecnému ustanovení § 477 

ObchZ. 

Na kupující ze smlouvy o prodeji podniku tak okamži kem její 

účinnosti p řecházejí všechna práva a povinností zam ěstnavatele 

vůči zam ěstnanc ům podniku, a to aby v zájmu ekonomického 

využití podniku (p řevád ěné části podniku) byla zachována 

jednota hmotných, osobních a nehmotných složek podn ikání. 

Dle rozhodnutí 54 Nejvyššího soudu ČR je smluvní ujednání, které 

by bylo v rozporu se speciálním a zárove ň kogentním 

ustanovením - viz § 263 odst. 1 obch. zák. a § 480 obch. zák., 

by mohlo založit jen částe čnou neplatnost p říslušných 

ustanovení smlouvy o prodeji podniku, která by byla  v rozporu 

s § 480 ObchZ. 

Podstatný pro výklad k rozsahu p řechodu práv a povinností je 

také rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.9.1997, sp . zn. 2 

Cdon 1496/96, který uvádí: 

Ze zn ění ustanovení § 480 obch. zák. (srov. slova „k 

zaměstnanc ům podniku“) jednozna čně plyne, že na kupujícího 

nepřechází všechna práva a povinnosti z pracovn ěprávních 

vztah ů, které v ůbec kdy prodávajícímu vznikly p ři provozování 

podniku (p řevád ěné části podniku), ale jen práva a povinnosti 

(v četn ě neuspokojených nárok ů) v ůči t ěm zaměstnanc ům, jejichž 

pracovn ěprávní vztah s prodávajícím trval alespo ň v den, 

kterým se stala smlouva o prodeji podniku ( části podniku) 

účinnou; skon čil-li pracovn ěprávní vztah p řed tímto dnem, 

zůstávají práva a povinnosti prodávajícího (spo čívající v 

dosud neuspokojených nárocích) v ůči bývalým zam ěstnanc ům 

smlouvou o prodeji podniku ( části podniku) nedot čena. Uvedený 

záv ěr je rovn ěž v souladu s ú čelem smlouvy o prodeji podniku; 

k zachování jednoty hmotných, osobních a nehmotných  složek 

podnikání je pot řebné, aby kupující p řevzal práva a povinnosti 

                                                 
54  Viz. Rozsudek Nejvyššího soudu v ČR ze dne 1.10.2008, sp. zn. 32 Cdo 

2013/2008 
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jen v ůči pracovník ům, jejichž pracovn ěprávní vztah trvá a 

kte ří tak mají v p řevád ěném podniku nadále p ůsobit. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, k p řechodu práv a povinností je 

zapot řebí, aby byla platn ě uzav řena smlouva o prodeji podniku. 

Smluvní strany nemohou na základ ě jiného ujednání p řevést 

pracovn ěprávní vztahy. Jak uvedl Nejvyšší soud ČR v jednom ze 

svých rozhodnutí 55, k p řechodu práv a povinností 

z pracovn ěprávních vztah ů dochází jen tehdy, pokud právní 

předpisy s jejím uzav řením takový následek spojují. Tuto 

skute čnost je pot řeba mít na pam ěti v p řípad ě organiza čních 

změn v rámci podniku, nap ř. p ři tvorb ě holdingové struktury. 

Jako vhodn ější zp ůsob řešení p řevodu zam ěstnanc ů se jeví 

přechod zam ěstnaneckých práv vkladem části podniku do nov ě 

vznikající spole čnosti a nikoliv smluvním ujednáním 

statutárních orgán ů o p řevodu zam ěstnanc ů. 

 

 

4.9  SPECIFIKA SPOJENÁ SE ZÁKONNOU KONSTRUKCÍ PŘECHODU PRÁV A 
ZÁVAZKŮ P ŘI PRODEJI PODNIKU 

 

Výše uvedená specifika spojená se zákonnou úpravou přechodu 

práv a závazk ů p ři uzav ření smlouvy o prodeji podniku, zejména 

vynechání požadavku souhlasu v ěřitele p ři p řechodu závazku, 

řeší zákonodárce, vedle zákonného ru čení dle § 477 odst. 3 

ObchZ., úpravou obsaženou v § 478 ObchZ. Institut z ákonného 

ru čení prodávajícího a možnost v ěřitele podat odpor tak mají 

zachovat ochranu práv v ěřitele a sou časn ě i suplovat souhlas 

věřitele s p řevzetím závazku. Možné nevýhody této konstrukce 

lze spat řovat ve stanovení objektivní lh ůty, resp. její délce 

pro v ěřitele ohledn ě možnosti domáhat se u soudu ur čení 

neúčinnosti smlouvy o prodeji podniku práv ě v ůči osob ě 

                                                 
55  Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.5.2001,  sp. zn. 21 Cdo 

1323/2000, publikovaný v Právních Rozhledech č. 12/2001, str. 611 
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věřitele. V p řípad ě zmeškání této lh ůty (nap ř. p ři porušení 

povinnosti prodávajícího provést zápis o prodeji po dniku 

v obchodním rejst říku) se kupující stává dlužníkem v ěřitele. 

Zákonné ru čení prodávajícího za spln ění závazk ů kupujícím 

zůstává i nadále, nicmén ě lze si p ředstavit i situace, kdy 

věřitel trvá na spln ění závazku konkrétním dlužníkem. Avšak 

vzhledem k tomu, že se bude jednat o závazek souvis ející 

s p řevád ěným podnikem, zvolil zákonodárce postup umož ňující 

převod podniku na základ ě jedné typové smlouvy. Kvalitativn ě 

se sice na postavení v ěřitele nic nem ění, by ť nelze vylou čit, 

že s p řevzetím dluhu dle § 531 OZ by v ěřitel nesouhlasil. 

Jedná se o p řípady, kdy se nepochybn ě zhorší dobytnost 

pohledávky. Zákonodárce touto konstrukcí op ět zd ůraznil 

transla ční ú činky smlouvy o prodeji podniku umož ňující p řevod 

podniku bez nutnosti zdlouhav ě a náro čně zajiš ťovat všechny 

souhlasy, vyjád ření, či spl ňovat jiné podmínky, kterých by 

bylo zapot řebí p ři jednotlivých p řevodech aktiv. 

Kogentní ustanovení § 478 ObchZ. modifikuje obecnou  úpravu 

odporovatelnosti upravenou v § 42a Ob čZ. a p řizp ůsobuje jej 

pot řebám smlouvy o prodeji podniku. 56  

V p řípad ě odporovatelnosti dle ob čanskoprávní úpravy se m ůže 

věřitel domáhat, aby soud ur čil, že dlužníkovy právní úkony, 

pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledáv ky, jsou 

vůči n ěmu právn ě neú činné. Sou časn ě úmysl dlužníka zkrátit své 

věřitele musel být druhé stran ě znám. Prokazovat, že na 

základ ě smlouvy o prodeji podniku došlo ke zkrácení v ěřitelovy 

vymahatelné pohledávky a dále prokázat úmysl dlužní ka a jeho 

známost druhé smluvní stran ě může být, a v praxi zpravidla 

bude, velmi obtížné. 

Obchodní zákoník proto poskytuje v ěřiteli ur čitou ochranu tím, 

že formuluje institut odporovatelnosti tak, že v p řípad ě kdy 

se prodejem podniku nepochybn ě zhorší dobytnost jeho 

pohledávky, m ůže se v ěřitel domáhat odporem, aby soud ur čil, 

                                                 
56  D ědi č, J., Komentá ř, Obchodní zákoník, Polygon, Praha, 2002, str. 3482  
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že v ůči n ěmu je p řevod závazku prodávajícího na kupujícího 

neúčinný. Lh ůta pro podání odporu u soudu je stanovena jako 

subjektivní – 60 dn ů ode dne, kdy se v ěřitel dozví o prodeji 

podniku. Dále je stanovena také objektivní lh ůta 6-ti m ěsíc ů 

od zápisu prodeje podniku v obchodním rejst říku. Pokud 

prodávající podnikatel není zapsán v obchodním rejs t říku, 

počíná objektivní lh ůta b ěžet ode dne uzav ření smlouvy o 

prodeji podniku. 

Nutno ovšem podotknout, že v ěřitel musí dodržet jak 

subjektivní, tak objektivní lh ůtu, jinak soud jeho odpor s 

návrhem na ur čení neú činnosti smlouvy o prodeji podniku 

odmítne. 

V p řípad ě, že by prodávající nesplnil svou oznamovací 

povinnost dle § 477 odst. 4, a v ěřiteli by z d ůvodu marného 

uplynutí lh ůty vznikla škoda, m ůže se domáhat její náhrady 

v souladu s § 373 a násl. ObchZ. 

 

Zhoršení dobytnosti pohledávky je pot řeba posuzovat 

z konkrétních projev ů, resp. chování nového majitele 

v bezprost řední souvislosti s uzav řením smlouvy o prodeji 

podniku, zejména z nezájmu pln ění p řevzatých reálných závazk ů. 

V jednom ze svých rozsudk ů
57 uvádí Nejvyšší soud ČR 

v od ůvodn ění následující: 

„ …již sama skute čnost, že k prodeji podniku mezi p ůvodním 

majitelem a dalším majitelem a následn ě mezi dalším majitelem 

a novým majitelem došlo téhož dne, p ředstavuje prvek 

spekulativnosti a tím i reálné nejistoty pln ění hospodá řských 

a finan čních závazk ů, spjatých s prodávaným podnikem. Druhý 

žalovaný jako finální kupující již v pr ůběhu dvou m ěsíc ů po 

koupi podniku dal jednozna čně najevo (srov. zejména shora 

uvedený zápis), že reálný závazek ze smlouvy o dílo , který 

převzal, nehodlá splnit, a m ěl zájem se dohodnout jen o 

                                                 
57  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 25.6.1997, sp. zn. 1 Odon 70/97, 

publikované ve PP 2/1998 
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finan čních d ůsledcích nespln ění závazku. Z konkrétních projev ů 

resp. chování druhého žalovaného v souvislosti s uz avřením 

smlouvy o prodeji podniku je proto nepochybné, že s e dobytnost 

pohledávky žalobce prodejem podniku bezprost ředně zhoršila.“ 

 

Pokud soud vyhoví odporu v ěřitele, stává se v ůči n ěmu smlouva 

o prodeji podniku neú činná. Platnost smlouvy o prodeji podniku 

tím však není dot čena. K p řechodu ostatních práv a závazk ů ze 

smlouvy o prodeji podniku dojde a smluvní strany js ou povinny 

plnit své smluvní povinnosti, v četn ě povinnosti kupujícího 

zaplatit kupní cenu. 

Pokud však prodávající uhradil pohledávku v ěřitele, v ůči 

kterému je smlouva neú činná, má prodávající právo požadovat na 

od kupujícího poskytnuté pln ění s p říslušenstvím. 

 

Zápis do obchodního rejst říku 

Ustanovení § 488 ObchZ. upravující zápis o prodeji do 

obchodního rejst říku má kogentní charakter. S ohledem na 

objektivní lh ůtu pro podání odporu u soudu dle § 478 odst.1 

ObchZ. je stanovena povinnost prodávajícího zapsané ho 

v obchodním rejst říku podat návrh na zápis o prodeji podniku 

do obchodního rejst říku. Návrh na zápis do obchodního 

rejst říku je pot řeba podat ve lh ůt ě stanovené v § 31 odst. 2 

ObchZ. K návrhu je pot řeba p řiložit smlouvu o prodeji podniku, 

která se dále zakládá do sbírky listin dle § 38i od st. 1., 

písm. i). Zápis o prodeji podniku, jak ostatn ě vyplývá i ze 

samotné dikce zákona, který mluví o „zápisu o prode ji“ a 

nikoliv o „zápisu prodeje“ má deklaratorní, nikoliv  

konstitutivní charakter.  

Na zápis do obchodního rejst říku je dále navázána lh ůta pro 

ukon čení likvidace právnické osoby, která uzav řela smlouvu o 

prodeji podniku na stran ě prodávajícího, p ři čemž tato lh ůta 

činí 1 rok. Ustanovení tím, ve prosp ěch p řípadných v ěřitel ů, 

zamezuje možnosti zániku právnické osoby, aniž by v ěřitelé 
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měli možnost uplatnit u ní své závazky jako  u prodáv ajícího 

ve smyslu § 478 ObchZ. Jak již bylo uvedenou výše, uzav řením 

smlouvy o prodeji podniku nedochází k zániku prodáv ajícího 

jako podnikatele, ale ke zm ěně skladby jeho obchodního 

majetku. 58  

Lhůta pro výmaz spole čnosti se vztahuje jen na p řípady, kdy je 

prodáván celý podnik, nikoliv jen část. Na podporu této úvahy 

lze uvést § 487, podle kterého pro smlouvu o prodej i části 

podniku platí ustanovení § 477 – 486 ObchZ. 59 

 

 

4.10  KUPNÍ CENA 

 

Dispozitivní ustanovení o stanovení kupní ceny za p rodej 

podniku je formulováno jako vyvratitelná právní dom něnka. 

Kupní cena je v ěcí dohody smluvních stran a podklad pro tvorbu 

ceny v ú četní evidenci je tak možno chápat jako ur čité 

vodítko. Na podporu tohoto ustanovení lze uvést zás adu 

poctivého obchodního styku a v p řípad ě propojených osob by 

cena m ěla odpovídat podmínkám obvyklým v hospodá řském styku. 

Nicmén ě stanovení ceny za prodej podniku pouze na základ ě 

údaj ů vedených v ú četní evidenci vidím jako problematický 

minimáln ě ze dvou d ůvod ů.  

Předně je nutné si uv ědomit skute čnost, že podnik p ředstavuje  

„fungující ekonomickou jednotku“ a tudíž se jeho ú četní 

hodnota m ůže m ěnit každým dnem (zejména s p řihlédnutím ke 

skladovým zásobám). V takovém p řípad ě lze p ři jednání o 

uzav ření smlouvy stanovit den, ke kterému se ur čí hodnota 

podniku a následn ě den ú činnosti smlouvy, ke kterému se 

vy číslí hodnota podniku znova. Kupní cenu lze poté ur čit jako 

pr ůměr obou zjišt ěných údaj ů. Tento postup je nesmírn ě pracný, 

                                                 
58  D ědi č, J., K n ěkterým problém ům ze smluv o prodeji podniku, Právní praxe, 

1993, č. 2, str. 105 
59  Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kolektiv – Obchodní zákoník, 

Komentá ř, 11. Vydání, Praha C.H.Beck, 2006, str. 1200 
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nicmén ě pro ob ě smluvní strany férový. Avšak je pot řeba si 

uvědomit, že ú četní hodnota jednotlivých, zejména hmotných 

složek podniku a jejich reálná tržní hodnota mohou být zna čně 

rozdílné. 

Je ale nezbytné zd ůraznit, že pouze údaje z ú četní evidence 

nejsou pro stanovení kupní ceny dosta čující, jelikož existují 

i další okolnosti spojené s podnikem, které mohou m ít v ětší či 

menší vliv na výši kupní ceny. Dovoluji si proto ci tovat část 

odůvodn ění z prvorepublikového, nicmén ě stále aktuálního, 

rozsudku publikovaného pod č. 1097 (z roku 1923) ve sbírce 

Vážný 60: "Hodnota podniku v jeho celistvosti záleží nejen v 

materiálním obsahu inventá ře obchodu, tedy v za řízení a ve 

zboží, nýbrž i v on ěch imateriálních momentech, které tvo ří 

jeho hodnotu jako prost ředku výd ěle čného a záleží v tom, že je 

obchodní místnost v d ůsledku svého trvání, výhodné polohy a 

svého dobrého jména vyhledávána zákazníky. Souhrnem  t ěchto 

výd ělkových možností, známostí, zavedení obchodu na ur čitém 

míst ě, ur čitého kruhu zákaznictva nabývá obchod (závod, 

podnik) zvýšené hodnoty jako zdroj výd ělku. P ři smluvním 

sjednávání ceny je t řeba vzít v úvahu i tyto otázky."   

I když se jedná o rozsudek staršího data, použité a rgumenty 

však neztrácí nic ze své p řesv ědčivosti ani dnes. Je 

pochopitelné, že hodnota podniku – nap ř. prodejny pe čiva 

umíst ěné v centru m ěsta, na frekventovaném míst ě, u k řížení 

linek m ěstské hromadné dopravy, bude mít p ři stanovování kupní 

ceny za její prodej daleko vyšší cenu než prodejna umíst ěná 

v okrajové části m ěsta, by ť sortiment nabízených výrobk ů bude 

obdobný. 

 

V p řípad ě, že smluvní strany spl ňují podmínky stanovené 

v ustanovení § 196a odst. 3 ObchZ., je zapot řebí, aby hodnota 

                                                 
60  Eliáš, K.: Obchodní zákoník, 2. p řepracované a rozší řené vydání, Linde 

Praha, 1998, str. 1059 



52 
 

převád ěného podniku byla ur čena na základ ě posudku znalce 

jmenovaného soudem. 

 

 

4.11  PŘEDÁNÍ A P ŘEVZETÍ PODNIKU, CHYB ĚJÍCÍ A VADNÉ V ĚCI 

 

S ohledem na dispozitivnost ustanovení prvních dvou  odstavc ů  

§ 483 ObchZ. se smluvní strany mohou dohodnout i ji nak, tj. že 

k p ředání podniku, v četn ě p řechodu nebezpe čí škody, dojde 

pozd ěji.  A vzhledem k formulaci – „v ěci zahnuté do prodeje“ 61 

je ve smlouv ě vhodn ější rovn ěž formulovat, že k p ředání 

podniku a p řechodu nebezpe čí škody na podniku dochází ke dni 

pozd ějšímu, než je ú činnost smlouvy. S ohledem na práva 

spojená s odpov ědností za vady a p řípadn ě též práva na 

odstoupení od smlouvy je pot řeba v ěnovat náležitou pozornost 

při vyhotovení zápisu o p ředání dle § 484 ObchZ. 

Pokud jde o nemovitosti, jak již bylo uvedeno výše,  s ohledem 

na obecnou právní úpravu p řevodu práv k nemovitým v ěcem vzniká 

účinností smlouvy o prodeji podniku prodávajícímu záv azek 

převést vlastnické právo k nemovitosti, avšak obchodn í zákoník 

nestanovuje žádnou lh ůtu. Smluvní strany si však takovou lh ůtu 

pro podání návrhu na vklad vlastnického práva k nem ovitostem, 

které tvo ří sou část podniku, sjednat mohou, aniž by to bylo 

v rozporu s kogentním ustanovením t řetího odstavce § 483. 

V zájmu právní jistoty tak ve smlouv ě takové ustanovení bude, 

neboť kupující se stává vlastníkem nemovitostí až okamži kem 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

Prodávající je povinen upozornit kupujícího na vadn é nebo 

chyb ějící v ěci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, o kterých 

ví nebo musí v ědět, a to nejpozd ěji v zápise o p ředání 

podniku. By ť toto ustanovení m ůže vzbuzovat jistou formu 

                                                 
61  Pelikánová, I. Komentá ř k obchodnímu zákoníku 4.díl §409-565,Praha:Linde 

Praha,1997, s.327 
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spekulativního chování prodávajícího, ve smyslu sna hy n ěco 

zaml čet co nejdéle, je pot řeba si uv ědomit, že prodávající 

odpovídá za škodu dle § 373 ObchZ, p ři čemž odpov ědnost za vady 

dle § 486 tím není vylou čena. 62 

Při posuzování vadnosti v ěcí, práv nebo jiných majetkových 

hodnot se p řihlíží k jejich schopnosti sloužit p ři provozu 

podniku, nicmén ě smluvní strany si mohou p ředem zvolit pro 

posouzení odlišná kritéria, jelikož ustanovení je 

dispozitivní.  

V p řípad ě chyb ějících v ěcí, práv nebo jiných majetkových 

hodnot je t řeba si nejprve uv ědomit, jak byly p řevád ěné složky 

vymezeny ve smlouv ě. V p řípad ě, že podkladem pro ur čení kupní 

ceny nebude ú četní evidence, je pot řeba v ěnovat náležitou 

pozornost již p ři vymezení p řevád ěného podniku a jednotlivé 

složky, na kterých má kupující zvláštní zájem, ve s mlouv ě 

specifikovat.   

 

 

4.12  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

Ustanovení upravující odpov ědnost mají dispozitivní povahu a 

obchodní zákoník stanovuje v p řípad ě vad pouze nárok na slevu. 

Rozsah odpov ědnosti si však mohou smluvní strany dohodnout i 

jinak. 

Důležitá je zákonná úprava možnosti kupujícího oznámi t vady, 

které jsou zjistitelné až p ři provozu podniku, p ři čemž je 

stanovena subjektivní lh ůta bez zbyte čného odkladu poté co je 

zjistil, nebo p ři odborné pé či mohl zjistit. Objektivní lh ůta 

je stanovena na 6 m ěsíc ů ode dne ú činnosti smlouvy.  

Rovněž si mohou smluvní strany ve smlouv ě dohodnout, že podnik 

musí být zp ůsobilý provozu vymezeným zp ůsobem.  

V p řípad ě, že podnik nebude schopen provozu dohodnutým 

způsobem, nebo vady v čas oznámené jsou neodstranitelné nebo je 
                                                 
62  D ědi č, J., Komentá ř, Obchodní zákoník, Polygon, Praha, 2002, str. 3489  
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prodávající neodstraní v dodate čné p řiměřené lh ůt ě stanovené 

kupujícím, je kupující oprávn ěn odstoupit od smlouvy o prodeji 

podniku 

Při odstoupení od smlouvy dle obchodního zákoníku zan iká 

smlouva s ú činky ex nunc a to v zájmu zd ůrazn ění právní 

jistoty v obchodních závazkových vztazích. Smlouva o prodeji 

podniku se tedy ruší okamžikem, kdy jednostranný pr ojev v ůle 

odstoupit je doru čen prodávajícímu. P ři odstoupení od smlouvy 

se v ěřitelem p řevedených pohledávek a dlužníkem p řevedených 

závazk ů stává prodávající podniku. Pon ěvadž však nemá 

odstoupení od smlouvy podle obchodního zákoníku zp ětné ú činky, 

nejsou ani dot čeny právní následky inkasa p řevedených 

pohledávek kupujícím podniku a vyplacení závazk ů, které bylo 

uskute čněno p řed odstoupením od smlouvy. Zp ětný p řevod se týká 

pouze pohledávek a závazk ů, které existovaly v dob ě prodeje 

podniku a existují ješt ě v dob ě doru čení právního úkonu 

odstoupení od smlouvy. 63 

 

 

4.13  KONKURENČNÍ DOLOŽKA 

 

Podle kogentního ustanovení § 488a si mohou smluvní  strany 

dohodnout, že prodávající nesmí po stanovenou dobu,  nejdéle 

však 2 roky po ú činnosti smlouvy o prodeji podniku vykonávat  

činnost, která by m ěla sout ěžní povahu v ůči činnosti 

převád ěného podniku. 

Kogentní povaha ustanovení se vztahuje na podmínky konkuren ční 

doložky, nikoliv na povinnost jejího sjednání. 

 

 

                                                 
63  Kopá č, L.; Švestka, J.: K n ěkterým následk ům odstoupení od smlouvy o 

prodeji podniku, Právní rozhledy 1997, č. 2, str. 334-338 
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5 SOUHLASY POTŘEBNÉ K P ŘEVODU PODNIKU A NĚKTERÉ VÝJIMKY 
Z KOMPLEXNOSTI PŘECHODU PRÁV A ZÁVAZKŮ 

 

5.1  SOUHLAS VALNÉ HROMADY DLE § 67a ObchZ. 

 

Znění tohoto ustanovení, které bylo do obchodního záko níku 

včlen ěno zákonem 370/2000 Sb. bylo n ěkolikrát novelizováno ve 

snaze o co možná nejp řesn ější harmonizaci obchodního zákoníku 

s komunitárním právem, konkrétn ě t řetí sm ěrnicí Rady (ES) 

78/855/EHS ze dne ze dne 9. října 1978, a šestou sm ěrnicí Rady 

(ES) 82/891/EHS ze dne ze dne 17. prosince 1982. Sm ěrnice se 

vztahují na právní úpravu podmínek fúzí (t řetí sm ěrnice) a 

rozd ělení (šestá sm ěrnice) akciových spole čností. S ohledem na 

skute čnost, že p ři prodeji podniku dochází k obdobným 

důsledk ům, jako p ři fúzích či rozd ělení, byla podmínka 

souhlasu valné hromady vztažena i na smlouvy, na zá klad ě 

kterých dochází k dispozicím s podnikem. Výkladovým  problémem 

byla zejména otázka, zda dle zákonné úpravy se souh las valné 

hromady vyžaduje u všech dispozic s podnikem. Posle dní novela, 

provedená zákonem č. 56/2006 Sb. vymezuje dispozice s podnikem 

již p řesn ěji. 64   

Nicmén ě ani toto novelizované zn ění nevy řešilo úpln ě všechny 

problémy. Poté, co odpadl problém s rozsahem dispoz ic, 

vyvstala otázka, jak vymezit část podniku pro ú čely aplikace  

§ 67a ObchZ. - je pot řeba, aby část podniku tvo řila 

samostatnou organiza ční složku ve smyslu § 487 ObchZ.? Anebo 

je možné vztáhnout požadavek i na p řevody n ěkterých složek 

podniku, které sice netvo ří samostatnou organiza ční složku ve 

smyslu § 487 ObchZ., ale v p řípad ě jejich p řevodu, pop ř. série 

takových p řevod ů by mohlo dojít k p řevodu podstatných aktiv, 

která by de facto tvo řila podnik? By ť v p řípad ě prodeje 

podniku, pop ř. jeho části bude souhlas valné hromady vyžadován 

                                                 
64  Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kolektiv – Obchodní zákoník, 

Komentá ř, 11. Vydání, Praha C.H.Beck, 2006, str. 248 
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vždy, je nastín ěný problém teoreticky velmi zajímavý a dovolím 

si k n ěmu uvést ješt ě n ěkolik řádk ů.  

P. Čech argumentuje 65 ú čelem právní úpravy a uvádí princip 

přikazující, aby o vážných zásazích do kapitálové, ma jetkové, 

ale i organiza ční základny akciové spole čnosti, či spole čnosti 

s ru čením omezeným, rozhodovali akcioná ři (spole čníci) na 

valné hromad ě, a to zásadn ě kvalifikovanou v ětšinou. 

Představenstvo či jednatelé mají sice výlu čnou p ůsobnost k 

obchodnímu vedení spole čnosti, nicmén ě kapitálovou, majetkovou 

a organiza ční strukturu spole čnosti nesmí na základ ě vlastní 

vůle zásadn ě modifikovat, ledaže je k tomu zákon výslovn ě 

oprav ňuje. Znovu lze poukázat na d říve citované stanovisko 

Nejvyššího soudu ČR vyslovené v rozhodnutí z 29. 6. 2005, sp. 

zn. 29 Odo 442/2004. 66  

Jádrem problému je v daném p řípad ě dopad dispozic s podstatnou 

částí aktiv spole čnosti v p řípadech, které nebudou 

kvalitativn ě spadat pod legální definici podniku, či 

judikaturou vymezeném pojímání části podniku jako samostatné 

organiza ční složky. Pak by bylo možné p řevád ět i podstatné 

části aktiv spole čnosti na základn ě jiných smluvních typ ů a 

statutární orgány tím de facto p řebírají pravomoci valné 

hromady. A lze se jen dohadovat, zda v konkrétních převodech 

podstatných částí majetku spole čnosti, bez použití smlouvy o 

prodeji podniku, bude ust. § 194 odst. 5, ve spojen í s § 135 

odst. 2 ObchZ., stanovující statutárním orgán ům kapitálových 

spole čností povinnost jednat s pé čí řádného hospodá ře, 

dostate čným limitem. Stejn ě tak odpov ědnost za škodu 

způsobenou p ři výkonu p ůsobnosti p ředstavenstva (jednatele) se 

v minulosti neukázala jako dostate čný nástroj ochrany práv 

spole čník ů p řed jednáním, které nebylo možné charakterizovat 

jako „pé če řádného hospodá ře“. Úvaha o možnosti pod řadit 

                                                 
65  Čech, P. – Vymezení části podniku a p ůsobnost valné hromady, Právní rádce 

11/2006, dále pak Čech, P. - N ěkolik dopl ňujících poznámek k výkladu § 
67a ObchZ, Právní rozhledy 7/2007, s. 254 

66  Čech, P. – Vymezení části podniku a p ůsobnost valné hromady, Právní rádce 
11/2006 
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procedu ře dle § 67a ObchZ. i dispozice s částí podniku, která 

nenapl ňuje kvalitativn ě samostatnou organiza ční složku ve 

smyslu § 487 Obchz. je ve sv ětle argument ů uvád ěných P. Čechem 

pochopitelná a i opodstatn ěná. 

Extenzivní výklad § 67a ObchZ. však naráží zejména na zákonem 

stanovenou p ůsobnost valné hromady v § 187 Obchz., p ři čemž 

odstavec druhý zárove ň stanovuje, že valná hromada si nem ůže 

vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesv ěřuje zákon 

nebo stanovy. Proti extenzivní výkladu lze argument ovat 

požadavkem právní jistoty, jako jednoho ze základní ch princip ů 

právního řádu. Jednak s ohledem na skute čnost, zda 

v p řípadech, kdy je termín „ část podniku“ vymezen jako 

samostatná organiza ční složka dle § 487 ObchZ. (by ť bez bližší 

legální definice) a část podniku dle § 67a ObchZ. je uvád ěna 

bez jakéhokoliv bližšího ur čení, je pot řeba tyto termíny 

vykládat r ůzně, nebo je vhodn ější chápat oba termíny jednotn ě 

jako část podniku dle § 487 ObchZ. Zásadní by ovšem byl 

praktický dopad, kdy smluvní strany, resp. statutár ní orgány, 

by p ři uzavírání smlouvy byly ve zna čné nejistot ě, zda 

konkrétní dispozice podléhá režimu § 67a ObchZ. či nikoliv. 67 

Vzhledem k tomu, že ust. § 67a ObchZ. obsahov ě souvisí se 

pozitivní právní úpravou smlouvou o prodeji podniku , by ť 

vyjmenovává i další dispozice s podnikem, lze argum entovat 

v zájmu právní jistoty ve prosp ěch výkladu „ částí podniku se 

rozumní samostatná organiza ční složka ve smyslu § 487 ObchZ. 

Proto jsem také toho názoru, že výklad části podniku by m ěl 

pro dispozice s částí podniku z ůstat jednotný. I když rozumím 

argumentaci ve prosp ěch extenzivního výkladu § 67a ObchZ. k 

zajišt ění možnosti spole čník ů činit rozhodnutí o zásadních 

dispozicích s majetkem spole čnosti, jeví se mn ě tato právní 

konstrukce jako problematická. Je-li p ůsobnost valné hromady 

stanovena zákonem a český právní řád neumož ňuje rozši řování 

                                                 
67  Pihera, V. - Poznámka k „výkladu“ § 67a ObchoZ, P rávní rozhledy 2/2007, 

s. 66, dále též Pihera, V - Op ět k § 67a ObchZ, Právní rozhledy 12/2007, 
s. 444 
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jejich pravomocí, m ěla by se daná otázka spíše než extenzivním 

výkladem řešit zm ěnou právní úpravy – tj. rozší řit zákonný 

vý čet oprávn ění valné hromady. K tomuto záv ěru m ě vede i fakt, 

že v podstat ě neexistují žádné limity, dle kterých by bylo 

možné stanovit velikost „ části podniku, která netvo ří 

samostatnou organiza ční složku“ a následn ě podmínit její 

převod souhlasem valné hromady. Jako kritérium m ůže být 

stanoveno ur čité kvalitativní vyjád ření „kde majetková 

dispozice vyvolá citelný posun v t ěžišti podnikatelské 

činnosti spole čnosti“ 68.  Anebo zda část podniku vymezit po 

vzoru zahrani ční právní úpravy pomocí kvantitativního 

vyjád ření. 69 Jako jednozna čnější, a pro praxi srozumiteln ější 

se jako vhodn ější jeví vymezení části podniku dle 

kvantitativního hlediska, obdobn ě jako je tomu u úpravy p ři 

udělování souhlasu ke spojování sout ěžitel ů.  Výše hodnoty 

aktiv, k jejichž p řevodu by bylo zapot řebí souhlasu valné 

hromady dle mého názoru bylo možné vztahovat v pom ěru k výši 

vlastního kapitálu. Problematikou se zabýval i Nejv yšší soud, 

který v od ůvodn ění svého usnesení ze dne 27.1.2009, sp.zn. 29 

0do 1060/2006 uvádí následující: 

„Účelem ustanovení § 67a obch. zák. je ve vztahu k akc iové 

spole čnosti chránit akcioná ře p řed zásahy statutárního orgánu 

do majetkové struktury spole čnosti, jimiž m ůže dojít k takovým 

dispozicím s majetkem spole čnosti, které podstatným zp ůsobem 

ovlivní další p ůsobení spole čnosti. Odráží se v n ěm jedna ze 

základních zásad práva spole čností, podle které o zásadních 

otázkách týkajících se kapitálové, majetkové, ale i  

organiza ční struktury akciové spole čnosti rozhodují akcioná ři 

prost řednictvím valné hromady. 

Přes výše uvedené však nelze p řehlédnout, že ustanovení § 67a 

obch. zák. neposkytuje ochranu akcioná řům ve vztahu k 

                                                 
68 Čech, P. – Vymezení části podniku a p ůsobnost valné hromady, Právní rádce 

11/2006, 
69 Alexander, J. Prodej podniku, souhlas akcioná řů a výklad §  67a ObchZ . 

Právní rozhledy, 2006, č. 21, s. 287-290. 
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jakýmkoli dispozicím s majetkem spole čnosti (by ť spl ňujícím 

podmínku spo čívající v podstatném ovlivn ění další činnosti), 

nýbrž práv ě jen v p řípadech v tomto ustanovení taxativn ě 

vypo čtených. P řitom - s ohledem na požadavek právní jistoty 

osob ustanovením § 67a obch. zák. dot čených - není d ůvod, aby 

pojem "podnik nebo jeho část“ byl pro ú čely zmín ěného 

ustanovení vykládán jinak než v ustanoveních § 476 a § 487 

(resp. § 488b a § 488i) obch. zák.“ 

Nejvyšší soud se tedy p řiklonil argumentaci, kdy právní 

jistota smluvních stran je nad řazena zásad ě, kdy valná hromada 

je oprávn ěna rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se 

kapitálové, majetkové, ale i organiza ční struktury 

spole čnosti. 

 

 

5.2  SOUHLAS DOZORČÍ RADY 

 

Dle § 193 odst. 2 ObchZ. se k uzav ření smlouvy, na jejímž 

základ ě má spole čnost nabýt nebo zcizit majetek, p řesahuje-li 

hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v pr ůběhu jednoho 

účetního období jednu t řetinu vlastního kapitálu vyplývajícího 

z poslední řádné ú četní záv ěrky nebo z konsolidované ú četní 

záv ěrky, sestavuje-li spole čnost konsolidovanou ú četní 

záv ěrku, vyžaduje souhlas dozor čí rady. Vydala-li spole čnost 

kótované ú častnické cenné papíry, vyžaduje se i souhlas valné 

hromady. 

 

 

5.3  ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ 

 

Jak již bylo uvedeno výše, z principu komplexního p řechodu 

práv a závazk ů vztahujících se k p řevád ěnému podniku jsou 

vy ňaty nejen závazky ve řejnoprávní povahy, ale rovn ěž i práva, 
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resp. oprávn ění ve řejnoprávní povahy. Za takové oprávn ění lze 

považovat typicky  živnostenské oprávn ění. Ustanovení § 10 

odst. 9 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona 

stanovuje, že živnostenské oprávn ění nem ůže být p řeneseno na 

jinou osobu. Jiná osoba je m ůže vykonávat, jen stanoví-li 

živnostenský zákon.  

S ohledem na skute čnost, že k p řechodu práv a závazk ů dochází 

ke dni ú činnosti smlouvy, mohou se smluvní strany dohodnout,  

že ú činnost smlouvy o prodeji podniku nastane dnem, kdy 

kupující získá p říslušné oprávn ění k podnikatelské činnosti. 

 

 

5.4  SMLOUVY DLE ZÁKONA Č. 48/1997 Sb., O VE ŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM 
POJIŠTĚNÍ 

 

Praktické problémy p ři uzavírání smlouvy o prodeji podniku 

v sou časnosti také panují v p řípad ě, že p ředmět smlouvy tvo ří 

nestátní zdravotnické za řízení. Sporná je p ředevším otázka, 

zda p řechází i právo na úhradu zdravotní pé če vyplývající ze 

smlouvy o poskytování a úhrad ě zdravotní pé če uzav řené mezi 

pojiš ťovnou a prodávajícím subjektem. Nejvyšší soud ČR ve 

sporu vedeném pod sp. zn. 29 Odo 405/2003 však rozh odl, že na 

základ ě smlouvy o prodeji podniku p řechází i právo a závazky 

založené smlouva na úhradu zdravotní pé če uzav řené podle § 13 

zákona č. 550/1991 Sb. Dle od ůvodn ění zmín ěného rozsudku 

samotná skute čnost, že na základ ě smluv uzav řených podle 

ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 550/1991 Sb. se p řevážn ě 

realizuje poskytování a úhrada zdravotní pé če, a že jejich 

prost řednictvím tak dochází k uspokojování ve řejných pot řeb, 

neznamená, že vztahy t ěmito smlouvami založené mají 

veřejnoprávní charakter. 

Problém však v praxi nepomohl vy řešit ani zmín ěný rozsudek 

z d ůvodu zm ěny legislativy, kdy tuto problematiku již upravuje 

zákon č. 48/1997 Sb., o ve řejném zdravotním pojišt ění, který 
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navíc stanovuje povinnost poskytovatele zdravotní p éče 

absolvovat výb ěrové řízení dle § 46 a násl. zákona 48/1997 

Sb., bez kterého není možno smlouvu o poskytování z dravotní 

péče s poskytovatelem uzav řít (mimo výjimek v § 46 odst. 2).  

Výběrová komise je složena ze zástupce krajského ú řadu, 

zástupce p říslušné profesní organizace, zástupce zdravotní 

pojiš ťovny a odborníka pro konkrétní druh zdravotní pé če. 

Zdravotnické za řízení je povinno podat p řihlášku ve stanovené 

lh ůt ě a prokázat, že je oprávn ěno poskytovat zdravotní pé či v 

příslušném oboru. P ři posuzování p řihlášek členové komise 

přihlížejí zejména k dobré pov ěsti zdravotnického za řízení (k 

dodržování postupu lege artis), k disciplinárním op at řením 

uloženým podle zvláštního zákona, k etickému p řístupu k 

pacient ům, k p řístupu zdravotnického za řízení v oblasti 

zvyšování bezpe čí pacienta a kvality pé če, ke stížnostem na 

poskytování zdravotní pé če, ke zjišt ěným nedostatk ům v 

hospoda ření zdravotnického za řízení, v četn ě da ňových 

nedoplatk ů apod. 

Prost řednictvím tohoto institutu pak krajské ú řady a zdravotní 

pojiš ťovny mohou ovliv ňovat tvorbu sít ě zdravotnických 

zařízení. 

 

 

5.5  POVOLENÍ ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 

 

V souvislosti s uzav řením smlouvy o prodeji podniku by smluvní 

strany m ěla také posoudit, zda zamýšlený prodej podniku 70 

nebude v d ůsledku znamenat spojení sout ěžitel ů, které podléhá 

povolení ú řadu pro ochranu hospodá řské sout ěže z d ůvodu 

možného narušení hospodá řské sout ěže na relevantním trhu.  

Dle § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochran ě hospodá řské sout ěže 

podléhá smlouva o prodeji podniku povolení ú řadu pro ochranu 

hospodá řské sout ěže, pokud: 
                                                 
70  Viz. § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochran ě hospodá řské sout ěže 
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- celkový čistý obrat všech spojujících se sout ěžitel ů 

dosažený za poslední ú četní období na trhu České republiky  

je vyšší než 1,5 miliardy K č a alespo ň dva ze spojujících 

se sout ěžitel ů dosáhli každý za poslední ú četní období na 

trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milion ů 

Kč, nebo 

- čistý obrat dosažený za poslední ú četní období na trhu 

České republiky v p řípad ě spojení s podnikem nebo jeho 

částí  je vyšší než 1 500 000 000 K č a zárove ň celosv ětový 

čistý obrat dosažený za poslední ú četní období dalším 

spojujícím se sout ěžitelem je vyšší než 1 500 000 000 K č. 

 

 

6 DAŇOVÉ ASPEKTY PRODEJE PODNIKU NEBO JEHO ČÁSTI. 

 

Prodejem podniku nebo jeho části dochází na stran ě kupujícího 

ke zdanitelné události, podléhající dani z p říjmu podle zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z p říjm ů (dále jen „ZDP“). P ři 

zjišt ění základu dan ě se u osob, které vedou ú četnictví 

vychází z výsledku hospoda ření sestaveného podle právních 

předpis ů upravujících ú četnictví. 

Při prodeji podniku není t řeba d ělat znalecký posudek         

(s výjimkou p řípad ů aplikace § 196a ObchZ.). Podle § 482 

Obchz., se má za to, že kupní cena uvedená ve smlou vě o 

prodeji podniku je stanovena na základ ě údaj ů o souhrnu v ěcí, 

práv a závazk ů uvedených v ú četní evidenci prodávaného podniku 

ke dni uzav ření smlouvy a na základ ě dalších hodnot uvedených 

ve smlouv ě, pokud nejsou zahrnuty v ú četní evidenci. To 

znamená, že ve smlouv ě o prodeji podniku by m ěly být uvedeny 

hodnoty, které významn ě ovlivnily sjednanou výši kupní ceny, 

pokud nejde o hodnoty zachycené v ú četnictví. Z ustanovení § 

19 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o ú četnictví, ve zn ění 

pozd ějších p ředpis ů, vyplývá, že prodávající by m ěl k 

rozhodnému dni prodeje podniku sestavit tzv. „mezit ímní ú četní 
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záv ěrku“. Ú četní knihy se však v tomto p řípad ě neuzavírají a 

inventarizace majetku se provádí jen pro ú čely vyjád ření 

ocen ění majetku v rámci prodávaného podniku. V ú četnictví 

prodávající z ůstanou po prodeji podniku ve řejnoprávní 

pohledávky a závazky v ůči institucím sociálního a zdravotního 

pojišt ění (ú čet 336), správci dan ě (ú čty v ú čtové skupin ě 34), 

případn ě celním orgán ům (ú čet 379).  

 

Do základu dan ě z p říjm ů se zahrnují výše zaú čtované mimo řádné 

náklady a mimo řádné výnosy s tím, že se p řípadn ě základ dan ě 

upraví obvyklým zp ůsobem o rozdíl mezi z ůstatkovou cenou 

dlouhodobého hmotného majetku p ři ú četním odpisování a 

zůstatkovou cenou hmotného majetku p ři da ňovém odpisování. 

Jinak se pro uplatn ění náklad ů zaú čtovaných p ři tomto prodeji 

podniku nepoužijí žádná další omezení, a to ani u p ostoupených 

pohledávek (to vyplývá z ustanovení § 24 odst. 8 ZD P.  

 

ZDP v ěnuje problematice prodeje podniku nebo jeho části a 

souvisejícím úpravám v základu dan ě samostatné ustanovení § 23 

odst. 15 a 16, které pojednávají o zp ůsobu zahrnování 

oce ňovacích rozdíl ů vzniklých p ři koupi podniku nebo části 

podniku. Oce ňovací rozdíly se zahrnují do výdaj ů (náklad ů) 

rovnom ěrn ě b ěhem 180 m ěsíc ů, a to v pom ěrné výši p řipadající 

na po čet m ěsíc ů v p říslušném zda ňovacím období nebo období, za 

něž je podáváno da ňové p řiznání. Záporný oce ňovací rozdíl p ři 

koupi podniku nebo části podniku je částkou zvyšující výsledek 

hospoda ření nebo rozdíl mezi p říjmy a výdaji rovnom ěrn ě b ěhem 

180 m ěsíc ů, a to v pom ěrné výši p řipadající na po čet m ěsíc ů 

v p říslušném zda ňovacím období nebo období, za n ěž je podáváno 

daňové p řiznání, pokud nebyl ve stejné výši podle zvláštního  

právního p ředpisu sou částí p říjm ů (výnos ů). Neodepsanou část 

záporného oce ňovacího rozdílu p ři koupi podniku nebo části 

podniku je poplatník povinen zahrnout do základu da ně p ři 

vy řazení poslední složky dlouhodobého nehmotného majet ku nebo 
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hmotného majetku; obdobn ě lze postupovat i u neodepsané části 

kladného oce ňovacího rozdílu p ři koupi podniku nebo části 

podniku.  

 

Ustanovení § 23a odst. 3 ZDP se na daný p řípad prodeje podniku 

nevztahuje. Dot čené ustanovení totiž upravuje postup 

právnických osob (zejména akciových spole čností a spole čností 

s ru čením omezeným) p ři p řevodu podniku z jedné spole čnosti do 

druhé, kdy p řevád ějící spole čnost takto získává podíl v 

přijímající spole čnosti. Jedná se o úpravu implementující 

evropskou sm ěrnici č. 90/434/ES, o spole čném systému zdan ění 

při fúzích, rozd ěleních, částe čných rozd ěleních, p řevodech 

aktiv a vým ěně akcií týkajících se spole čností z r ůzných 

členských stát ů a p ři p řemíst ění sídla evropské spole čnosti 

nebo evropské družstevní spole čnosti mezi členskými státy, 

která v rámci Evropské Unie zajiš ťuje spole čnostem neutrální 

daňové dopady p ři p řeshrani čních p řeměnách spole čností. Prodej 

podniku ale dot čenou sm ěrnici není pokrytý.  

 

Pro úplnost je vhodné dodat, že na DPH nemá prodej podniku 

žádný dopad, jelikož podle ustanovení § 13 odst. 10  písm. a) a 

§ 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p řidané 

hodnoty, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, se nejedná o zdanitelné 

pln ění a nejedná se ani o pln ění osvobozené od dan ě. 71 

 

 

7 NÁVRH NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PRODEJE PODNIKU DLE VLÁDNÍHO 
NÁVRHU NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU  

 

Vládní návrh nov ě p řipravovaného ob čanského zákoníku (dále jen 

„Návrh OZ“ nahrazuje pojem „podnik“ za pojem „závod “, a to 

s odkazem na jeho odlišný význam, kterého se mu dos tává 

                                                 
71 Vychope ň Ji ří,Ú čtování prodeje podniku, OaO –Otázky a odpov ědi v praxi 

(ASPI,a.s.), 2007, č. 10, str.12 
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v komunitárním právu. Definici závodu obsahuje § 47 3, který je 

zařazen do Hlavy IV „V ěci a jejich rozd ělení“ 

Závodem se rozumí organizovaný soubor jm ění, který podnikatel 

vytvo řil a který z jeho v ůle slouží k provozování jeho 

činnosti. Má se za to, že závod vytvá ří vše, co zpravidla 

slouží k jeho provozu. 

Obchodní závod se i nadále bude považovat za zákonn ou v ěc 

hromadnou. 

Pojem závodu a jeho vymezení jako hromadné v ěci zohled ňuje i 

situace, že obchodní závod je p ředevším majetková hodnota a 

bere víc v úvahu, než dosavadní právo, že jeho vlas tníkem 

nemusí být jen podnikatel a že jej m ůže dostat do rukou i jiná 

osoba (nap ř. d ědic), která m ůže obchodní závod vlastnit, a i 

když nemusí být podnikatelem zp ůsobilým k jeho provozu, m ůže 

takový závod nap ř. trvale nebo do časn ě propachtovat. 72 

 

Dle Návrhu OZ by však smlouva o prodeji závodu již neměla býti 

samostatným smluvním typem, ale v souvislosti s kou pí se 

navrhuje za řadit i zvláštní ustanovení týkající se koup ě a 

prodeje obchodního závodu, protože není d ůvod konstruovat v 

tom sm ěru zvláštní (samostatný) smluvní typ v obchodním 

zákoníku. I prodej obchodního závodu je variantou k oupě a do 

občanského zákoníku sta čí zapracovat odchylky od obecné úpravy 

nebo její dopln ění o speciální ustanovení. Respektuje se 

přitom, že sou časná praxe je na zvláštní ustanovení tohoto 

druhu zvyklá, a proto se navrhuje zachovat zvláštno sti této 

koup ě, jak je upravuje platný obchodní zákoník, p ři čemž se 

proti jeho úprav ě redukuje rozsah t ěchto ustanovení o to, co 

vyplývá již z obecné úpravy. 73 

Základní ustanovení vyjad řuje zásadu, že tímto zp ůsobem koup ě 

nabývá kupující závod jako celek. Aby se p ředešlo výkladovým 

nejasnostem ohledn ě možnosti vylou čit ur čité v ěci p ři prodeji 

                                                 
72  D ůvodová zpráva k Vládnímu  návrhu  nového ob čanského zákoníku ke dni 

30.4.2009, str. 122 
73 Viz. pozn. 61 tamtéž , str. 436 
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závodu, je v druhé v ět ě prvního odstavce § 2018 výslovn ě 

uvedeno, že o koupi závodu se jedná i v p řípad ě, že strany z 

koup ě jednotlivou položku vylou čí, aniž tím celek ztratí 

vlastnost závodu. 

Koncep čně se navrhovaná právní úprava shlédla ve stávající 

právní úprav ě, by ť k díl čím zm ěnám došlo, nap ř. z dluh ů však 

kupující p řejímá jen ty, o jejichž existenci v ěděl nebo ji 

alespo ň musel rozumn ě p ředpokládat. 

Koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku 

náleží. O koupi závodu se jedná i v p řípad ě, že strany z koup ě 

jednotlivou položku vylou čí, aniž tím celek ztratí vlastnost 

závodu. Poslední v ěta p ředstavuje posun v oblasti vymezení 

závodu (dnes podniku) pro ú čely smlouvy o jejím prodeji.  
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8 ZÁVĚR 

 

Zákonná úprava smlouvy o prodeji podniku jako samos tatného 

smluvního typu v rámci Obchodního Zákoníku se zpo čátku jevila 

jako ambiciózní a odvážný krok zákonodárce.   

Zvolený model se dle mého soudu v praxi osv ědčil zejména svou 

koncepcí komplexního p řechodu všech práv a závazk ů, které 

s podnikem souvisí. Práv ě ucelenost úpravy v rámci jednoho 

smluvního typu se osv ědčila jak pro svou p řehlednost, tak 

zvolenou kogentní povahu vybraných ustanovení.  

Současn ě je pot řeba p řipomenout, že smlouva o prodeji podniku 

představuje lex specialis k ustanovením zvláštních zá kon ů, což 

má své nepochybné výhody.  

Díky tomu není zapot řebí činit všech zvláštních úkon ů, kterých 

by bylo k jednotlivým p řevod ům práv a povinností pot řeba. 

Vzhledem k množství a diversifikaci jednotlivých sl ožek 

tvo řících podnik by použití jednotlivých právních p řepis ů bylo 

mnohem náro čnější a mén ě p řehledné. Zd ůraz ňuji ovšem, že 

obchodní zákoník obecn ě není k jiným právním p ředpis ům vždy 

shodn ě výlu čně ve vztahu obecného či zvláštního p ředpisu, ale 

že za r ůzných situací je tento vztah r ůzný. 

Prodej podniku jako „fungujícího organismu“ má svá specifika a 

zákonný p řechod práv a závazk ů má napomoci k dosažení právní 

jistoty jak smluvních stran, zejména kupujícího, ta k t řetích 

osob, které uzav řely smluvní vztah, kdy se p ředmět pln ění 

vztahuje k p řevád ěnému podniku (nap ř. smlouvu o nájmu 

nebytových prostor apod.). Ú čel zákonné úpravy popsaný výše je 

zřejmý a pochopitelný. D ůležité je také zachování jednoty 

hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání p ři dalším 

ekonomickém využití podniku. 

Východiska ke sporným otázkám, zejména pokud jde o vymezení 

rozsahu p řecházejících práv a závazk ů, a to pouze t ěch, které 

jsou soukromoprávní povahy, vymezení části podniku jako 

samostatné organiza ční složky, p řechodu práv 
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z pracovn ěprávních vztah ů a p řechodu cenných papír ů nám 

poskytla judikatura. 

 

De lege ferenda by bylo možné využít praktické zkuš enosti 

z dosavadní aplikace tohoto smluvního typu v četn ě bohaté 

judikatury a zvážit úpravy zn ění níže uvedených ustanovení 

tak, aby p řesn ěji vystihovala sv ůj ú čel. 

V p řípad ě základního ustanovení je možné zvážit formulaci 

„prodávající se zavazuje p řevést vlastnické právo k podniku“ a 

„kupující se zavazuje p řevzít závazky“, jelikož k p řechodu 

vlastnického práva a závazk ů dochází ú činností smlouvy, aniž 

by k tomu bylo pot řeba zvláštních úkon ů, jak platné zn ění 

evokuje. 

Rovněž by v zájmu posílení právní jistoty mohlo dojít 

k explicitnímu vylou čení práv a povinnosti ve řejnoprávní 

povahy § 477, jelikož ty spole čně s podnikem nep řecházejí. 

Obdobně je možné  vylou čit práva osobní povahy z p řechodu práv 

z pr ůmyslového a jiného duševního vlastnictví. 

K odstran ění otázek týkajících se kupní ceny by mohlo p řisp ět 

nahrazení vyvratitelné právní domn ěnky pro stanovení kupní 

ceny tím, že bude muset být sjednána p římo ve smlouv ě, nebo 

musí být stanoven zp ůsob jejího ur čení. 

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

hovo ří pouze o v ěcech, ale upozor ňovací povinnost dle § 484 

pamatuje na vady v ěcí, práv nebo jiných majetkových hodnot. Je 

však nade vší pochybnost, že jednozna čně precizn ější vymezení 

je pot řeba pro zákonnou definici části podniku. Zákonodárce by 

měl také zvážit, zda definice (nap ř. inspirovaná bohatou a 

ustálenou judikaturou) pro ú čely smlouvy o prodeji podniku by 

měla být shodná pro část podniku ve smyslu ud ělení souhlasu 

s její dispozicí dle § 67a ObchZ. 

Smlouva o prodeji podniku je dnes pom ěrn ě hojn ě využívaným 

smluvním typem. P ři její p říprav ě je zapot řebí brát z řetel na 

komplexnost p řechodu práv a závazk ů, ke kterému dochází 
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účinností smlouvy. Rovn ěž je nezbytné neodchýlit se ve 

smluvních ujednáních od kogentních ustanovení, kter é mohou 

způsobit neplatnost celé smlouvy (v p řípad ě vyn ětí n ěkterých 

závazk ů z prodeje), v „lepším“ p řípad ě pak neplatnost 

dot čeného ustanovení smlouvy (nap ř. p ři dohod ě o p řechodu 

pouze n ěkterých zam ěstnanc ů, kte ří náležejí k části podniku). 

Nicmén ě v p řípad ě dodržení všech regulí se jedná o velmi 

elegantní, praktický a rychlý zp ůsob p řevodu podniku. 

V poslední v ět ě však u smluvních stran p ředpokládám praktické 

uplat ňování zásad poctivého obchodního styku. 
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10  SUMMARY 

SALE OF ENTERPRISE AND PART OF ENTERPRISE 

GRADUATION THESES 

 

Key words in original language: 

Prodej podniku, podnik, obchodní právo, obchodní zá koník. 

Key words: 

Sale of enterprise,  Enterprise, Commercial law, Co mmercial 

Code. 

 

 

Legal regulation of the contract for the sale of en terprise as 

a separate contractual type under the Commercial Co de 

initially seemed to be an ambitious and courageous step of the 

legislator.  

In my opinion, the selected model has proved succes sful in 

practice especially thanks to its concept of a comp lex passage 

of all rights and obligations associated with the e nterprise. 

The coherent regulation within one contractual type  has proved 

successful both thanks to its transparency and mand atory 

nature of selected provisions. 

At the same time it is necessary to point out that the 

contract for the sale of enterprise represents lex specialis  

for provisions of special acts.  

Therefore it is not necessary to make all the speci al acts 

which would be otherwise required for transfer of i ndividual 

rights and obligations. 

With respect to the quantity and diversification of  individual 

components constituting the enterprise, the use of individual 

legal regulations would be much more difficult and less 

transparent. However, I would like to emphasize tha t the 

relationship between the Commercial Code and other legal 

regulation is not always that of general/special re gulation, 

but this relationship may vary under different circ umstances.  
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The sale of enterprise as "a functioning organism" has some 

specific features and the statutory passage of righ ts and 

obligations should help to achieve legal certainty for the 

contract parties, especially the buyer, and also fo r third 

parties that entered into a contractual relationshi p, as long 

as the subject-matter of the performance is related  to the 

transferred enterprise (for ex. a contract of comme rcial 

lease, etc.). The purpose of the legal regulation d escribed 

above is clear and understandable. It is also impor tant to 

preserve the unity of tangible, personal and intang ible 

components of enterprise in the further economic us e of the 

enterprise. 

The case law was our background for questionable is sues, in 

particular as far as the definition of the extent o f 

transferred rights and liabilities is concerned, bu t only 

those having private legal status, as well as defin ition of a 

part of the enterprise as a separate organizational  unit, 

passage of rights arising from labor relations and transfer of 

securities. 

It is possible to consider adjustments de lege ferenda  of the 

text of the provisions mentioned below so that they  fulfill 

more accurately their purpose. 

As for the basic provision, we can consider the fol lowing 

wording "the seller undertakes to transfer the prop erty right 

to the enterprise" and "the buyer undertakes to ass ume the 

obligations”, as the passage of property rights and  

obligations occurs upon effect of the contract, wit hout need 

for any further acts, as evoked by the valid text. 

The provision of Sec. 477 could also explicitly exc lude the 

rights and obligations of a public nature, as they do not pass 

along with the enterprise. Similarly, it is possibl e to 

exclude the passage of the industrial rights and ot her 

intellectual property rights from the rights of pri vate 

nature. 
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Instead of the rebuttable legal presumption of esta blishment 

of the purchase price, it is possible to adjust the  definition 

of the purchase price in such a way that it must be  either 

agreed on directly in the contract or the method of  its 

determination must be set forth. 

The Sections 485 and 486 of the Commercial Code are  to be 

considered as well. They mention only things, but t he duty to 

notify as per Sec. 484 also allows for defective go ods, rights 

and other assets. 

However, it is beyond reasonable doubt that there i s a 

necessary to put more precisely the statutory defin ition of a 

part of enterprise. The legislator should also cons ider 

whether, for the purpose of the contract for the sa le of 

enterprise, the definition (inspired by the rich an d 

established case law) should be identical with a pa rt of 

enterprise in terms of granting consent for disposa l thereof 

under Sec. 67a of the Commercial Code. 

The contract for the sale of enterprise is a contra ctual type 

which is quite widely used nowadays. During its pre paration it 

is necessary to take into account the complexity of  the 

passage of rights and obligations, which occurs upo n the 

effect of the contract. It is also necessary to mak e sure that 

the contractual provisions do not depart from the m andatory 

provisions, which might void the entire contract (i n case of 

exclusion of certain liabilities from the sale) or cause “at 

least” invalidity of the concerned provision of the  contract 

(for ex. in case of an agreement on passage of only  some 

employees who belong to a part of the enterprise). 

Nevertheless, if all the rules are complied with, i t is a very 

elegant, practical and fast way of transfer of ente rprise. In 

the last sentence, however, I expect that the contr act parties 

act in accord with the principles of fair trade.  
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1 ÚVOD 

 

Ve své práci bych se rád zam ěřil na právní analýzu smlouvy o 

prodeji podniku de lege lata podle právních p ředpis ů platných 

v b řeznu 2010 a rovn ěž se pokusím doplnit i n ěkteré úvahy de 

lege ferenda, zejména s ohledem na postupný vývoj v e výkladu 

jednotlivých ustanovení zákonné úpravy obsažené v §  476 – 488a 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. K tomuto 

názorovému vývoji p řirozen ě p řispívala a p řispívá judikatura 

soud ů, by ť samotné rozhodnutí má p římo závazný charakter pouze 

pro ú častníky dot čeného řízení, ale svým faktickým významem je 

s to odstranit v praxi nejasné otázky, na které ned ává vždy 

jasnou odpov ěď legislativní text zákona. 

S ohledem na porevolu ční zm ěny po roce 1989 došlo k postupné 

obnov ě obchodního práva, jelikož ani částe čně novelizovaný 

zákon č. 109/1964 Sb., Hospodá řský zákoník, nebyl schopen 

vyhov ět obnov ě soukromé podnikatelské činnosti spojené 

s privatizací majetku a zásad ě smluvní volnosti. 

Současn ě je vhodné p řipomenout, že smlouva o prodeji podniku 

byla do tehdy československého právního řádu zavedena jako 

zcela nový smluvní typ jako sou část nov ě p řijatého zákona    

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Jednalo se o n ovou formu 

úpravy, která byla do té doby našemu právnímu řádu, který 

spadá do n ěmecko-rakouské právní školy, neznámá.  

Smlouva o prodeji podniku si klade za cíl řešit problematiku 

komplexním p řechodem všech práv a závazk ů, které k podniku 

náleží. Je pot řeba si uv ědomit, že takto koncipovaný p řevod 

podniku se nedotýká pouze smluvních stran, ale vzta huje se i 

na t řetí osoby – v prvé řadě na osoby, které mají v ůči 

podnikateli provozujícímu podnik postavení v ěřitele či 

dlužníka a dále nap ř. na zam ěstnance. I proto zákonodárce 

v legislativním zpracování tohoto smluvního typu p řiznal řadě 

ustanovení smlouvy o prodeji podniku kogentní povah u. Nutno 

přiznat, že ne všechna ustanovení byla od po čátku chápána a 
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v praxi vykládána jednozna čně. Zám ěrem této práce je upozornit 

na nejpodstatn ější souvislosti a problémy tohoto smluvního 

typu. 

 

2 DISPOZICE S PODNIKEM 

 

Převod podniku mezi podnikateli lze koncep čně řešit jak 

samostatným smluvním typem, tak sérií díl čích smluv, na 

základ ě kterých budou jednotlivé složky podniku p řevedeny. 1 

Smlouvu o prodeji podniku upravuje Obchodní zákoník            

v ustanoveních § 476 až § 488a. Obchodní zákoník vš ak není 

jediným právním p ředpisem, který upravuje prodej podniku, 

jedná se dále zejména o zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku       

a zp ůsobech jeho řešení (nabyl ú činnosti 1. ledna 2008, kdy 

nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání). 

Rovněž je prodej podniku upraven zákonem č. 92/1991 Sb.,      

o podmínkách p řevodu majetku státu na jiné osoby, v procesu 

tzv. velké privatizace.  

Podnik m ůže být rovn ěž vložen do obchodní spole čnosti dle § 59 

odst. 5 ObchZ., kdy protihodnotou, kterou podnikate l získá je 

podíl ve spole čnosti. 

Nelze vylou čit ani darování podniku dle § 628 OZ, zastavení 

podniku a p řirozen ě může být podnik i p ředmětem d ědění dle       

§ 460 a násl. OZ. 

 

3 POJEM PODNIK 

 

3.1  VYMEZENÍ PODNIKU  

 

S p řijetím zákona č. 513/1991 Sb. došlo v československém, 

resp. pozd ěji v českém právu, k obnov ě obchodního práva 2. 

                                                 
1  Viz. Pelikánová, I. Komentá ř k obchodnímu zákoníku 4.díl §409-

565,Praha:Linde Praha,1997, s.286 
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Hospodá řský zákoník, platný do 31.12.1991, by ť novelizovaný, 

nebyl sto vyhov ět celospole čenským zm ěnám po sametové revoluci 

v roce 1989. P řed zákonodárcem stál nelehký úkol p řipravit 

právní normu, která již bude založena na principu s oukromého 

vlastnictví ve smyslu čl. 11 Listiny 3.  

Podnik je zde nov ě definován jako p ředmět (objekt) právních 

vztah ů a nikoliv jako subjekt, jak jej upravovalo hospodá řské 

právo, kdy státní podniky vystupovaly jako ú častníci 

hospodá řsko-právních vztah ů
4.  

Předmětem právních vztah ů mohou být dle definice obsažené     

v § 118 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., v platném zn ění, 

Občanského zákoníku, v ěci, práva a jiné majetkové hodnoty. 

Přitom pojem „v ěci“ v právním smyslu ob čanský zákoník ani 

nedefinuje, ani jinak blíže nevysv ětluje. Provádí pouze 

t říd ění v ěcí na movité a nemovité a vymezuje pojem v ěcí 

nemovitých (§ 119 Ob čZ.). Teorie i praxe vymezují v ěc 

v právním smyslu jako ovladatelné hmotné p ředměty, či jako 

ovladatelné p řírodní síly, které obojí slouží pot řebám lidí 

(mají užitnou hodnotu). 

Předmětem právních vztah ů může být i v ěc hromadná (universitas 

rerum), kterou právní teorie definuje jako " jednotlivé 

individuáln ě ur čené v ěci, které hromadnou v ěc tvo ří, svou 

vnit řní vazbou a vzájemným propojením objektivn ě vytvá řejí 

hospodá řský celek, sledují jednotný spole čný ú čel, čímž 

z hlediska ob čanskoprávních vztah ů tvo ří pod spole čným jménem 

jeden p ředmět .“ 5 

Teoretické vymezení d ělí hromadné v ěci podle jejich vzniku, 

resp. zp ůsobu, jakým byly vytvo řeny.  

Prvou skupinu tvo ří tzv. Universitas facti – faktické nakupení 

vzniklé z v ůle vlastníka. 

                                                                                                                                                         
2  Pelikánová, I. Komentá ř k Obchodnímu zákoníku, 1. Díl, ASPI, Praha, 2004 
3  Čl.11 (1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnick é právo všech 

vlastník ů má stejný zákonný obsah a ochranu. D ědění se zaru čuje. 
4  D ědi č, J., K n ěkterým problém ům ze smluv o prodeji podniku, Právní praxe, 

1993, č. 2, str. 103 
5  Švestka, J. , Spá čil, J., Škárová, M. Hulmák, M. a kol., Ob čanský 

zákoník, Komentá ř I, I. vydání,  Praha, C.H.Beck, 2008, str. 581,582  
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Universitas iuris tvo ří druhou skupinu v ěcí hromadných. Jak 

napovídá samotný název, jedná se soubor jednotlivýc h 

majetkových hodnot, jejichž za řazení není a nebylo závislé na 

vůli vlastníka, nýbrž je dán objektivním právem. 

 

 

3.2  PODNIK DLE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 

 

Obchodní zákoník definuje podnik v § 5 jako  soubor  hmotných, 

jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K p odniku 

náleží v ěci, práva a jiné majetkové hodnoty, které pat ří 

podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzh ledem ke 

své povaze mají tomuto ú čelu sloužit. 

Podle této obecné definice lze podnik rozd ělit na jednotlivé 

složky, které slouží podnikateli 6 p ři provozování podniku. Jde 

o složky hmotné, složky osobní a složky nehmotné 7. 

Složky hmotné tvo ří typicky výrobní haly, kancelá ře a jejich 

vybavení, stroje, automobily, pop ř. zem ědělské pozemky. 

Spadají sem tedy v ěci movité i nemovité. Úplné zachycení 

hmotné složky by m ělo být zachyceno v ú četní evidenci 

podnikatele. Význam ú četní evidence bude rozveden v pasáži o 

vymezení části podniku. 

Složky osobní jsou tvo řeny zam ěstnanci, členy statutárních 

orgán ů či jiných osob, které se na chodu podniku podílejí, ať 

už svou zru čností či dovednostmi nebo řídícími schopnosti. 

A složky nehmotné p ředstavují práva spojená s výkonem 

podnikatelské činnosti, a ť už se jedná o jednotlivé závazky a 

                                                 
6  Obchodní zákoník - § 2 odst. 2  

Podnikatelem podle tohoto zákona je: 
a) osoba zapsaná v obchodním rejst říku, 
b) osoba, která podniká na základ ě živnostenského oprávn ění, 
c) osoba, která podniká na základ ě jiného než živnostenského oprávn ění 

podle zvláštních p ředpis ů, 
d) osoba, která provozuje zem ědělskou výrobu a je zapsána do evidence 

podle zvláštního p ředpisu. 
7  Holeyšovský, M., Smlouva o prodeji podniku: absol utní smluvní typ s řadou 

ustanovení, od nichž se nelze odchýlit, Causa Priva ta, 1999, č. 2, str. 
169 
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pohledávky, právo nájmu nebo právo užívat ur čité výrobní 

postupy a ozna čení (typicky na základ ě franšízových smluv). 

V neposlední řadě sem spadají i jiné majetkové hodnoty jakými 

jsou obchodní jméno, logo, dobrá pov ěst podniku (goodwill), 

předměty pr ůmyslového a jiného duševního vlastnicví nebo know-

how. 

 

Byť se zákonodárce snažil vytvo řit definici tak, aby na podnik 

bylo nahlíženo jako na objekt soukromoprávních vzta hů, nebyla 

definice dle § 5 Obchodního zákoníku vykládána vždy  

jednozna čně8. Částe čně možná také proto, že podnik je definován 

poměrn ě široce. 

Přijetím noveliza čního zákona č. 370/2000 Sb. byl do 

Obchodního zákoníku dopln ěn druhý odstavec § 5 ObchZ., který 

definici podniku dále up řesnil „ Podnik je v ěc hromadná. Na 

jeho právní pom ěry se použijí ustanovení o v ěcech v právním 

smyslu. Tím není dot čena p ůsobnost zvláštních právních 

předpis ů vztahujících se k nemovitým v ěcem, p ředmět ům 

pr ůmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým  

vozidl ům apod., pokud jsou sou částí podniku.“ 

Dopln ění druhého odstavce do § 5 ObchZ. tak jasn ě vymezilo 

podnik jako v ěc hromadnou. Na podnik je pot řeba nahlížet jako 

na objekt právních vztah ů a na jeho pom ěry se použijí 

ustanovení o v ěcech v právním smyslu. Sou časn ě zákonodárce 

zdůraz ňuje, že p ůsobnost jednotlivých zvláštních právních 

přepis ů, které se vztahují k jednotlivým složkám podniku, není 

dot čena. Jako lex specialis bude ve vztahu k Obchodníku  

zákoníku vystupovat Ob čanský zákoník, p ůjde-li o nemovitosti, 

nebo zákon o ochranných známkách, užívá-li podnikat el 

ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami . 

Při vymezení podniku jako v ěci hromadné p řevažuje vymezení 

dané objektivním právem, tj. podnik tvo ří v ěci, práva a jiné 

                                                 
8  Pelikánová, I., Komentá ř k obchodnímu zákoníku. 1.díl §1-55, 4. vydání,   

Praha: Linde Praha, 2003, s. 68 
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majetkové hodnoty, které slouží podnikateli k provo zování 

podniku, nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto ú čelu 

sloužit. Takové vymezení má sv ůj význam, a to zejména 

s p řihlédnutím k požadavku právní jistoty p ři jednotlivých 

dispozicích s podnikem nebo jeho částí. Na první pohled by 

bylo možné uvažovat o tom, že podnik bude tvo řen výlu čně jeho 

jednotlivými složkami, které podnikatel p ři své podnikatelské 

činnosti sám zvolil, resp. tyto složky do svého podn iku 

postupn ě zahrne. Nicmén ě s ohledem na zákonnou konstrukci je 

nutné do definice podniku zahrnout i jednotlivé slo žky, které 

práv ě s ohledem na svou povahu mají sloužit k provozován í 

podniku, bez ohledu na skute čnost, zda se tak stalo z v ůle 

podnikatele, nebo zda se tyto složky staly sou částí podniku 

v d ůsledku své „funk ční“ povahy.  

Podnik je tedy hromadnou v ěcí zahrnující vše, co v konkrétním 

případ ě náleží k organismu podniku vytvo řenému podnikatelem za 

účelem jeho podnikání. 9 

Podnik je v českém právu vymezen pom ěrn ě široce. Definice, 

s p řihlédnutím k velké rozmanitosti podnikatelské činnosti, 

v sob ě zahrnuje ty složky, které by mohly být v podniku 

využitelné, p řitom ne každý podnik musí nutn ě obsahovat 

všechny zákonem p ředvídané složky. K tomu se vyjád řil i 

Nejvyšší soud ČR, dle kterého „ n a záv ěru, zda je p ředmětem 

smluvního p řevodu skute čně podnik (jeho část), pak ni čeho 

nemění ani to, že p řevád ějící nemá zam ěstnance, pop ř. že nemá 

(jedno z jakých d ůvod ů) uzav řeny obchodní smlouvy (nap ř. s 

dodavateli či odb ěrateli). 10  

Jist ě však nem ůže podnik existovat bez osoby podnikatele, 

který je mj. vymezen českém právu rovn ěž široce. 11 Podnikatel 

sv ůj podnik vytvá ří dle svého podnikatelského zám ěru, který 

                                                 
9  Pelikánová, I., Komentá ř k obchodnímu zákoníku. 1.díl §1-55, 3. vydání,   

Praha: Linde Praha, 2003, s. 73 
10  Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 27.7.2005, sp.zn. 29 Odo 

1058/2003, publikovaný v časopise Soudní judikatura, svazek 9, ro čník 
2005, str. 714 

11  Viz. § 2 odst. 2 ObchZ. 
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tvo ří základ a jednotu podniku. Všechny složky, které t voří 

podnik, jsou po řízeny v souladu s tímto podnikatelským 

záměrem. 

 

 

4 ÚPRAVA SMLOUVY O PRODEJI PODNIKU V OBCHODNÍM ZÁKONÍKU 

 

Smlouvu o prodeji podniku jako smluvní typ upravuje  Obchodní 

zákoník v ustanoveních § 476 až § 488a ObchZ. Pro p rávní 

úpravu tohoto smluvního typu je p řízna čné, že řada ustanovení 

Obchodního zákoníku má kogentní povahu, tzn. že se smluvní 

strany od ní nemohou odchýlit. Kogentní ustanovením i 

obchodního zákoníku dále jsou §477, §478, §479 odst . 2, §480, 

§481, §483 odst. 3, §488, §488a). 12 Tyto ustanovení vyjmenovává 

Obchodní zákoník v § 263 v odstavci prvém. Druhý od stavec § 

263 ObchZ. dále stanoví, že „strany se nemohou odch ýlit od 

základních ustanovení v této části a od ustanovení, která 

předepisují povinnou písemnou formu právního úkonu.“ Do vý čtu 

kogentních ustanovení v zákonné úprav ě tohoto smluvního typu 

je tak pot řeba zahrnout ješt ě oba odstavce ustanovení § 476 

ObchZ, které obsahuje nejen podstatné náležitosti s mlouvy 13, 

ale i požadavek písemné formy. 

Smlouva o prodeji podniku je dle § 261 odst. 3 písm . d) ObchZ. 

tzv. absolutním obchodem. Smlouva bude podléhat rež imu 

Obchodního zákoníku bez ohledu na povahu ú častník ů závazkového 

vztahu. 

Jak již bylo uvedeno výše, podnik je zde chápan jak o p ředmět 

smluvního vztahu. 

 

 

                                                 
12 Holeyšovský, M., Smlouva o prodeji podniku: absolu tní smluvní typ s řadou    

ustanovení, od nichž se nelze odchýlit, Causa Priva ta, 1999, č. 2, str. 
169 

13  Viz. nap ř. rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 52/2002, ze dne 
30.6.2004 



13 
 

4.1  ZÁKLADNÍ PRINCIPY ZÁKONNÉ ÚPRAVY PRODEJE PODNIKU V ČESKÉM 
PRÁVU 

 

Smlouva o prodeji podniku je speciální smluvní typ,  na základ ě 

kterého dochází k p řevodu podniku jako souboru hmotných, 

nehmotných jakož i osobních složek sloužících k pod nikání. 

Zákonodárce zvolil princip, na základ ě kterého dochází 

k zákonnému „univerzálnímu“, či chcete-li „komplexnímu“, 

přechodu, nikoliv p řevodu, všech práv a závazk ů, na které se 

prodej vztahuje.  V p řípad ě, že se smluvní strany rozhodnou 

uzav řít smlouvu o p řevodu podniku, umož ňuje jim tento smluvní 

typ relativn ě jednoduše a bez nutnosti rozsáhlého 

specifikování p řevést podnik za jeho provozu a plynule 

pokra čovat v jeho provozu již novým podnikatelem. Je nutn é si 

ovšem uv ědomit, že smluvní strany musí dodržet zejména všech na 

kogentní ustanovení, která zákonná úprava obsahuje.  

Nedohodnou-li si smluvní strany p ři uzavírání smlouvy o 

prodeji podniku jiné podmínky, než jak je upravují 

dispozitivní ustanovení zákonné úpravy, použijí se ustanovení 

§§ 476 – 488a na smlouvu o prodeji podniku, resp. j eho části, 

bezezbytku.  

S ohledem na zásadu smluvní volnosti si mohou smluv ní strany 

sjednat i jiný zp ůsob prodeje souboru jednotlivých složek 

tvo řících podnik pro p řípad, že jim zákonná úprava nevyhovuje, 

popř. nejsou s to dostát všem kogentním ustanovením sml ouvy o 

prodeji podniku, pop ř. jeho části. Tento postup je pro smluvní 

strany jednodušší v otázce možnosti výb ěru jednotlivých aktiv, 

která hodlají p řevést bez nutnosti dodržet jednotlivé podmínky 

při uzavírání smlouvy o prodeji podniku. Zde je však nutné 

rozlišovat mezi p řípady, kdy tak smluvní strany činí v ědomě ve 

snaze vyhnout se kogentním ustanovením ObchZ. a po čínání 

smluvních stran vede k obcházení zákona či k jednání v rozporu 

s dobrými mravy dle § 39 OZ. (zejména ve snaze obej ít podmínku 

souhlasu valné hromady dle §67a ObchZ., nebo se vyh nout 

zákonné úprav ě ru čení prodávajícího či p řechodu práv, nap ř. 
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práv zam ěstnavatele). Anebo tak smluvní strany činí v souladu 

s principem smluvní volnosti s tím, že uzav řou více 

jednotlivých smluv. Pokud se smluvní strany rozhodn ou uzav řít 

sérii provázaných smluv, jejich jednotlivé p ředměty mohou, ale 

také nemusí ve svém souhrnu p ředstavovat podnik, resp. jeho 

část. V takovém p řípad ě však m ůže dojít k p řevodu jednotlivých 

aktiv, která netvo ří podnik, ale jehož ú činky budou de facto 

srovnatelné, jako v p řípad ě prodeje podniku. To ovšem nutn ě 

neznamená, že smluvní strany obcházely zákon, resp.  že smluvní 

ujednání je neplatné. Nutno ovšem zd ůraznit, že p ři uzavírání 

více provázaných smluv, kdy se nebude v kone čném d ůsledku 

jednat o prodej podniku, či jeho části (resp. podnik, jeho 

část, nebude p ředmětem prodeje), nedojde k aplikaci § 67a 

ObchZ., by ť významem m ůže mít pro podnikatele uzav ření výše 

popsané série více smluv obdobné, pop ř. tém ěř shodné ú činky, 

jako v p řípad ě p řevodu podniku. 

Považuji za vhodné na tomto míst ě sou časn ě uvést, že i smlouva 

o prodeji podniku, resp. situace, kdy p ředmětem p řevodu je 

podnik, m ůže být uzav řena formou vícero vzájemn ě propojených 

smluv 14. 

Dále je nutné zd ůraznit, že pouhé vyjád ření v ůle smluvních 

stran vyjád řené v názvu smlouvy, pop ř. v jejím samotném zn ění, 

neznamená, že došlo k uzav ření platné smlouvy o prodeji 

podniku 15. Rozhodující pro posouzení, zda byla uzav řena smlouva 

o prodeji podniku, je posouzení p ředmětu smlouvy, jejího 

obsahu, a zejména jak byly dohodnuty podstatné nále žitosti 

smlouvy, p ři čemž p řípadné nejasnosti je pot řeba pokusit se 

odstranit práv ě pomocí výkladu projevu v ůle smluvních stran 16. 

S ohledem na ší ři práv a závazk ů, které mohou souviset 

s podnikem (a obvykle také souvisí) je nutné, aby s i smluvní 

strany sou časn ě uv ědomovaly limity zákonné úpravy spojené 

s p řevodem podniku. V d ůsledku specifického p ředmětu smlouvy o 

                                                 
14 rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 21 Cdo 1323/2000, ze dne 25.5.2001 
15  rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 52/2002, ze dne 30.6.2004  
16 rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 857/2004, ze dne 14.10.2004 
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prodeji podniku je úprava p řechodu práv a závazk ů, p řechodu 

práv pr ůmyslového vlastnictví a dále práv z pracovn ěprávních 

vztah ů kogentní. 

Pokud však p ředmětem smlouvy bude p řevod podniku, resp. jeho 

části, se všemi právy a závazky, které k n ěmu (k jeho části) 

náleží, je pragmati čt ější využít zákonné úpravy snlouvy o 

prodeji podniku. 

 

 

4.2  PŘEDMĚT SMLOUVY O PRODEJI PODNIKU A JEJÍ PODSTATNÉ 
NÁLEŽITOSTI 

 

Smlouva o prodeji podniku je upravena jako smluvní typ 

v obchodním zákoníku a v p řípad ě jejího sjednávání je nutné 

dodržet základní ustanovení § 476 ObchZ. P ředmětem smlouvy 

tedy bude vždy podnik, jehož vymezení je uvedeno vý še. Zásadní 

je, aby bylo z řejmé, že podnik je p ředmětem smlouvy. Zp ůsob 

specifikace podniku je však již ponechán na v ůli smluvních 

stran. V praxi bývá nej čast ěji p řílohou smlouvy o prodeji 

podniku výpis z ú četní evidence, či jiné, více či mén ě 

podrobné p řílohy ke smlouv ě obsahující seznamy jednotlivých 

složek. Nutno ovšem zd ůraznit, že specifikace p ředmětu nepat ří 

mezi podstatné náležitosti smlouvy. 

Jestliže není p ředmětem smlouvy podnik jako celek a n ěkteré 

věci, práva a jiné majetkové hodnoty tvo řící jeho sou část jsou 

z prodeje vylou čeny (a nejde p řitom o prodej části podniku ve 

smyslu § 487 ObchZ.), nemá smlouva povahu smlouvy o  prodeji 

podniku. Proto také nenastávají ú činky s touto smlouvou 

spojené a vztahy mezi stranami se ne řídí ustanoveními 

upravujícími tuto smlouvu. Rozhodující je ovšem sta v v dob ě 

účinnosti smlouvy. 17 

                                                 
17  Štenglová, I., Píva, S., Tomsa, M. a kol.,  Obchodní zákoník Komentá ř, 

11.vydání, Praha: C.H.Beck, 2006, str. 1187 
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Tuto skute čnost potvrdil i rozsudek Nejvyššího soudu ČR18:   

„Podle ustanovení § 476 odst. 1 obch. zák. se smlou vou o 

prodeji podniku prodávající zavazuje p řevést na kupujícího 

vlastnické právo k v ěcem, jiná práva a jiné majetkové hodnoty, 

jež slouží k provozování podniku, a kupující se zav azuje 

převzít závazky prodávajícího související s podnikem a 

zaplatit kupní cenu. Na kupujícího podle ustanovení  § 477 

odst. 1 obch. zák. p řecházejí všechna práva a závazky, na 

které se prodej vztahuje. Podle ustanovení § 269 od st. 1 obch. 

zák. se ustanovení upravující jednotlivé typy smluv  použijí 

jen na smlouvy, jejichž obsah dohodnutý stranami za hrnuje 

podstatné části smlouvy stanovené v základním ustanovení pro 

každý smluvní typ“……„Pokud má jít o typ smlouvy o p rodeji 

podniku, je nezbytné, aby smlouva obsahovala závaze k 

kupujícího p řevzít všechny závazky, které m ěl prodávající a 

které souvisejí s podnikem. … Vzhledem k uvedenému je tedy 

nutné dosp ět k záv ěru, že pokud má jít o smlouvu o prodeji 

podniku, která je upravena v obchodním zákoníku, mu sí tato 

smlouva obsahovat podstatné části stanovené v § 476 odst. 1 

obch. zák., v daném p řípad ě p řevzetí všech závazk ů 

prodávajícího souvisejících s podnikem.“ 

 

Problematickou otázkou m ůže být skute čnost, kdy smluvní strany 

hodlají uzav řít smlouvu o prodeji podniku, avšak sou časn ě 

cht ějí vyjmout n ěkteré v ěci, práva nebo závazky souvisejících 

s podnikem. Jak již bylo uvedeno výše, je rozhodují cí stav 

v dob ě ú činnosti smlouvy. Dále je nutné, aby soubor 

jednotlivých složek tvo řil ve svém souhrnu podnik (jeho část). 

Dle mého názoru tedy není vylou čeno, aby p řed uzav řením 

smlouvy o prodeji podniku byly jednotlivé v ěci nebo práva 

převedena, pohledávky postoupeny pop ř. ukon čeny n ěkteré 

smluvní vztahy související s podnikem, kdy podnikat el za 

                                                 
18  rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. Odon 34/93, ze dne 22.12.1994, 

publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovi sek NS v čísle 7, 
ro čník 1997 
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jednotlivé p řevedené složky získá ur čitou protihodnotu, ve 

většin ě p řípad ů z řejm ě finan ční prost ředky. Nemusí se p řitom 

jednat o b ěžný výkon podnikatelské činnosti podnikatele 

spojené s provozem podniku. Nicmén ě pokud bude podnik 

objektivn ě schopný dalšího provozu, zejména s ohledem na jeho  

funk čnost a organiza ční uspo řádání, nic nebrání následnému 

uzav ření smlouvy o prodeji podniku. Budou-li p řevedeny 

jednotlivé složky t ěsně p řed uzav řením samotné smlouvy o 

prodeji podniku, je situace pom ěrn ě jednoduchá, jelikož p řevod 

jednotlivých složek bude zachycen v ú četní evidenci. 

Složit ější situace ovšem nastává v p řípad ě, že se smluvní 

strany rozhodnou ujednání o vyn ětí jednotlivých složek podniku 

zahrnout do smlouvy o prodeji podniku. Ú četní evidence bývá 

často využívána jako p říloha smlouvy, pomocí které prodávající 

vymezuje podnik. Sou časn ě v dispozitivním ustanovení § 482 

ObchZ. je upravena vyvratitelná domn ěnka o zp ůsobu ur čení 

kupní ceny dle ú četní evidence. Jelikož v ú četní evidenci 

budou zachyceny všechny složky, které k podniku nál eží, tedy 

včetn ě složek podniku, které mají být ze smlouvy o prodej i 

podniku vy ňaty, není dle mého názoru možné tyto složky 

vymezovat z podniku až p ři jeho prodeji. S ohledem na princip, 

dle kterého na kupujícího p řechází podnik se všemi právy a 

závazky, na které se prodej vztahuje, nelze tento r ozsah 

převád ěných práv a závazk ů dohodou smluvních stran 

modifikovat. Kloním se rovn ěž k názoru, že takové ujednání ve 

smlouv ě o p řevodu podniku možné není pro sv ůj rozpor s § 477 

ObchZ. ve spojení s § 476 ObchZ. Je pot řeba si uv ědomit, že 

smlouva o prodeji podniku, je-li platn ě uzav řena, zp ůsobuje 

zákonný p řechod všech práv a závazk ů vážících se k podniku. 

V d ůsledku zákonné konstrukce tak uzav řením smlouvy p řechází 

na kupujícího celá řada práv a závazk ů, které v p řípad ě jejich 

smluvního p řevodu mimo režim prodeje podniku vyžadují spln ění 

řady dalších podmínek.  

Závazek p řevést vlastnické právo k podniku, tj. ke všem 
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jednotlivým složkám, které tvo ří podnik a dále závazek 

kupujícího p řevzít závazky související s podnikem totiž pat ří 

mezi podstatné náležitosti smlouvy. V p řípad ě, že dojde 

k jejich porušení, není uzav řena smlouva o prodeji podniku.   

Pokud by se smluvní strany dohodly, že n ěkteré (vyjmenované) 

věci nebo závazky související s podnikem na kupujícíh o 

nepřecházejí, zp ůsobilo by toto ujednání neplatnost celé 

smlouvy o prodeji podniku z d ůvodu absence jedné z podstatných 

náležitostí, tj. závazku kupujícího p řevzít závazky 

související s podnikem. 

 

K vymezení podniku jako p ředmětu smlouvy o prodeji podniku 

dále cituji rozsudek Nejvyššího soudu ČR19 , který ve své 

právní v ět ě uvádí: „Jestliže p ředmětem smlouvy o prodeji 

podniku není podnik jako celek či část podniku jako samostatná 

organiza ční jednotka, nemá taková smlouva povahu smlouvy o 

prodeji podniku (jeho části), jež je jako smluvní typ upravena 

v obchodním zákoníku; v takovém p řípad ě ú činky s touto 

smlouvou spojené nenastávají a k p řechodu práv a povinnosti z 

pracovn ěprávních vztah ů nedochází.“  

Rozsudek sice v konkrétním p řípad ě řeší zejména podmínky 

přechodu práv z pracovn ěprávních vztah ů, na které se vztahuje 

§ 480 ObchZ.(a bude op ět citován dále), nicmén ě n ěkteré další 

záv ěry Nejvyššího soudu uvedené v od ůvodn ění lze použít i pro 

definici podniku jako p ředmětu smlouvy. Činím tak s ohledem na 

obsahové rozd ělení této práce, nikoliv ve snaze abstrahovat 

části právní v ěty či od ůvodn ění z kontextu celého rozsudku. 

Použití citovaných částí je vedeno snahou co možná nejlépe 

popsat postup p ři definování podniku (jeho části) jako jedné  

z podstatných náležitostí typové smlouvy. Dovolím s i použít   

níže uvedené části od ůvodn ění citovaného rozsudku, ze kterých 

lze vy číst další z kvalifika čních kritérií pro vymezení 

podniku, pop ř. jeho části v konkrétních p řípadech: „K tomu, 

                                                 
19  rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.5.2001,  sp. zn. 21 Cdo 1323/2000 
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aby bylo možné dovodit, že p ředmětem smlouvy je část podniku - 

Divize kamiony D., jako soubor hmotných, nehmotných  a osobních 

složek podnikání (srov. § 5 ObchZ), by bylo zapot řebí, aby 

smlouva postihovala i osobní složku podnikání, a p ředmět 

smlouvy (díl čích smluv) tak p ředstavoval samostatnou 

organiza ční jednotku jako provázaný funk ční celek.“ 

Současn ě Nejvyšší soud v p ředmětném rozhodnutí nevylu čuje, aby 

se smlouva sestávala z n ěkolika díl čích smluv tvo řících ve 

svém souhrnu vzájemn ě provázaný celek; musí však v ní být 

vymezen podnik (jeho část), který je p ředmětem smlouvy.  

Při vymezení podniku je pot řeba pamatovat, aby p řevád ěný 

podnik byl vymezen jednak dle požadavk ů § 5 ObchZ., jednak 

dostate čně ur čit ě, ale také zejména aby p řevád ěný soubor 

hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podn ikání 

představoval funk ční celek. Jelikož p ředmětem smlouvy nemusí 

být vždy podnik jako celek, ale lze p řevést také jeho část, 

pokud má povahu samostatné organiza ční složky (§ 487 ObchZ), 

organiza ční složkou podniku lze rozum ět ucelenou samostatn ě 

hospoda řící část podniku, která vyvíjí v rámci podniku 

relativn ě samostatnou činnost, jíž se podílí na činnosti 

podniku samotného. Takováto část podniku má vy člen ěny ur čité 

prost ředky (budovy, stroje, ná řadí apod.) a prostory k 

provozování této činnosti. Definici části podniku se budu 

podrobn ěji v ěnovat dále. 

 

Pro vymezení podniku, zejména pokud jde o jeho jedn otlivé 

složky, je d ůležitý rovn ěž rozsudek Nejvyššího soudu ČR 20, 

který ve svém od ůvodn ění uvádí následující: „Jednotlivé složky 

podniku, jenž je p ředmětem p řevodu, nemusí být ve smlouv ě 

výslovn ě konkretizovány; pro platnost smlouvy (co do ur čitosti 

jejího p ředmětu) posta čí, bude-li vymezen p řevád ěný podnik 

(jeho část). Na záv ěru, zda je p ředmětem smluvního p řevodu 

                                                 
20  Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 27.7.2005, sp.zn. 29 Odo 

1058/2003, publikovaný v časopise Soudní judikatura, svazek 9, ro čník 
2005, str. 714 
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skute čně podnik (jeho část), pak ni čeho nem ění ani to, že 

převád ějící nemá zam ěstnance, pop ř. že nemá (jedno z jakých 

důvod ů) uzav řeny obchodní smlouvy (nap ř. s dodavateli či 

odběrateli).“  

 

Jak vyplývá z výše uvedených rozhodnutí, smlouva mu sí 

obsahovat všechny podstatné náležitosti stanovené v  ustanovení 

§ 476 odst. 1 Obchz., mají-li se na ni vztahovat vš echny 

ustanovení upravující smlouvu o prodeji podniku (vi z. § 269 

odst. 1 ObchZ.)  Jednou z podstatných náležitostí s mlouvy o 

prodeji podniku je úplatnost p řevodu. Pokud tomu tak není, 

nelze považovat smluvní vztah za smlouvu o prodeji podniku. 

Nicmén ě Nejvyšší soud ČR dosp ěl ve svém rozsudku 21, kdy 

posuzoval p ředání hostince jako bezúplatný p řevod podniku 

k pom ěrn ě p řekvapivému záv ěru, když na závazky vznikající z 

inominátní smlouvy o bezúplatném p řevodu hostince aplikoval   

§ 477 ObchZ, který upravuje závazky jim nejbližší a  na 

inominátní smlouvu použil univerzální p řechod práv a závazk ů, 

které jsou podstatnou a specifickou náležitostí sml ouvy o 

prodeji podniku.  

Nutno ovšem podotknout, že v posuzovaném p řípad ě se jednalo o 

smlouvu, kterou nebylo možné kvalifikovat pod žádný  ze 

smluvních typ ů upravených jak v ObchZ., tak v OZ. 

Nejvyšší soud nejprve vylou čil, že by se na p ředání hostince 

mohla použít úprava typové smlouvy o prodeji podnik u, z d ůvodu 

chyb ějící podstatné náležitosti, tj. že nebyla sjednána 

úplata. Soud dále vylou čil právní posouzení smlouvy o p ředání 

hostince jako smlouvy darovací dle § 628 a násl. OZ  z d ůvodu 

převodu finan čních závazk ů souvisejících s hostincem. 

V p řípad ě, kdy uzav řenou smlouvu nelze pod řadit pod žádný ze 

smluvních typ ů upravených obchodním a ob čanským zákoníkem, je 

                                                 
21  Viz. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 27.7.2005, sp.zn. 29 Odo 

1058/2003, publikovaný v časopise Soudní judikatura, svazek 9, ro čník 
2005, str. 714 
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nezbytné tuto smlouvu právn ě kvalifikovat jako smlouvu 

nepojmenovanou.  

V posuzované v ěci byl p ředmětem smlouvy hostinec, který byl 

bezúplatn ě p řenechán a spole čně s hostincem p řešly na 

nabyvatele i „veškeré finan ční závazky“ s hostincem 

související. Hostinec navíc nem ěl žádné zam ěstnance, m ěl pouze 

uzav řené smlouvy o nájmu, o dodávce médií a o poskytován í 

telekomunika čních služeb. Vágní pojem „veškeré finan ční 

závazky“ obsažený v uzav řené smlouv ě pak v d ůsledku m ůže 

představovat všechny závazky, které v okamžiku p řenechání 

k hostinci náležely. Jako nesporná se jeví i v ůle smluvních 

stran p řevést mezi sebou hostinec, a pravd ěpodobn ě s ohledem 

na tíživou situaci p ři provozu hostince a ujednání o p řevzetí 

veškerých finan čních závazk ů, byl p řevod sjednán jako 

bezúplatný. Za této situace posoudil soud hostinec jako 

podnik. Jak vyplývá z výše citovaných soudních rozh odnutí, p ři 

klasifikaci podniku jako p ředmětu smlouvy nebrání skute čnost, 

že podnik nemá žádné zam ěstnance. Stejn ě není nezbytné, aby 

byl podnik ve smlouv ě podrobn ě specifikován, posta čí, je-li 

zřejmé, které složky p řevád ěný podnik tvo ří. I s p řihlédnutím 

k t ěmto záv ěr ům pak nelze proti záv ěru soudu, že p ředaný 

hostinec byl podnikem, ni čeho namítat. Dle mého názoru na 

správnosti posouzení hostince jako podniku nic nebr ání ani 

skute čnost, kdy nabyvatel hostince namítal, že nep řevzal 

dokumentaci vztahující se k hostinci. Z vyjád ření nabyvatele 

hostince totiž již dále neplyne, že by se p ředání dokumentace 

domáhal, resp. namítal neúplnost p ři jejím p ředání. 

Jelikož p ředmětem smlouvy o p ředání hostince byl podnik, 

Nejvyšší soud p řipustil, že k p řevodu podniku m ůže dojít i na 

základ ě nepojmenované smlouvy. Rozhodující p ři řešení této 

otázky bylo, zda ji lze pod řadit n ěkterému ze závazkových 

vztah ů uvedených v ustanovení § 261 obchodního zákoníku. Řídí-

li se částí t řetí obchodního zákoníku, a to bez ohledu na 

povahu ú častník ů, závazkové vztahy ze smlouvy o prodeji 
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podniku nebo jeho části [§ 261 odst. 1 písm. d) obchodního 

zákoníku], je nutné – podle p řesv ědčení Nejvyššího soudu – 

stejnou právní úpravu analogicky aplikovat i na sml ouvu o 

bezúplatném p ředání (p řevodu) podniku. Smlouva o p ředání 

hostince je tak nepojmenovanou smlouvou upravenou v  ustanovení 

§ 269 odst. 2 obchodního zákoníku. 

Závažn ější je však záv ěr Nejvyššího soudu, že by ť smlouva o 

bezúplatném p ředání hostince není smlouvou o prodeji podniku 

(§ 476 a násl. obchodního zákoníku), neznamená to, že na 

závazkový vztah touto smlouvou založený nelze aplik ovat – v 

intencích ustanovení § 1 odst. 2 obchodního zákoník u ve 

spojení s ustanovením § 491 odst. 2 ob čanského zákoníku – 

ustanovení   § 477 odst. 1 obchodního zákoníku, pod le n ěhož na 

kupujícího (zde p řejímajícího – žalovaného) p řecházejí všechny 

závazky, na které se „prodej“ vztahuje (které s pod nikem 

souvisejí). Nutno dodat, že v projednávané v ěci byla 

nabyvateli jako žalovanému soudem uložena povinnost  zaplatit 

žalovanému pohledávku z titulu smlouvy o uznání dlu hu, kterou 

s žalobcem uzav řel p ůvodní vlastník hostince (jednalo se o 

úhradu za inženýrsko-konzulta ční činnost p ři stavebních 

úpravách v hostinci). 

Ačkoliv v projednávaném p řípad ě bylo sou částí smluvního 

ujednání o „p řenechání hostince“ i p řevzetí „veškerých 

finan čních závazk ů“, odmítal nabyvatel hostince zaplatit 

pohledávku žalobce z titulu uznání dluhu (p ůvodní pohledávky 

na zaplacení prací p ři renovaci hostince). Vzhledem k tomu, že 

soud považoval hostinec za podnik, a smlouvu o jeho  p řevodu za 

inominátní, rozhodl se soud použít na závazky vznik ající ze 

smlouvy o bezúplatném p řevodu hostince v zákon ě neupravených 

ustanovení zákona, která upravují závazky jim nejbl ižší, tj. § 

477 ObchZ. Lze usuzovat, že Nejvyšší soud tak u činil i v zájmu 

zachování právní jistoty smluvních stran a t řetích osob ve 

snaze zachovat ekonomické vazby související s podni kem p ři 

jeho provozu (jednalo se p ůvodn ě o pohledávku související 
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s úpravami v hostinci, který byl následn ě p řeveden na nového 

nabyvatele), nicmén ě použití § 477 odst. 1 se dle konstantní 

judikatury užívá výhradn ě p ři uzav ření smlouvy o prodeji 

podniku a má povahu lex specialis v ůči zvláštním právním 

předpis ům, které se obecn ě vztahují na p řechod jednotlivých 

složek podniku (nap ř. cenných papír ů, viz. dále). Použití 

analogie § 477 odst. 1 ObchZ. i pro nepojmenované s mlouvy se 

jeví jako problematické. 

Rozhodl-li se soud použít p ři posouzení p řevodu (p řechodu) 

závazk ů dle inominátní smlouvy ustanovení § 477 odst. 1 

ObchZ., je zajímavé posouzení soudu v téže v ěci ohledn ě úhrady 

závazk ů vzniklých p ři provozování hostince, které i po 

uzav ření smlouvy o bezúplatném p ředání hostince hradila 

převodkyn ě hostince t řetím osobám: „ Pokud skute čně k takovému 

pln ění došlo, p ředstavuje – p ři absenci jiných dohod mezi 

zúčastn ěnými osobami – pln ění, k n ěmuž jmenovaná již z titulu 

závazku k úhrad ě žalobcem provedených prací (pop ř. jiných 

závazk ů souvisejících s podnikem) nebyla povinna.“  V p řípad ě, 

kdy na zodpov ězení otázky ohledn ě p řechodu závazk ů 

z inominátní smlouvy použil soud kogentní ustanoven í smlouvy o 

prodeji podniku, nelze dle mého názoru považovat úh radu 

závazk ů souvisejících s podnikem za pln ění, ke kterému nebyla 

převád ějící hostince povinna, nýbrž bylo by vhodn ější toto 

pln ění považovat za zákonné ru čení p řevodce za spln ění 

převedených závazk ů kupujícím dle § 477 odst. 3 ObchZ. Tento 

můj záv ěr je nutné ovšem vztáhnout pouze na ty závazky, kte ré 

se vztahovaly k hostinci v dob ě jeho p řevodu. Problematické je 

vztahovat ú činky dle § 477 odst. 1 ObchZ. na inominátní 

smlouvy s ohledem na celkovou úpravu p řechodu pohledávek p ři 

prodeji podniku, ke kterým není pot řeba souhlasu v ěřitele. 

Dále se jedná o oznamovací povinnost kupujícího a 

prodávajícího, s tím je spojeno i právo v ěřitel ů domáhat se 

podání odporu ve smyslu § 478, a zejména pak z d ůvodu zákonem 

stanovených lh ůt pro jeho podání k soudu. 
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Obecná úprava p řevzetí dluhu dle § 531 OZ však vyžaduje 

souhlas v ěřitele a písemnou formu. 

Soudem zvolené řešení p ři projednávání smlouvy o bezúplatném 

převedení hostince tak dle mého názoru nebylo zcela p recizní, 

byť zaru čilo žalobci ochranu jeho práv z titulu smlouvy o 

uznání dluhu, kdy povinnost k úhrad ě p řešla na nabyvatele 

hostince. Otázkou však z ůstává, zda by žalobce ud ělil souhlas 

s p řevzetím dluhu nabyvatelem hostince. Stejn ě tak v rozsudku 

není řešena otázka ru čení p řevodkyn ě hostince, které vzniká 

převodci podniku ze zákona.   

 

 

4.3  VYMEZENÍ ČÁSTI PODNIKU 

 

Dle § 487 ObchZ. platí ustanovení § 477 až 486 Obch Z. i pro 

smlouvy, jimiž se prodává část podniku tvo řící samostatnou 

organiza ční složku. Je tedy nepochybné, že všechna kogentní i 

dipozitivní ustanovení smlouvy o prodeji podniku se  budou 

vztahovat i na prodej části podniku. S ohledem na § 261 odst. 

3 písm. d) ObchZ. se na prodej části podniku p řiměřeně použije 

i ustanovení § 476 ObchZ. 22 

Z ustanovení nevyplývá, že by p řevád ěná část podniku musela 

představovat organiza ční složku ve smyslu § 7 ObchZ., která je 

zapisována do obchodního rejst říku. Obchodní zákoník hovo ří o 

samostatné organiza ční složce, aniž by ji jakkoli vymezoval. 

Lze mít za to, že bude sta čit, aby p řevád ěná část podniku byla 

dostate čně ur čit ě odlišitelná od jiných organiza čních složek 

téhož podniku. Zpravidla se bude jednat o takovou o rganiza ční 

složku, která má ve vymezeném rozsahu vlastní p ředmět, 

samostatné a organiza čně odd ělitelné, činnosti a je jako 

organiza ční složka vymezena ve vnit řním p ředpise podniku. 23  

                                                 
22  Marek, K., Smlouva o prodeji podniku a nájmu podn iku, Právní Rádce, 

3/2009 
23  Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kolektiv – Obchodní zákoník, 

Komentá ř, 11. Vydání, Praha C.H.Beck, 2006, str. 1199 
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Bude-li p ředmětem smlouvy organiza ční složka, která je zapsána 

do obchodního rejst říku, problémy s jejím vymezením 

pravd ěpodobn ě nevzniknou. Obchodní zákoník však nevymezuje 

část podniku pro ú čely smlouvy o prodeji části podniku nijak 

ur čit ě, což zp ůsobovalo problémy nejen teoretické, ale 

především v praxi. Pokud by totiž p ředmětem smlouvy nebyla 

samostatná organiza ční složka ve smyslu § 487 ObchZ., nem ěla 

by taková smlouva povahu smlouvy o prodeji části podniku, jež 

je jako smluvní typ upravena v obchodním zákoníku. A v takovém 

případ ě ú činky spojené s touto smlouvou, tj. p řechod práv a 

závazk ů ad., by nenastaly. 24  

 

K vymezení části podniku p řisp ěla judikatura, zejména Rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 7.9.1999, sp. zn. 33 Cdo 1199/98, 

který ve své právní v ět ě uvádí: 

„V p řípad ě prodeje části podniku ( § 487 obch. zákoníku) je 

nezbytné, aby p ředmětem smlouvy o prodeji byla taková část 

podniku, která tvo ří jeho samostatnou organiza ční složku. 

Za samostatnou organiza ční složku lze pokládat takovou sou část 

podniku, u níž je vedeno samostatn ě (odd ělen ě) ú četnictví, 

týkající se této organiza ční složky, z n ěhož p ředevším 

vyplývá, které v ěci, jiná práva, pop ř. jiné majetkové hodnoty 

slouží k provozování této části podniku (samostatné 

organiza ční složky), a vymezuje tím p ředmět smlouvy o prodeji 

části podniku. V uvedeném smyslu bude proto samostat nou 

organiza ční složkou podniku zejména odšt ěpný závod, pop ř. jiná 

organiza ční složka, která se zapisuje do obchodního rejst říku. 

Předmětem smlouvy mohou však být i jiné organiza ční složky 

podniku, které se nezapisují do obchodního rejst říku a které 

mohou být r ůzně nazvány, nap ř. závod, provoz apod., podmínkou 

však je, aby se jednalo o složku samostatnou ve výš e uvedeném 

smyslu, p ři čemž se nemusí jednat o složku oprávn ěnou svým 

                                                 
24  Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.5.2001,  sp. zn. 21 Cdo 

1323/2000 
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vedoucím jednat navenek ve v ěcech jí se týkajících, jako je 

tomu v p řípad ě odšt ěpného závodu.“ 

 

Použít ú četní evidenci pro vymezení části podniku se jeví jako 

vhodné s ohledem na zn ění § 482 ObchZ., které obsahuje 

vyvratitelnou právní domn ěnku pro stanovení kupní ceny. 

S ohledem na dispozitivní povahu však lze dohodou s mluvních 

stran ur čit cenu za p řevád ěnou část podniku i jinak. Pro 

vymezení části podniku jako samostatné organiza ční složky je 

vedení ú četnictví pouze pomocným kritériem, tj. nejedná se o  

podmínku „sine qua non“ 25. Co z uvedeného rozsudku vyplývá 

dále, je d ůraz na posuzování organiza ční složky s ohledem na 

celkovou organizaci podniku, jeho funk ční rozd ělení, resp. 

možnost vy členit ur čitou část, která bude schopna nadále 

vykonávat svou činnost, i když už jako sou část podniku, pop ř. 

bude tvo řit podnik samotný, kupujícího. Stejn ě tak je 

podstatné, aby podnik prodávajícího byl schopen dal šího 

provozu, by ť bude muset nap ř. část služeb zajiš ťovat formou 

outsourcingu.  

K „funk čnímu vymezení“ uvádím další rozhodnutí 26 Nejvyššího 

soudu ČR, které uvádí: „Zp ůsobilost části podniku, tvo řící 

organiza ční složku, být p ředmětem prodeje na základ ě smlouvy o 

prodeji podniku ve smyslu § 487 obch. zák. nevylu čuje 

skute čnost, že zdroje a za řízení pro dodávky médií se 

nacházejí mimo tuto část podniku, resp. že dodávky médií pro 

tuto část podniku byly p řerušeny.“ K posouzení, zda p řevád ěná 

samostatná organiza ční složka je zp ůsobilá provozu i po 

převodu dle smlouvy, je tedy pot řeba nahlížet tak, že není 

nezbytné, aby se zdroje a za řízení pro dodávky médií nacházely 

v areálu této části podniku. Jestliže tomu tak není, pak 

sta čí, pokud jsou do prodávané části podniku zavedena. 

                                                 
25  Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kolektiv – Obchodní zákoník, 

Komentá ř, 11. Vydání, Praha C.H.Beck, 2006, str. 1199 
26  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8.4.2004, sp.zn.  32 Odo 557/2003, 

publikovaný v časopise Soudní judikatura, svazek 4, ro čník 2004, str. 309 
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Jak je uvedeno v jednom z dalších usnesení Nejvyšší ho soudu 

ČR27: v p řípad ě p řevodu pobo čky bankovního ústavu - z hlediska 

způsobilosti části podniku být samostatnou organiza ční složkou 

schopnou prodeje, není nezbytné p řevézt portfolio touto 

pobočkou uzavíraných úv ěrových smluv, nebo ť nep řevedením 

tohoto smluvního instrumentu nepozbývá p řevád ěná část bankovní 

pobočky charakter funk čního celku a ani tento podstatný znak 

nepodmi ňuje. 

Jak již bylo uvedeno u vymezení podniku, je pot řeba, aby byl 

předmět smlouvy o prodeji podniku, jeho části, vymezen 

s dostate čnou ur čitostí. Požadavek ur čitosti bude zejména 

důležitý i pro vymezení samostatné organiza ční složky, tj. 

vymezení souboru hmotných, jakož i osobních a nehmo tných 

složek podnikání. 

K tomu je ovšem vhodné p řipomenout výše uvedený Rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR, sp.zn. 29 Odo 1058/2003. Část podniku 

tedy nemusí ve všech p řípadech tvo řit soubor složek, které 

budou obsahov ě rozd ěleny mezi složky hmotné, nehmotné a 

osobní, ale lze p řipustit, aby p řevád ěná část podniku byla 

tvo řena pouhou částí typov ě stejnorodých složek, pop ř. tuto 

část podniku tvo řila pouze jedna složka. 28 

V duchu citovaných soudních rozhodnutí, které se vz tahují 

k charakteristice části podniku tedy resultuje, že vedení 

účetnictví je spíše jakýmsi p ředpokladem, který by organiza ční 

složka m ěla spl ňovat, rozhodujícími kritérii jsou funk ční 

povaha, možnost relativn ě samostatné existence, schopnost být 

v rámci reorganizace podniku vyd ělena a v neposlední řadě i 

hospodá řská využitelnost organiza ční složky. 

De lege ferenda by bylo vhodné vymezit část podniku ve smyslu 

§ 487 ObchZ., a to zejména s ohledem na terminologi ckou 

příbuznost s § 7 ObchZ. Zde bych zd ůraznil, že organiza ční 

složka podniku se zapisuje do obchodního rejst říku a sou časn ě 

                                                 
27  Usnesení  Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 20 Cdo 2882/2005, ze dne 14.3.2006 
28  Čech, P. – Vymezení části podniku a p ůsobnost valné hromady, Právní rádce 

11/2006 
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vedoucí organiza ční složky je oprávn ěn v zákonném rozsahu 

jednat jménem podnikatele. Naopak samostatná organi zační 

složka tyto znaky nenapl ňuje, resp. spl ňovat nemusí. Je 

nepochybné, že obsahové, „organiza čně-fun čkní“ vymezení části 

podniku je pro pot řeby smlouvy o prodeji podniku vhodn ější, 

než-li „ část podniku tvo řící samostatnou organiza ční složku“. 

Jako vhodn ější bych však osobn ě považoval definici: 

„Ustanovení § 477 až 486 platí i pro smlouvy, jimiž  se prodává 

organiza čně či funk čně vymezitelná část podniku, která m ůže 

být po p řevodu provozována samostatn ě, nebo se stát sou částí 

podniku kupujícího.“ 

 

 

4.4  SPECIFIKACE P ŘEVÁDĚNÝCH SLOŽEK PODNIKU 

 

Specifikace v ěcí, jiných majetkových hodnot, práv a závazk ů, 

které mají být smlouvou o prodeji podniku nebo jeho  části 

prodány, nepat ří mezi podstatné náležitosti smlouvy.  

Specifikaci podniku jako souboru p řevád ěných složek z 

prodávajícího na kupujícího je možné provést r ůzně, nem ělo by 

to však být v rozporu se zásadou ur čitosti. Není však nezbytn ě 

nutné vymezovat podnik co do každé jednotlivé v ěci. Obdobn ě u 

závazk ů je možné vy číslit jejich výši a p řípadn ě je rozd ělit 

dle ú četních standard ů. Práv ě ú četní evidence bývá často 

využívána jako p říloha smlouvy, ve které prodávající vymezuje 

podnik a s ním spojené závazky. Záleží samoz řejm ě na v ůli 

smluvních stran, resp. opatrnosti kupujícího, jak d etailní 

informace budou ve smlouv ě či jejích p řílohách obsaženy. Jiná 

bude situace, tvo ří-li p ředmět smlouvy lékárna, která má ve 

skladových zásobách zna čné množství zboží, d ělené do mnoha 

položek a navíc se m ěnící p ři každodenním provozu. Jiná bude 

naopak situace, bude-li se p řevád ět část podniku, která je 

představována servisním útvarem ve spole čnosti (nap ř. úklidová 

služba), který tvo ří 1 zam ěstnanec. 
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Ohledn ě ostatních v ěcí, práv a jiných majetkových hodnot však 

není vý čet na závadu. Nicmén ě je vhodné, aby byl vý čet zcela 

vy čerpávající, nebo naopak, aby bylo z řejmé, že jde pouze o 

příkladný vý čet. 29 K takovému záv ěru však dopl ňuji tolik, že 

ani p řípadný taxativní vý čet p řiložený jako p říloha smlouvy 

není s to zp ůsobit, že v ěci či závazky náležející k podniku, a 

přitom v p říloze neuvedené, by s podnikem nep řecházely. 

S podnikem p řechází všechna práva a závazky s podnikem 

související. Dohoda smluvních stran o taxativním vý čtu, který 

by neobsahoval všechna práva a závazky související 

s p řevád ěným podnikem bude mít prakticky stejné ú činky, jako 

dohoda smluvní stran o vyn ětí n ěkterých závazk ů.  

Součástí prodávaného podniku mohou být také nemovitosti . Jsou-

li sou částí podniku i nemovitosti, považuji za vhodné je v e 

smlouv ě individuáln ě specifikovat v souladu s údaji, které se 

evidují v katastru nemovitostí, by ť tato povinnost smluvním 

stranám nevzniká. Zákonná povinnost taxativního vý čtu 

nemovitostí vyplývá z § 5 a násl. zákona č. 344/1992 Sb., o 

katastru nemovitostí České republiky, který uvádí povinnou 

specifikaci nemovitostí, které jsou p ředmětem vkladu. Sou časn ě 

je stanovena písemná forma smlouvy, což platí i pro  smlouvu o 

prodeji podniku resp. jeho části. Avšak s ohledem na již 

uvedený princip, kdy na kupujícího p řechází s podnikem všechna 

práva a závazky, na které se prodej vztahuje, tj. i  veškeré 

nemovitosti, je de iure smlouva o prodeji podniku d ostate čným 

právním titulem pro vklad vlastnického práva do kat astru 

nemovitostí ve prosp ěch nabyvatele podniku. De facto se však 

v praxi objevil i p řípad, kdy katastr nemovitostí odmítl vklad 

vlastnického práva, a to s odkazem na ustanovení § 36 

provád ěcí vyhlášky k zákonu č. 344/1992 Sb. 30, na základ ě které 

                                                 
29  Holeyšovský, M., Smlouva o prodeji podniku: absol utní smluvní typ s řadou 

ustanovení, od nichž se nelze odchýlit, Causa Priva ta, 1999, č. 2, str. 
172 

30  Vyhláška č. 26/2007 kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech 
vlastnických a jiných v ěcných práv k nemovitostem, ve zn ění pozd ějších 
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katastrální ú řad v řízení o povolení vkladu zkoumá, zda ve 

smlouv ě jde skute čně o písemné projevy v ůle osob v ní 

uvedených se zvláštním z řetelem k t ěm, jejichž právo na 

základ ě smlouvy zaniká nebo se omezuje. V daném p řípad ě 

vyžadoval katastr nemovitostí, aby podpisy na smlou vě o 

prodeji podniku byly ú ředně ov ěřeny, by ť ObchZ. vyžaduje 

„pouze“ písemnou formu. Z praktických d ůvod ů je proto pot řeba 

pamatovat i na specifika spojená s p řevodem podniku, resp. 

nemovitostí k n ěmu náležejících, popsaná výše v tomto 

odstavci. Nesprávnost výše popsaného postupu katast rálního 

úřadu lze ve prosp ěch „prostých“ – ú ředně neov ěřených podpis ů 

na smlouv ě o p řevodu podniku podpo řit i judikaturou 

vztahujícící se k § 477 ObchZ., kdy i akcie na jmén o, které 

jsou sou částí p řevád ěného podniku, p řecházejí na kupujícího 

bez nutnosti provedení p řevodního rubopisu 31. 

 

 

4.5  PŘECHOD PRÁV A ZÁVAZKŮ 

 

Ustanovení zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku , která se 

vztahují k p řechodu práv a závazk ů, mají s výjimkou § 479 odst 

1 ObchZ. op ět kogentní povahu. Zákonodárce tím bezpochyby 

reflektuje koncep ční pojetí smlouvy o p řevodu podniku, kdy 

smlouva má transla ční ú činky tém ěř v ůči všem složkám podniku, 

který je p ředmětem p řevodu – výjimku tvo ří pouze p řevod, resp. 

vklad vlastnického práva k nemovitostem (§483 odst.  3 ObchZ.) 

a dále p řechod práv z pr ůmyslového či jiného duševního 

vlastnictví za podmínek dle § 479 odst. 2 ObchZ. V ostatních 

případech pak vlastnické právo k v ěcem p řechází na kupujícího 

účinností smlouvy. 

                                                                                                                                                         
předpis ů, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon) 

31 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 314/2001, ze dne 
30.10.2002, publikovaný v Soudní judikatu ře, v čísle 12, ro čník 2002, na 
stran ě 950 
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Obsahov ě lze p řevád ěná práva a závazky rozd ělit do 3 

kategorií, p ři čemž zvláštní ustanovení zvolil zákonodárce pro 

práva a povinnosti vyplývající z pracovn ěprávních vztah ů 

k zam ěstnanc ům podniku, dále práva z pr ůmyslového či jiného 

duševního vlastnictví a do poslední kategorie spada jí všechny 

ostatní práva a závazky, které souvisí s p řevád ěným podnikem.  

Předpokládám, že u prvé kategorie tak zákonodárce činil 

s ohledem na povahu pracovního práva v ůči soukromému právu 

obecn ě, kdežto v p řípad ě práv z pr ůmyslového či jiného 

duševního vlastnictví tak u činil s ohledem na vliv 

mezinárodních úmluv. T řetí kategorie však rozhodn ě není 

zbytkovou, spíše naopak a p ředstavuje rozsáhlou kategorii, 

v níž dochází k p řechodu práv a závazk ů r ůznorodých povah, 

aniž by bylo nutné dodržet všechny náležitosti, kte ré upravují 

speciální právní p ředpisy, pop ř. samotný ObchZ. v p řípadech, 

že jsou tyto práva či závazky p řevád ěny samostatn ě, mimo režim 

smlouvy o prodeji podniku. 

Obecně je pro smlouvu o prodeji podniku stanoven rozsah p ráv a 

závazk ů, které p řechází s podnikem, v ust. § 477 odst. 1 

ObchZ. Nutno ovšem dodat, že jde o jedno z kogentní ch 

ustanovení zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku , které 

však zpo čátku nebylo vykládáno zcela jednozna čně. Jedná se 

zejména o zn ění ustanovení prvého odstavce „ na které se prodej 

vztahuje “, které m ůže u budoucích smluvních stran vzbuzovat 

dojem, že mohou rozsah p řevád ěných práv a závazk ů modifikovat 

dohodou. 

Specifikace podniku jako p ředmětu smlouvy je jednou 

z podstatných náležitostí smlouvy o prodeji podniku  stanovenou 

v § 476 odat. 1 ObchZ.  

Pokud je uzav řena platn ě smlouva o prodeji podniku, pak 

automaticky dle kogentního ustanovení § 477 odst. 1  ObchZ. 

přecházejí na kupujícího všechny práva a závazky na k teré se 

prodej vztahuje. Práv ě propojení základního ustanovení (s 

přihlédnutím k legální definici pojm ů podnik a podnikatel 
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obsažených v Hlav ě I. ObchZ.) a prvého odstavce § 477 ObchZ. 

nebylo vždy chápáno samoz řejm ě. V zásad ě se jedná o zm ěnu 

subjektu, kdy na místo prodávajícího nastupuje kupu jící, a to 

automaticky ze zákona p řechodem. 32 Prodej podniku jako 

„fungujícího organismu“ má svá specifika a zákonný přechod 

práv a závazk ů má napomoci k dosažení právní jistoty jak 

smluvních stran, zejména kupujícího, tak t řetích osob, které 

uzav řely smluvní vztah, kdy se p ředmět pln ění vztahuje k 

převád ěnému podniku (nap ř. smlouvu o nájmu nebytových prostor 

apod.). Ú čel zákonné úpravy je z řejmý a pochopitelný. 

Předmětem p řevodu je podnik, který zasahuje p ři svém provozu 

do řady smluvních vztah ů. Bylo by prakticky nep ředstavitelné, 

kdyby v d ůsledku smlouvy o prodeji podniku nedocházelo 

k p řechodu, ale k p řevodu práv a závazk ů. To by znamenalo, že 

by prodávající a kupující museli modifikovat jednot livé 

smluvní vztahy, což by mohlo p ředstavovat obrovskou 

administrativní a časovou zát ěž. Na druhou stranu lze jako 

nevýhodu zákonné konstrukce p řechodu práv a závazk ů uvést 

skute čnost, že na kupujícího p řechází práva a závazky, které 

souvisí s podnikem, avšak kupující o nich neví a v době 

uzav ření smlouvy nev ěděl. V t ěchto p řípadech však m ůže 

kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny. Rovn ěž p řechod 

závazk ů nevyžaduje souhlasu v ěřitele, zde však ObchZ. p řichází 

s konstrukcí zákonného ru čení prodávajícího. 

Ustanovení § 477 odst. 1 ObchZ. je tedy pot řeba vykládat ve 

smyslu rozhodnutí Nejvyššího soudu 33 tak, že „… ur čujícím pro 

rozsah p řecházejících práv je ustanovení § 476 odst. 1 obch.  

zák., podle n ěhož se p řevádí právo vlastnické k v ěcem, jiná 

práva a jiné majetkové hodnoty a rozsah vyplývá z t oho, že 

musí jít o v ěci, práva a jiné hodnoty, jež slouží provozování 

                                                 
32  Holeyšovský, M., Smlouva o prodeji podniku: absol utní smluvní typ s řadou 

ustanovení, od nichž se nelze odchýlit, Causa Priva ta, 1999, č. 2, str. 
177 

33  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. Odon 34/93, ze dne 22.12.1994, 
publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovi sek Nejvyššího soudu 
ČR, v čísle 7, ro čník 1997 
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podniku. Obdobn ě to platí, jak již bylo uvedeno, i pro 

závazky, kde rozsah p řebraných závazk ů je definován 

souvislostí s podnikáním prodávajícího. Z ustanoven í § 477 

odst. 1 ObchZ. nelze tedy dovozovat, že tímto ustan ovením je 

připušt ěna možnost dohody o jiném rozsahu p řevád ěných práv a 

přebíraných závazk ů, a že je p řipušt ěna možnost p řevzetí 

některých závazk ů.“ 

Zákonný p řechod všech práv a závazk ů zahrnutých do prodeje 

však v teorii i praxi vzbuzoval jisté pochyby. Jedn alo se 

zejména o p řípady, kdy právní úprava v jiných právních 

předpisech stanovovala zvláštní podmínky k p řevod ům práv. 

Univerzálnost p řechodu práv a závazk ů dle smlouvy o prodeji 

podniku se však projeví i v p řípad ě, kdy je k samostatnému 

převodu akcií či obchodního podílu nutné splnit podmínky 

stanovené korporátní úpravou ObchZ. 

V p řípad ě cenných papír ů, k jejichž p řevodu je pot řeba 

indosamentu, posuzoval Nejvyšší soud ČR vztah právní úpravy 

smlouvy o prodeji podniku v Obchodním zákoníku s úp ravou 

obsaženou v zákon ě č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,       

a dosp ěl ve svém rozsudku 34 k níže citovaným záv ěr ům. Nejvyšší 

soud ČR zejména posuzoval, zda úprava smlouvy o prodeji 

podniku v obchodním zákoníku je ve vztahu k úprav ě p řevodu 

cenných papír ů v jiných právních p ředpisech, zejména v zákon ě         

o cenných papírech, úpravou obecnou, či zvláštní.  Soud p řijal 

záv ěr, odbornou ve řejností diskutovaný 35, že nelze obecn ě 

podřadit jednu zákonnou normu druhé, ale že za r ůzných situací 

je tento vztah r ůzný a je pot řeba tento vztah posuzovat dle 

konkrétních ustanovení.  

Nejvyšší soud řešil otázku , zda v p řípad ě, kdy je sou částí 

prodávaného podniku listinný cenný papír ve form ě na jméno, 

dochází k p řechodu tohoto cenného papíru na nabyvatele 

                                                 
34 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 314/2001, ze dne 30.10.2002, 

publikovaný v Soudní judikatu ře, v čísle 12, ro čník 2002, na stran ě 950 
35  Srov. I. Pelikánová,  Problém p řevodu a p řechodu práv, Právní rozhledy 

4/2001, str. 141 a K.Eliáš, Prodej podniku a cenné papíry na řad jako 
jeho sou část, Právní rozhledy 8/2001, str. 373 
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uzav řením smlouvy o p řevodu podniku, tj. má-li smlouva o 

prodeji podniku ve vztahu k takovému cennému papíru  transla ční 

účinky, či zda je k jeho p řechodu na nabyvatele podniku 

nezbytné ješt ě spln ění dalších podmínek, stanovených v § 17 a 

násl. ZCP, pop řípad ě v dalších právních p ředpisech či 

sjednaných (ve stanovách, v ujednání mezi ú častníky) pro 

převod cenných papír ů.    

Protože pouze gramatický výklad nepodával jasné řešení 

posuzovaného problému, zabýval se Nejvyšší soud tím , zda 

úprava smlouvy o prodeji podniku v obchodním zákoní ku je ve 

vztahu k úprav ě p řevodu cenných papír ů v jiných právních 

předpisech, zejména v zákon ě o cenných papírech, úpravou 

obecnou, či zvláštní. K tomu je t řeba p ředevším uvést, že 

teorie i praxe se shodují v tom, že obecn ě není obchodní 

zákoník k jiným právním p ředpis ům vždy shodn ě výlu čně ve 

vztahu obecného či zvláštního p ředpisu, ale že za r ůzných 

situací je tento vztah r ůzný. V posuzované v ěci dosp ěl 

Nejvyšší soud k záv ěru, že právní úpravu smlouvy o prodeji 

podniku je ve vztahu k právní úprav ě obsažené v § 17 a násl. 

ZCP o p řevodu listinných cenných papír ů i k odpovídající 

úprav ě zákona sm ěnečného a šekového t řeba považovat za právní 

úpravu zvláštní, a že z ní vyplývá, že k p řevodu listinných 

cenných papír ů, které jsou sou částí podniku, posta čuje 

uzav ření smlouvy o prodeji podniku, aniž by bylo t řeba 

uplatnit další postup stanovený pro p řevod cenných papír ů v 

t ěchto p ředpisech. 

Účelem právní úpravy smlouvy o p řevodu podniku je umožnit, aby 

podnik, který je zpravidla tvo řen zna čným množstvím hmotných a 

nehmotných složek, mohl být p řeveden jako celek (tj. bez toho, 

že by byla zdlouhav ě p řevád ěna každá jeho složka samostatnou 

smlouvou), aniž by se musel p řerušit jeho provoz.  

Právní v ěta citovaného rozsudku zní „P ři prodeji podniku, 

jehož sou částí jsou listinné cenné papíry, není k p řevodu 

t ěchto cenných papír ů na kupujícího pot řebný indosament ani 
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spln ění dalších podmínek, které jsou nezbytné p ři samostatném 

převodu cenných papír ů.“ 36 

 

V obdobném duchu rozhodl i Vrchní soud v Praze ve s vém 

usnesení 37 ze dne 14.8.2003, ve kterém posuzoval nutnost 

uplatnit postup dle § 115 ObchZ. v p řípad ě, že 

sou částí p řevád ěného podniku je i obchodní podíl.  I Vrchní 

soud v Praze, s odkazem na ustanovení §§ 477 a  483  odst. 3 

ObchZ. rozhodl, že majetkové hodnoty (obchodní podí l) 

přecházejí na nabyvatele nepodmín ěně ú činností smlouvy o 

prodeji podniku, p ři čemž postup podle § 115 ObchZ. se 

nevyžaduje. 

 

Přechod všech práv a závazk ů dle § 477 ObchZ. se dotýká jen 

vztah ů soukromoprávní povahy. Pouze v soukromoprávních 

vztazích lze v konkrétních p řípadech posuzovat, zda právní 

úprava prodeje podniku bude považována za zvláštní právní 

předpis a tudíž nebude pot řeba splnit další náležitosti 

spojené s p řevodem práv a povinností, jak vyplývá z obou výše 

uvedených soudních rozhodnutí. 

Za pot řebné však považuji zd ůraznit, že spole čně se smlouvou o 

prodeji podniku p řecházejí práva a závazky, které souvisí 

s podnikáním, p ři čemž rozhodující pro jejich rozsah bude den 

účinnosti smlouvy. V intencích § 477 odst. 1 ObchZ. n ení nutné 

jednotlivé závazky ve smlouv ě specifikovat. Z povahy v ěci tak 

nebudou p řecházet na kupujícího práva a povinnosti ze vztah ů, 

které ke dni ú činnosti smlouvy již byly ukon čeny (nap ř. 

ukon čené pracovn ěprávní vztahy), pop ř. závazky, které 

nesouvisí s výkonem podnikatelské činnosti, nap ř. závazek 

k vydání bezd ůvodného obohacení vzniklý v souvislosti 

                                                 
36 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 314/2001, ze dne 30.10.2002, 

publikovaný v Soudní judikatu ře, v čísle 12, ro čník 2002, na stran ě 950. 
37  Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 14 Cmo 4 1/2003, publikované 

v Soudní judikatu ře v čísle 2, ro čník 2004, na stran ě 122. 
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s neoprávn ěným podnikáním, p ři čemž závazek se netýká 

převád ěného podniku. 

 

Právní úpravu smlouvy o prodeji podniku však nelze považovat 

za „lex specialis“ v p řípadech, kdy p ůjde o ve řejnoprávní 

vztah. Jedná se zejména o pln ění da ňových povinností. K této 

problematice se vyjád řil ve svém Usnesení 38 i Ústavní soud ČR: 

„Názor ohledn ě výkladu a aplikace § 477 odst. 1 obchodního 

zákoníku, že placení dan ě nelze pod řadit pod závazky ve smyslu 

soukromého práva, nebo ť pojmov ě placení dan ě znamená platbu ve 

prosp ěch státu na základ ě zákona, aniž by stát da ňovému 

subjektu nabízel za úhradu dan ě poskytnutí ur čitého 

ekvivalentu, a z toho dovozený záv ěr, že da ňová povinnost je 

zcela nepochybn ě povinností ve řejného práva, p ři čemž da ňovým 

předpisem je jakýkoliv p řenos da ňové povinnosti zakázán, 

považuje Ústavní soud za ústavn ě konformní, nebo ť i podle jeho 

názoru je da ňová povinnost plátce dan ě povinností 

veřejnoprávní. Dále Ústavní soud uvádí, že plátce dan ě jako 

subjekt ve řejnoprávního vztahu není v ůči orgánu ve řejné moci v 

rovnoprávném postavení a obsah rozhodnutí tohoto or gánu 

nezávisí od v ůle subjektu (viz Ústavní soud ČSFR, Sbírka 

usnesení a nález ů, č. 3, Brno, 1992. str. 11). Smlouva o 

prodeji podniku, resp. části podniku je závazkovým vztahem 

soukromoprávní povahy, kde subjekty mají rovné post avení, a 

podle tohoto hlediska je nutno posuzovat i charakte r 

přecházejících práv a závazk ů. Smlouvou o prodeji podniku 

přecházejí závazky vzniklé ze závazkových vztah ů bez ohledu na 

to, zda mají či nemají obchodní povahu, nikoli však 

veřejnoprávní povinnosti.“ 

 

 

 

                                                 
38  Usnesení Ústavní soudu ČR ze dne 15.1.1999, publikované ve Sbírce nález ů 

a usnesení Ústavního soudu, svazek 13, ro čník 1999, str. 387 
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Vylou čení n ěkterých práv či závazk ů z p řevodu 

Přesto se ale objevují úvahy, zda je možné p ři p řevodu n ěkterá 

práva či závazky vylou čit. V takovém p řípad ě je však nezbytné 

vycházet z § 476 odst. 1 ObchZ. a zákonné definice podniku.  

Podle druhé v ěty § 5 odst. 1 Obchz. náleží k podniku v ěci, 

práva a jiné majetkové hodnoty, které pat ří podnikateli a 

slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své p ovaze mají 

tomuto ú čelu sloužit. Lze si však p ředstavit situaci, kdy 

podnikatel, který hodlá p řevést podnik, by si cht ěl ponechat 

některé movité v ěci, které byly doposud sou částí podniku, 

např. starožitný nábytek v umíst ěný v jeho kancelá ři. 39 Kloním 

se však k názoru, že vylou čit n ěkteré majetkové hodnoty p ři 

vymezování p řevád ěného podniku v zásad ě možné není. Jako 

vhodn ější považuji nejprve vybrané v ěci z podniku jednotliv ě 

převést na osobu, které by m ěly dle v ůle prodávajícího 

následn ě sloužit. Sou časn ě s ohledem na symbolickou hodnotu 

takových v ěcí pro prodávajícího by p řevod nem ěl mít vliv na 

zachování podniku jako „fungující“ v ěci hromadné.  

 

 

Postoupení pohledávek 

Ustanovení druhého odstavce § 477 ObchZ. odkazuje n a úpravu 

postoupení pohledávek obsaženou v § 524 - §530 Ob čanského 

zákoníku. Jelikož smlouva o prodeji podniku spl ňuje formální 

náležitosti smlouvy o postoupení pohledávek, tj. pí semná 

dohoda mezi postupitelem a postupníkem, p ři čemž souhlas 

dlužníka se nevyžaduje, není pot řeba žádných dalších úkon ů.   

Avšak vzhledem k tomu, že v p řípad ě prodeje podniku se jedná o 

přechod pohledávek, a jak ostatn ě vyplývá ze samotného zn ění 

druhého odstavce, použije se ob čanskoprávní úprava postoupení 

pouze tehdy, pokud ze speciální úpravy nevyplývá n ěco jiného. 

Vzhledem k tomu, že p ři prodeji podniku dochází de facto ke 

                                                 
39  D ědi č, J., K n ěkterým problém ům ze smluv o prodeji podniku, Právní praxe, 

1993, č. 2, str. 107. 



38 
 

změně v osob ě podnikatele, kdy namísto prodávajícího nastupuje 

kupující, a pohledávky, na které se p řechod vztahuje, pat ří 

k p řevád ěnému podniku, neuplatní se podmínky uvedené v § 525  

obchodního zákoníku, které postoupení pohledávek vy lu čují,    

ať už z d ůvodu zm ěny obsahu pohledávky nebo z d ůvodu zm ěny 

věřitele, anebo by to odporovalo smluvní dohod ě s p ůvodním 

dlužníkem. 40 S ohledem na komplexnost úpravy p řechodu 

pohledávek však není pot řeba žádných dalších úkon ů smluvních 

stran, které smlouvu o p řevodu podniku uzav řely, vyjma 

informa ční povinnosti dle odst. 4 § 477 ObchZ. 

 

Přechod závazku 

Oproti obecné úprav ě obsažené v Ob čanském zákoníku v § 531 a 

násl. se specifika prodeje podniku projeví v ješt ě v ětší mí ře, 

než je tomu u postoupení pohledávek dle p ředchozího odstavce. 

K p řechodu závazku, jež je sou částí prodávaného podniku není 

pot řeba souhlasu v ěřitele. Op ět tak lze usuzovat z koncepce 

komplexnosti p řechodu všech práv a závazk ů, na které se prodej 

vztahuje. Postup dle § 531 Ob čZ. by byl s ohledem na možné 

množství závazk ů nesmírn ě problematický, v n ěkterých p řípadech 

i prakticky neuskute čnitelný.  

Proto k ochran ě práv v ěřitel ů zákon zakotvuje jednak zákonné 

ru čení prodávajícího, jednak právo na podání odporu dl e § 478 

ObchZ. 41 

 

K zákonnému ru čení prodávajícího v ůči v ěřiteli za spln ění 

převedených závazk ů se vztahuje i usnesení Vrchního soudu 

v Praze 42: 

„Podle ustanovení § 477 odst. 1 obch. zák. na kupuj ícího 

přecházejí všechna práva a povinnosti, na které se pr odej 

                                                 
40 Srov. nap ř. Marek, K., Smlouva o prodeji podniku a nájmu podn iku, Právní 

Rádce, 3/2009; nebo  
 D ědi č, J., Komentá ř, Obchodní zákoník, Polygon, Praha, 2002, str. 3480  
41 Viz. pozn. 30, tamtéž 
42  Usnesení Vrchního soudu v Praze, ze dne 17.3.2003 , sp. zn. 1 Ko 77/2003, 

publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovi sek Nejvyššího soudu, 
pod publika čním číslem 17/2004, str. 85  
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vztahuje. Podle odst. 3 uvedeného ustanovení se k p řechodu 

závazku nevyžaduje souhlas v ěřitele, prodávající však ru čí za 

spln ění p řevedených závazk ů kupujícím. Ze zn ění uvedeného 

ustanovení nelze dovodit záv ěr, že dalším prodejem podniku 

zaniká ru čení za tyto závazky jeho p ůvodním vlastníkem. Ru čení 

původního vlastníka za spln ění p řevedených závazk ů trvá i v 

případ ě, kdy kupující prodá jeho podnik t řetí osob ě. Lze 

dovodit, že v takovém p řípad ě se každý další prodávající stává 

vedle p ůvodního vlastníka též ru čitelem za p řevedené závazky. 

Jiný výklad by m ěl za následek ztížení nebo úpln ě znemožn ění 

věřiteli domoci se uspokojení své pohledávky v d ůsledku 

několika (p řípadn ě i zcela ú čelových) prodej ů podniku a byl by 

v rozporu se smyslem právní úpravy zákonného ru čení uvedené v 

citovaném ustanovení.“ 

 

Informa ční povinnost smluvních stran ze smlouvy o prodeji 

podniku vyplývá z § 477 odst. 4 ObchZ., kdy kupujíc í je 

povinen bez zbyte čného odkladu oznámit v ěřitel ům převzetí 

závazk ů a prodávající dlužník ům přechod pohledávek na 

kupujícího. Nutno p řipomenout, že i toto ustanovení má 

kogentní povahu a smluvní strany jej proto nemohou dohodou 

vylou čit. Nespln ění této povinnosti nemá vliv na platnost 

smlouvy a její ú činnost mezi smluvními stranami. Do oznámení 

je tak dlužník oprávn ěn plnit prodávajícímu jako v ěřiteli, 

nutno však podotknout, že prodávají ze smlouvy o pr odeji 

podniku je povinen takovéto pln ění p ředat kupujícímu, a to 

s ohledem na zákonnou úpravu bezd ůvodného obohacení. 

 

 

4.6  ÚČINNOST PŘECHODU PRÁV A ZÁVAZKŮ 

 
Dle zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku docház í 

k p řechodu vlastnického práva ú činností smlouvy, s výjimkou 

vkladu vlastnického práva k nemovitostem. Je nutné si ovšem 
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uvědomit, že k ú činnosti smlouvy je jednak nutný souhlas valné 

hromady dle § 67a ObchZ., p řípadn ě může být ú činnost podmín ěna 

rozhodnutím jiných orgán ů (nap ř. Ú řadu pro ochranu hospodá řské 

sout ěže). 

V sou časném zn ění § 67a není k uzav ření smlouvy vyžadován 

předchozí souhlas valné hromady, a v souladu s judika turou 43 

nabývá smlouva o prodeji podniku ú činnosti práv ě schválením na 

valné hromad ě. Zde si dovoluji poznamenat, že ve zn ění § 67a 

účinném do 7.3.2006 tomu bylo naopak – smlouva o prod eji 

podniku uzav řená bez souhlasu valné hromady byla absolutn ě 

neplatná. 

V p řípad ě, kdy je k ú činnosti smlouvy pot řeby souhlasu i 

jiných orgán ů, je pot řeba, aby smluvní strany p řihlédly ke 

specifik ům spojeným s probíhajícím řízení a p řípadn ě si ve 

smlouv ě ujednaly jakýsi „status quo“. Zejména nap ř. v závazku 

prodávajícího ne činit p ři provozu podniku p řed ú činnosti 

prodeje podniku žádná rozhodnutí vybo čující z b ěžného řízení 

podniku. 

 

 

4.7  PRÁVA Z PRŮMYSLOVÉHO NEBO JINÉHO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - 
SPECIÁLNÍ ÚPRAVA P ŘECHODU PRÁV 

 

První odstavec § 479 ObchZ., který je jedním z mála  

dispozitivních ustanovení smlouvy o prodeji podniku , upravuje 

přechod práv z pr ůmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, 

které se týkají podnikatelské činnosti. Pojmy pr ůmyslové a 

duševní vlastnictví nejsou v českém právu p řesn ě definovány. 

Zákonodárce tyto pojmy vymezuje v širším smyslu 44, tj. ve 

smyslu úmluvy o Sv ětové organizaci duševního vlastnictví 

z roku 1967 (vyhl. 69/1975 Sb.).  

                                                 
43  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 414/2003, Soudní judikatura 

6/2004 
44 D ědi č, J. Obchodní zákoník. Komentá ř, Praha, Polygon, 2002, s. 3483 - 

3485 
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Účelem takového zp ůsobu úpravy nejsou jen r ůzná specifika 

spojená se zákonnou úpravou jednotlivých práv, tj. práv 

pr ůmyslového a duševního vlastnictví, ale také mnohost  

nehmotných složek sloužících k podnikání, které moh ou být 

sou částí podniku. Dále se jedná o nehmotné složky nechr áněné, 

které nepodléhají ochran ě absolutními právy, ani k nim 

nevznikly práva z licencí, a které se mohou stát so učástí 

podniku jako nehmotné složky podnikání ve smyslu § 5 ObchZ. Na 

tyto složky se ustanovení § 479 ObchZ. použije p řiměřeně. 45 

Teorie rozumí právy z pr ůmyslového vlastnictví zejména práva 

k ochranným známkám, ozna čení p ůvodu, práva k vynález ům, 

zlepšovacím návrh ům, užitným vzor ům, k obchodní firm ě, 

topografiím polovodi čových výrobk ů a novým odr ůdám rostlin a 

plemen ům zví řat. Za práva vyplývající z jiného duševního 

vlastnictví jsou považována zejména práva autorská a práva 

autorskému právu p říbuzná a dále práva k jiným výsledk ům 

duševní činnosti (nap ř. know-how). Nepat ří sem však práva 

osobní povahy, která jsou nep řevoditelná. 46 

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že  pro nabytí 

nebo zachování práv z pr ůmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví je možné zapo číst i dobu uskute čňování 

podnikatelské činnosti vykonávanou prodávajícím ješt ě p řed 

uzav řením smlouvy o prodeji podniku.  

To platí nap ř. pro podmínky poskytování práva užívat ochrannou 

známku dle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, 

který jako d ůsledek neužívání ochranné známky po dobu 5 let 

stanovuje prohlášení za neplatnou v „neužívaném“ ro zsahu anebo 

ji zruší. 47 

                                                 
45 D ědi č, J. Obchodní zákoník. Komentá ř, Praha, Polygon, 2002, s. 3483 - 

3485 
46 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kolektiv – O bchodní zákoník, 

Komentá ř, 11. Vydání, Praha C.H.Beck, 2006, str. 1200 
47  zákon č. 441/2003 Sb., v platném zn ění, o ochranných známkách: 

§ 13 
Užívání ochranné známky 

(1) Pokud do 5 let od zápisu neza čal vlastník ochrannou známku řádně užívat 
pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo  pokud toto užívání 
bylo p řerušeno nejmén ě na nep řetržitou dobu 5 let, podléhá ochranná 
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Obdobně je tomu i v p řípad ě nucené licence 48 dle zákona č. 

527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích.   

Obchodním zákoníkem stanovené konstrukce „pokra čování v b ěhu 

lh ůty“ je p řiměřená ú čelu smlouvy o prodeji podniku, tj. zm ěna 

v osobách podnikatel ů za stálého fungování podniku.  

V souvislosti s p řechodem pr ůmyslových práv je pot řeba provést 

změnu zápisu v p říslušném registru, které vede Ú řad 

pr ůmyslového vlastnictví.  

Kogentní ustanovení druhého odstavce § 479 ObchZ. v šak 

stanoví, že k p řechodu práva podle odstavce 1  nedochází, 

jestliže by to odporovalo smlouv ě o poskytnutí výkonu práv z 

pr ůmyslového nebo jiného duševního vlastnictví nebo po vaze 

t ěchto práv.  

Půjde zejména o práva osobní povahy (práva p ůvodce vynálezu, 

autora autorského díla). Z d ůvodu povahy nedojde dále 

k p řechodu práva na ozna čení p ůvodu v p řípad ě, že po prodeji 

podniku by již zboží nebylo vyrobené nebo zpracovan é anebo 

připravené na území a za podmínek vymezených zákonem. 49 

K p řechodu práv nedojde také v p řípad ě, že prodávající p řed 

zamýšleným prodejem podniku uzav řel s t řetí osobou licen ční 

smlouvu dle § 508 ObchZ.   

Smluvní strany by proto m ěly ve smlouv ě p řesn ě vymezit, jaká 

práva pr ůmyslového a duševního vlastnictví, jež se týkají 

podnikatelské činnosti části podniku prodávajícího, p řechází 

na kupujícího. 

Velice významná je také otázka specifikace nehmotný ch složek 

podniku, které nejsou vymezeny zákonem, avšak mohou  tvo řit 

velmi podstatnou složku podniku. Jedná se zejména o  složky 

ozna čované „Know-how“ a „Goodwill“. 

                                                                                                                                                         
známka následk ům uvedeným v tomto zákon ě (§ 14 a 31), ledaže pro 
neužívání existují řádné d ůvody. 

 
48  Viz. § 20 zákona č. 527/1990 Sb., v platném zn ění, o vynálezech a 

zlepšovacích návrzích 
49 Viz. § 5 zákona č. 452/2001 Sb., v platném zn ění, o ochran ě ozna čení 

původu a zem ěpisných ozna čení a o zm ěně zákona o ochran ě spot řebitele 



43 
 

Pojem know-how lze vymezit jako v ědomosti a zkušenosti 

technického či informa čního rázu, které jsou p ředpokladem pro 

výkon ur čité podnikatelské činnosti. M ůže se jednat i o 

nehmotné složky podnikání, které nenapl ňují podstatné znaky 

pro p řiznání ochrany dle zvláštních zákon ů chránících práva 

z pr ůmyslového a jiného duševního vlastnictví. Jako p říklad 

lze uvést po číta čový (SW) program, který bude tvo řit jednu ze 

složek podniku. Bude- li po číta čový program jedine čný 50 ve 

smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona (dále jen 

„AutZ.“), bude chrán ěn jako dílo literární. Pokud po číta čový 

program nebude spl ňovat podmínku jedine čnosti, ale bude 

původním dílem autora, p řipadá v úvahu jeho ochrana ve smyslu 

§ 2 odst. 2 AutZ. jako tzv. kvazidíla. Nutno ovšem podotknout, 

že myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkol i prvek 

počíta čového programu, v četn ě t ěch, které jsou podkladem jeho 

propojení s jiným programem, nejsou podle tohoto zá kona 

chrán ěny 51. V takovém p řípad ě bude spadat po číta čový program do 

kategorie know-how, které p řísluší ochrana dle ustanovení 

obchodního zákoníku o obchodním tajemství (splní-li  

předpoklady) a p říp. v rámci ochrany proti nekalé sout ěži. 

Do kategorie know-how lze dále za řadit dále výrobní postupy, 

organiza ční systém řízení, databáze, seznamy klient ů. 

 

Dobrá pov ěst podniku (goodwill) m ůže rovn ěž p ředstavovat velmi 

podstatnou a cennou složku podniku. V ětšinou bude spojena 

s obchodní firmou podnikatele. P řevod obchodní firmy je po 

vypušt ění § 481 ObchZ. upraven v § 11 ObchZ. Jedná se tedy  o 

převod, nikoli p řechod práva, což p ředpokládá výslovný souhlas 

prodávajícího, který je nejlépe vyjád řit p římo ve smlouv ě o 

prodeji podniku. Obchodní zákoník v § 11 odst. 4 dá le 

stanovuje, že p řevod firmy bez sou časného p řevodu podniku je 

nepřípustný. P řevod firmy je možný i p ři p řevodu části 

                                                 
50  Viz. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona 
51  Viz. § 65 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona 



44 
 

podniku, bude-li podnikatel zbývající část provozovat pod 

jinou firmou nebo tato část zanikne likvidací. 

Lze si p ředstavit situaci, kdy obchodní firma nebude v rámci  

prodeje části podniku p řevedena, ale p řesto bude obchodní 

firma prodávajícího tvo řit sou část obchodí firmy kupujícího. 

Má-li prodávající ochrannou známku zapsanou v rejst říku 

ochranných známek vedeném Ú řadem pr ůmyslového vlastnictví a 

znění ochranné známky tvo ří sou část obchodní firmy 

prodávajícího, je možné, aby smluvní strany uzav řely licen ční 

smlouvu, jejímž p ředmětem bude právo užívat ochrannou známku 

pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla och ranná 

známka zapsána. Nové zn ění obchodní firmy kupujícího však 

nesmí být zam ěnitelné, což posuzuje p říslušný krajský (v Praze 

městský) soud pov ěřený vedením obchodního rejst říku. Použití 

ochranné známky – nap ř. zkratky, v obchodní firm ě 

s odlišujícím dodatkem by nem ělo zp ůsobovat problémy, zejména 

v p řípad ě, že prodávající a kupující jsou propojenými osobam i 

v rámci koncernu 52. Platí ovšem obecný zákaz používat slova 

„banka“ či „burza“, které jsou oprávn ěny používat pouze osoby 

podnikající na základ ě oprávn ění dle zvláštních právních 

předpis ů. 53 

 

 

4.8  PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PRACOVN ĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ 

 

Kogentní ustanovení § 480 ObchZ. p ředstavuje lex specialis    

k § 338 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, dle 

kterého m ůže dojít k p řechodu práv a povinností               

z pracovn ěprávních vztah ů jen v p řípadech stanovených 

zákoníkem práce nebo zvláštním právním p ředpisem. Nutno ovšem 

doplnit, že toto ustanovení je sou časn ě speciálním ustanovením 

                                                 
52  Viz. § 11 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 
53  Viz. § 3 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, nebo § 1 odst. 4 

zákona 229/1992 Sb., o komoditních burzách 
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upravujícím p řechod práv a povinností vyplývajících z 

pracovn ěprávních vztah ů ve vztahu k obecnému ustanovení § 477 

ObchZ. 

Na kupující ze smlouvy o prodeji podniku tak okamži kem její 

účinnosti p řecházejí všechna práva a povinností zam ěstnavatele 

vůči zam ěstnanc ům podniku, a to aby v zájmu ekonomického 

využití podniku (p řevád ěné části podniku) byla zachována 

jednota hmotných, osobních a nehmotných složek podn ikání. 

Dle rozhodnutí 54 Nejvyššího soudu ČR je smluvní ujednání, které 

by bylo v rozporu se speciálním a zárove ň kogentním 

ustanovením - viz § 263 odst. 1 obch. zák. a § 480 obch. zák., 

by mohlo založit jen částe čnou neplatnost p říslušných 

ustanovení smlouvy o prodeji podniku, která by byla  v rozporu 

s § 480 ObchZ. 

Podstatný pro výklad k rozsahu p řechodu práv a povinností je 

také rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.9.1997, sp . zn. 2 

Cdon 1496/96, který uvádí: 

Ze zn ění ustanovení § 480 obch. zák. (srov. slova „k 

zaměstnanc ům podniku“) jednozna čně plyne, že na kupujícího 

nepřechází všechna práva a povinnosti z pracovn ěprávních 

vztah ů, které v ůbec kdy prodávajícímu vznikly p ři provozování 

podniku (p řevád ěné části podniku), ale jen práva a povinnosti 

(v četn ě neuspokojených nárok ů) v ůči t ěm zaměstnanc ům, jejichž 

pracovn ěprávní vztah s prodávajícím trval alespo ň v den, 

kterým se stala smlouva o prodeji podniku ( části podniku) 

účinnou; skon čil-li pracovn ěprávní vztah p řed tímto dnem, 

zůstávají práva a povinnosti prodávajícího (spo čívající v 

dosud neuspokojených nárocích) v ůči bývalým zam ěstnanc ům 

smlouvou o prodeji podniku ( části podniku) nedot čena. Uvedený 

záv ěr je rovn ěž v souladu s ú čelem smlouvy o prodeji podniku; 

k zachování jednoty hmotných, osobních a nehmotných  složek 

podnikání je pot řebné, aby kupující p řevzal práva a povinnosti 

                                                 
54  Viz. Rozsudek Nejvyššího soudu v ČR ze dne 1.10.2008, sp. zn. 32 Cdo 

2013/2008 
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jen v ůči pracovník ům, jejichž pracovn ěprávní vztah trvá a 

kte ří tak mají v p řevád ěném podniku nadále p ůsobit. 

 

Jak již bylo uvedeno výše, k p řechodu práv a povinností je 

zapot řebí, aby byla platn ě uzav řena smlouva o prodeji podniku. 

Smluvní strany nemohou na základ ě jiného ujednání p řevést 

pracovn ěprávní vztahy. Jak uvedl Nejvyšší soud ČR v jednom ze 

svých rozhodnutí 55, k p řechodu práv a povinností 

z pracovn ěprávních vztah ů dochází jen tehdy, pokud právní 

předpisy s jejím uzav řením takový následek spojují. Tuto 

skute čnost je pot řeba mít na pam ěti v p řípad ě organiza čních 

změn v rámci podniku, nap ř. p ři tvorb ě holdingové struktury. 

Jako vhodn ější zp ůsob řešení p řevodu zam ěstnanc ů se jeví 

přechod zam ěstnaneckých práv vkladem části podniku do nov ě 

vznikající spole čnosti a nikoliv smluvním ujednáním 

statutárních orgán ů o p řevodu zam ěstnanc ů. 

 

 

4.9  SPECIFIKA SPOJENÁ SE ZÁKONNOU KONSTRUKCÍ PŘECHODU PRÁV A 
ZÁVAZKŮ P ŘI PRODEJI PODNIKU 

 

Výše uvedená specifika spojená se zákonnou úpravou přechodu 

práv a závazk ů p ři uzav ření smlouvy o prodeji podniku, zejména 

vynechání požadavku souhlasu v ěřitele p ři p řechodu závazku, 

řeší zákonodárce, vedle zákonného ru čení dle § 477 odst. 3 

ObchZ., úpravou obsaženou v § 478 ObchZ. Institut z ákonného 

ru čení prodávajícího a možnost v ěřitele podat odpor tak mají 

zachovat ochranu práv v ěřitele a sou časn ě i suplovat souhlas 

věřitele s p řevzetím závazku. Možné nevýhody této konstrukce 

lze spat řovat ve stanovení objektivní lh ůty, resp. její délce 

pro v ěřitele ohledn ě možnosti domáhat se u soudu ur čení 

neúčinnosti smlouvy o prodeji podniku práv ě v ůči osob ě 

                                                 
55  Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.5.2001,  sp. zn. 21 Cdo 

1323/2000, publikovaný v Právních Rozhledech č. 12/2001, str. 611 
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věřitele. V p řípad ě zmeškání této lh ůty (nap ř. p ři porušení 

povinnosti prodávajícího provést zápis o prodeji po dniku 

v obchodním rejst říku) se kupující stává dlužníkem v ěřitele. 

Zákonné ru čení prodávajícího za spln ění závazk ů kupujícím 

zůstává i nadále, nicmén ě lze si p ředstavit i situace, kdy 

věřitel trvá na spln ění závazku konkrétním dlužníkem. Avšak 

vzhledem k tomu, že se bude jednat o závazek souvis ející 

s p řevád ěným podnikem, zvolil zákonodárce postup umož ňující 

převod podniku na základ ě jedné typové smlouvy. Kvalitativn ě 

se sice na postavení v ěřitele nic nem ění, by ť nelze vylou čit, 

že s p řevzetím dluhu dle § 531 OZ by v ěřitel nesouhlasil. 

Jedná se o p řípady, kdy se nepochybn ě zhorší dobytnost 

pohledávky. Zákonodárce touto konstrukcí op ět zd ůraznil 

transla ční ú činky smlouvy o prodeji podniku umož ňující p řevod 

podniku bez nutnosti zdlouhav ě a náro čně zajiš ťovat všechny 

souhlasy, vyjád ření, či spl ňovat jiné podmínky, kterých by 

bylo zapot řebí p ři jednotlivých p řevodech aktiv. 

Kogentní ustanovení § 478 ObchZ. modifikuje obecnou  úpravu 

odporovatelnosti upravenou v § 42a Ob čZ. a p řizp ůsobuje jej 

pot řebám smlouvy o prodeji podniku. 56  

V p řípad ě odporovatelnosti dle ob čanskoprávní úpravy se m ůže 

věřitel domáhat, aby soud ur čil, že dlužníkovy právní úkony, 

pokud zkracují uspokojení jeho vymahatelné pohledáv ky, jsou 

vůči n ěmu právn ě neú činné. Sou časn ě úmysl dlužníka zkrátit své 

věřitele musel být druhé stran ě znám. Prokazovat, že na 

základ ě smlouvy o prodeji podniku došlo ke zkrácení v ěřitelovy 

vymahatelné pohledávky a dále prokázat úmysl dlužní ka a jeho 

známost druhé smluvní stran ě může být, a v praxi zpravidla 

bude, velmi obtížné. 

Obchodní zákoník proto poskytuje v ěřiteli ur čitou ochranu tím, 

že formuluje institut odporovatelnosti tak, že v p řípad ě kdy 

se prodejem podniku nepochybn ě zhorší dobytnost jeho 

pohledávky, m ůže se v ěřitel domáhat odporem, aby soud ur čil, 

                                                 
56  D ědi č, J., Komentá ř, Obchodní zákoník, Polygon, Praha, 2002, str. 3482  
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že v ůči n ěmu je p řevod závazku prodávajícího na kupujícího 

neúčinný. Lh ůta pro podání odporu u soudu je stanovena jako 

subjektivní – 60 dn ů ode dne, kdy se v ěřitel dozví o prodeji 

podniku. Dále je stanovena také objektivní lh ůta 6-ti m ěsíc ů 

od zápisu prodeje podniku v obchodním rejst říku. Pokud 

prodávající podnikatel není zapsán v obchodním rejs t říku, 

počíná objektivní lh ůta b ěžet ode dne uzav ření smlouvy o 

prodeji podniku. 

Nutno ovšem podotknout, že v ěřitel musí dodržet jak 

subjektivní, tak objektivní lh ůtu, jinak soud jeho odpor s 

návrhem na ur čení neú činnosti smlouvy o prodeji podniku 

odmítne. 

V p řípad ě, že by prodávající nesplnil svou oznamovací 

povinnost dle § 477 odst. 4, a v ěřiteli by z d ůvodu marného 

uplynutí lh ůty vznikla škoda, m ůže se domáhat její náhrady 

v souladu s § 373 a násl. ObchZ. 

 

Zhoršení dobytnosti pohledávky je pot řeba posuzovat 

z konkrétních projev ů, resp. chování nového majitele 

v bezprost řední souvislosti s uzav řením smlouvy o prodeji 

podniku, zejména z nezájmu pln ění p řevzatých reálných závazk ů. 

V jednom ze svých rozsudk ů
57 uvádí Nejvyšší soud ČR 

v od ůvodn ění následující: 

„ …již sama skute čnost, že k prodeji podniku mezi p ůvodním 

majitelem a dalším majitelem a následn ě mezi dalším majitelem 

a novým majitelem došlo téhož dne, p ředstavuje prvek 

spekulativnosti a tím i reálné nejistoty pln ění hospodá řských 

a finan čních závazk ů, spjatých s prodávaným podnikem. Druhý 

žalovaný jako finální kupující již v pr ůběhu dvou m ěsíc ů po 

koupi podniku dal jednozna čně najevo (srov. zejména shora 

uvedený zápis), že reálný závazek ze smlouvy o dílo , který 

převzal, nehodlá splnit, a m ěl zájem se dohodnout jen o 

                                                 
57  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR, ze dne 25.6.1997, sp. zn. 1 Odon 70/97, 

publikované ve PP 2/1998 
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finan čních d ůsledcích nespln ění závazku. Z konkrétních projev ů 

resp. chování druhého žalovaného v souvislosti s uz avřením 

smlouvy o prodeji podniku je proto nepochybné, že s e dobytnost 

pohledávky žalobce prodejem podniku bezprost ředně zhoršila.“ 

 

Pokud soud vyhoví odporu v ěřitele, stává se v ůči n ěmu smlouva 

o prodeji podniku neú činná. Platnost smlouvy o prodeji podniku 

tím však není dot čena. K p řechodu ostatních práv a závazk ů ze 

smlouvy o prodeji podniku dojde a smluvní strany js ou povinny 

plnit své smluvní povinnosti, v četn ě povinnosti kupujícího 

zaplatit kupní cenu. 

Pokud však prodávající uhradil pohledávku v ěřitele, v ůči 

kterému je smlouva neú činná, má prodávající právo požadovat na 

od kupujícího poskytnuté pln ění s p říslušenstvím. 

 

Zápis do obchodního rejst říku 

Ustanovení § 488 ObchZ. upravující zápis o prodeji do 

obchodního rejst říku má kogentní charakter. S ohledem na 

objektivní lh ůtu pro podání odporu u soudu dle § 478 odst.1 

ObchZ. je stanovena povinnost prodávajícího zapsané ho 

v obchodním rejst říku podat návrh na zápis o prodeji podniku 

do obchodního rejst říku. Návrh na zápis do obchodního 

rejst říku je pot řeba podat ve lh ůt ě stanovené v § 31 odst. 2 

ObchZ. K návrhu je pot řeba p řiložit smlouvu o prodeji podniku, 

která se dále zakládá do sbírky listin dle § 38i od st. 1., 

písm. i). Zápis o prodeji podniku, jak ostatn ě vyplývá i ze 

samotné dikce zákona, který mluví o „zápisu o prode ji“ a 

nikoliv o „zápisu prodeje“ má deklaratorní, nikoliv  

konstitutivní charakter.  

Na zápis do obchodního rejst říku je dále navázána lh ůta pro 

ukon čení likvidace právnické osoby, která uzav řela smlouvu o 

prodeji podniku na stran ě prodávajícího, p ři čemž tato lh ůta 

činí 1 rok. Ustanovení tím, ve prosp ěch p řípadných v ěřitel ů, 

zamezuje možnosti zániku právnické osoby, aniž by v ěřitelé 
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měli možnost uplatnit u ní své závazky jako  u prodáv ajícího 

ve smyslu § 478 ObchZ. Jak již bylo uvedenou výše, uzav řením 

smlouvy o prodeji podniku nedochází k zániku prodáv ajícího 

jako podnikatele, ale ke zm ěně skladby jeho obchodního 

majetku. 58  

Lhůta pro výmaz spole čnosti se vztahuje jen na p řípady, kdy je 

prodáván celý podnik, nikoliv jen část. Na podporu této úvahy 

lze uvést § 487, podle kterého pro smlouvu o prodej i části 

podniku platí ustanovení § 477 – 486 ObchZ. 59 

 

 

4.10  KUPNÍ CENA 

 

Dispozitivní ustanovení o stanovení kupní ceny za p rodej 

podniku je formulováno jako vyvratitelná právní dom něnka. 

Kupní cena je v ěcí dohody smluvních stran a podklad pro tvorbu 

ceny v ú četní evidenci je tak možno chápat jako ur čité 

vodítko. Na podporu tohoto ustanovení lze uvést zás adu 

poctivého obchodního styku a v p řípad ě propojených osob by 

cena m ěla odpovídat podmínkám obvyklým v hospodá řském styku. 

Nicmén ě stanovení ceny za prodej podniku pouze na základ ě 

údaj ů vedených v ú četní evidenci vidím jako problematický 

minimáln ě ze dvou d ůvod ů.  

Předně je nutné si uv ědomit skute čnost, že podnik p ředstavuje  

„fungující ekonomickou jednotku“ a tudíž se jeho ú četní 

hodnota m ůže m ěnit každým dnem (zejména s p řihlédnutím ke 

skladovým zásobám). V takovém p řípad ě lze p ři jednání o 

uzav ření smlouvy stanovit den, ke kterému se ur čí hodnota 

podniku a následn ě den ú činnosti smlouvy, ke kterému se 

vy číslí hodnota podniku znova. Kupní cenu lze poté ur čit jako 

pr ůměr obou zjišt ěných údaj ů. Tento postup je nesmírn ě pracný, 

                                                 
58  D ědi č, J., K n ěkterým problém ům ze smluv o prodeji podniku, Právní praxe, 

1993, č. 2, str. 105 
59  Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kolektiv – Obchodní zákoník, 

Komentá ř, 11. Vydání, Praha C.H.Beck, 2006, str. 1200 
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nicmén ě pro ob ě smluvní strany férový. Avšak je pot řeba si 

uvědomit, že ú četní hodnota jednotlivých, zejména hmotných 

složek podniku a jejich reálná tržní hodnota mohou být zna čně 

rozdílné. 

Je ale nezbytné zd ůraznit, že pouze údaje z ú četní evidence 

nejsou pro stanovení kupní ceny dosta čující, jelikož existují 

i další okolnosti spojené s podnikem, které mohou m ít v ětší či 

menší vliv na výši kupní ceny. Dovoluji si proto ci tovat část 

odůvodn ění z prvorepublikového, nicmén ě stále aktuálního, 

rozsudku publikovaného pod č. 1097 (z roku 1923) ve sbírce 

Vážný 60: "Hodnota podniku v jeho celistvosti záleží nejen v 

materiálním obsahu inventá ře obchodu, tedy v za řízení a ve 

zboží, nýbrž i v on ěch imateriálních momentech, které tvo ří 

jeho hodnotu jako prost ředku výd ěle čného a záleží v tom, že je 

obchodní místnost v d ůsledku svého trvání, výhodné polohy a 

svého dobrého jména vyhledávána zákazníky. Souhrnem  t ěchto 

výd ělkových možností, známostí, zavedení obchodu na ur čitém 

míst ě, ur čitého kruhu zákaznictva nabývá obchod (závod, 

podnik) zvýšené hodnoty jako zdroj výd ělku. P ři smluvním 

sjednávání ceny je t řeba vzít v úvahu i tyto otázky."   

I když se jedná o rozsudek staršího data, použité a rgumenty 

však neztrácí nic ze své p řesv ědčivosti ani dnes. Je 

pochopitelné, že hodnota podniku – nap ř. prodejny pe čiva 

umíst ěné v centru m ěsta, na frekventovaném míst ě, u k řížení 

linek m ěstské hromadné dopravy, bude mít p ři stanovování kupní 

ceny za její prodej daleko vyšší cenu než prodejna umíst ěná 

v okrajové části m ěsta, by ť sortiment nabízených výrobk ů bude 

obdobný. 

 

V p řípad ě, že smluvní strany spl ňují podmínky stanovené 

v ustanovení § 196a odst. 3 ObchZ., je zapot řebí, aby hodnota 

                                                 
60  Eliáš, K.: Obchodní zákoník, 2. p řepracované a rozší řené vydání, Linde 

Praha, 1998, str. 1059 
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převád ěného podniku byla ur čena na základ ě posudku znalce 

jmenovaného soudem. 

 

 

4.11  PŘEDÁNÍ A P ŘEVZETÍ PODNIKU, CHYB ĚJÍCÍ A VADNÉ V ĚCI 

 

S ohledem na dispozitivnost ustanovení prvních dvou  odstavc ů  

§ 483 ObchZ. se smluvní strany mohou dohodnout i ji nak, tj. že 

k p ředání podniku, v četn ě p řechodu nebezpe čí škody, dojde 

pozd ěji.  A vzhledem k formulaci – „v ěci zahnuté do prodeje“ 61 

je ve smlouv ě vhodn ější rovn ěž formulovat, že k p ředání 

podniku a p řechodu nebezpe čí škody na podniku dochází ke dni 

pozd ějšímu, než je ú činnost smlouvy. S ohledem na práva 

spojená s odpov ědností za vady a p řípadn ě též práva na 

odstoupení od smlouvy je pot řeba v ěnovat náležitou pozornost 

při vyhotovení zápisu o p ředání dle § 484 ObchZ. 

Pokud jde o nemovitosti, jak již bylo uvedeno výše,  s ohledem 

na obecnou právní úpravu p řevodu práv k nemovitým v ěcem vzniká 

účinností smlouvy o prodeji podniku prodávajícímu záv azek 

převést vlastnické právo k nemovitosti, avšak obchodn í zákoník 

nestanovuje žádnou lh ůtu. Smluvní strany si však takovou lh ůtu 

pro podání návrhu na vklad vlastnického práva k nem ovitostem, 

které tvo ří sou část podniku, sjednat mohou, aniž by to bylo 

v rozporu s kogentním ustanovením t řetího odstavce § 483. 

V zájmu právní jistoty tak ve smlouv ě takové ustanovení bude, 

neboť kupující se stává vlastníkem nemovitostí až okamži kem 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

Prodávající je povinen upozornit kupujícího na vadn é nebo 

chyb ějící v ěci, práva nebo jiné majetkové hodnoty, o kterých 

ví nebo musí v ědět, a to nejpozd ěji v zápise o p ředání 

podniku. By ť toto ustanovení m ůže vzbuzovat jistou formu 

                                                 
61  Pelikánová, I. Komentá ř k obchodnímu zákoníku 4.díl §409-565,Praha:Linde 

Praha,1997, s.327 
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spekulativního chování prodávajícího, ve smyslu sna hy n ěco 

zaml čet co nejdéle, je pot řeba si uv ědomit, že prodávající 

odpovídá za škodu dle § 373 ObchZ, p ři čemž odpov ědnost za vady 

dle § 486 tím není vylou čena. 62 

Při posuzování vadnosti v ěcí, práv nebo jiných majetkových 

hodnot se p řihlíží k jejich schopnosti sloužit p ři provozu 

podniku, nicmén ě smluvní strany si mohou p ředem zvolit pro 

posouzení odlišná kritéria, jelikož ustanovení je 

dispozitivní.  

V p řípad ě chyb ějících v ěcí, práv nebo jiných majetkových 

hodnot je t řeba si nejprve uv ědomit, jak byly p řevád ěné složky 

vymezeny ve smlouv ě. V p řípad ě, že podkladem pro ur čení kupní 

ceny nebude ú četní evidence, je pot řeba v ěnovat náležitou 

pozornost již p ři vymezení p řevád ěného podniku a jednotlivé 

složky, na kterých má kupující zvláštní zájem, ve s mlouv ě 

specifikovat.   

 

 

4.12  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

Ustanovení upravující odpov ědnost mají dispozitivní povahu a 

obchodní zákoník stanovuje v p řípad ě vad pouze nárok na slevu. 

Rozsah odpov ědnosti si však mohou smluvní strany dohodnout i 

jinak. 

Důležitá je zákonná úprava možnosti kupujícího oznámi t vady, 

které jsou zjistitelné až p ři provozu podniku, p ři čemž je 

stanovena subjektivní lh ůta bez zbyte čného odkladu poté co je 

zjistil, nebo p ři odborné pé či mohl zjistit. Objektivní lh ůta 

je stanovena na 6 m ěsíc ů ode dne ú činnosti smlouvy.  

Rovněž si mohou smluvní strany ve smlouv ě dohodnout, že podnik 

musí být zp ůsobilý provozu vymezeným zp ůsobem.  

V p řípad ě, že podnik nebude schopen provozu dohodnutým 

způsobem, nebo vady v čas oznámené jsou neodstranitelné nebo je 
                                                 
62  D ědi č, J., Komentá ř, Obchodní zákoník, Polygon, Praha, 2002, str. 3489  
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prodávající neodstraní v dodate čné p řiměřené lh ůt ě stanovené 

kupujícím, je kupující oprávn ěn odstoupit od smlouvy o prodeji 

podniku 

Při odstoupení od smlouvy dle obchodního zákoníku zan iká 

smlouva s ú činky ex nunc a to v zájmu zd ůrazn ění právní 

jistoty v obchodních závazkových vztazích. Smlouva o prodeji 

podniku se tedy ruší okamžikem, kdy jednostranný pr ojev v ůle 

odstoupit je doru čen prodávajícímu. P ři odstoupení od smlouvy 

se v ěřitelem p řevedených pohledávek a dlužníkem p řevedených 

závazk ů stává prodávající podniku. Pon ěvadž však nemá 

odstoupení od smlouvy podle obchodního zákoníku zp ětné ú činky, 

nejsou ani dot čeny právní následky inkasa p řevedených 

pohledávek kupujícím podniku a vyplacení závazk ů, které bylo 

uskute čněno p řed odstoupením od smlouvy. Zp ětný p řevod se týká 

pouze pohledávek a závazk ů, které existovaly v dob ě prodeje 

podniku a existují ješt ě v dob ě doru čení právního úkonu 

odstoupení od smlouvy. 63 

 

 

4.13  KONKURENČNÍ DOLOŽKA 

 

Podle kogentního ustanovení § 488a si mohou smluvní  strany 

dohodnout, že prodávající nesmí po stanovenou dobu,  nejdéle 

však 2 roky po ú činnosti smlouvy o prodeji podniku vykonávat  

činnost, která by m ěla sout ěžní povahu v ůči činnosti 

převád ěného podniku. 

Kogentní povaha ustanovení se vztahuje na podmínky konkuren ční 

doložky, nikoliv na povinnost jejího sjednání. 

 

 

                                                 
63  Kopá č, L.; Švestka, J.: K n ěkterým následk ům odstoupení od smlouvy o 

prodeji podniku, Právní rozhledy 1997, č. 2, str. 334-338 
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5 SOUHLASY POTŘEBNÉ K P ŘEVODU PODNIKU A NĚKTERÉ VÝJIMKY 
Z KOMPLEXNOSTI PŘECHODU PRÁV A ZÁVAZKŮ 

 

5.1  SOUHLAS VALNÉ HROMADY DLE § 67a ObchZ. 

 

Znění tohoto ustanovení, které bylo do obchodního záko níku 

včlen ěno zákonem 370/2000 Sb. bylo n ěkolikrát novelizováno ve 

snaze o co možná nejp řesn ější harmonizaci obchodního zákoníku 

s komunitárním právem, konkrétn ě t řetí sm ěrnicí Rady (ES) 

78/855/EHS ze dne ze dne 9. října 1978, a šestou sm ěrnicí Rady 

(ES) 82/891/EHS ze dne ze dne 17. prosince 1982. Sm ěrnice se 

vztahují na právní úpravu podmínek fúzí (t řetí sm ěrnice) a 

rozd ělení (šestá sm ěrnice) akciových spole čností. S ohledem na 

skute čnost, že p ři prodeji podniku dochází k obdobným 

důsledk ům, jako p ři fúzích či rozd ělení, byla podmínka 

souhlasu valné hromady vztažena i na smlouvy, na zá klad ě 

kterých dochází k dispozicím s podnikem. Výkladovým  problémem 

byla zejména otázka, zda dle zákonné úpravy se souh las valné 

hromady vyžaduje u všech dispozic s podnikem. Posle dní novela, 

provedená zákonem č. 56/2006 Sb. vymezuje dispozice s podnikem 

již p řesn ěji. 64   

Nicmén ě ani toto novelizované zn ění nevy řešilo úpln ě všechny 

problémy. Poté, co odpadl problém s rozsahem dispoz ic, 

vyvstala otázka, jak vymezit část podniku pro ú čely aplikace  

§ 67a ObchZ. - je pot řeba, aby část podniku tvo řila 

samostatnou organiza ční složku ve smyslu § 487 ObchZ.? Anebo 

je možné vztáhnout požadavek i na p řevody n ěkterých složek 

podniku, které sice netvo ří samostatnou organiza ční složku ve 

smyslu § 487 ObchZ., ale v p řípad ě jejich p řevodu, pop ř. série 

takových p řevod ů by mohlo dojít k p řevodu podstatných aktiv, 

která by de facto tvo řila podnik? By ť v p řípad ě prodeje 

podniku, pop ř. jeho části bude souhlas valné hromady vyžadován 

                                                 
64  Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kolektiv – Obchodní zákoník, 

Komentá ř, 11. Vydání, Praha C.H.Beck, 2006, str. 248 
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vždy, je nastín ěný problém teoreticky velmi zajímavý a dovolím 

si k n ěmu uvést ješt ě n ěkolik řádk ů.  

P. Čech argumentuje 65 ú čelem právní úpravy a uvádí princip 

přikazující, aby o vážných zásazích do kapitálové, ma jetkové, 

ale i organiza ční základny akciové spole čnosti, či spole čnosti 

s ru čením omezeným, rozhodovali akcioná ři (spole čníci) na 

valné hromad ě, a to zásadn ě kvalifikovanou v ětšinou. 

Představenstvo či jednatelé mají sice výlu čnou p ůsobnost k 

obchodnímu vedení spole čnosti, nicmén ě kapitálovou, majetkovou 

a organiza ční strukturu spole čnosti nesmí na základ ě vlastní 

vůle zásadn ě modifikovat, ledaže je k tomu zákon výslovn ě 

oprav ňuje. Znovu lze poukázat na d říve citované stanovisko 

Nejvyššího soudu ČR vyslovené v rozhodnutí z 29. 6. 2005, sp. 

zn. 29 Odo 442/2004. 66  

Jádrem problému je v daném p řípad ě dopad dispozic s podstatnou 

částí aktiv spole čnosti v p řípadech, které nebudou 

kvalitativn ě spadat pod legální definici podniku, či 

judikaturou vymezeném pojímání části podniku jako samostatné 

organiza ční složky. Pak by bylo možné p řevád ět i podstatné 

části aktiv spole čnosti na základn ě jiných smluvních typ ů a 

statutární orgány tím de facto p řebírají pravomoci valné 

hromady. A lze se jen dohadovat, zda v konkrétních převodech 

podstatných částí majetku spole čnosti, bez použití smlouvy o 

prodeji podniku, bude ust. § 194 odst. 5, ve spojen í s § 135 

odst. 2 ObchZ., stanovující statutárním orgán ům kapitálových 

spole čností povinnost jednat s pé čí řádného hospodá ře, 

dostate čným limitem. Stejn ě tak odpov ědnost za škodu 

způsobenou p ři výkonu p ůsobnosti p ředstavenstva (jednatele) se 

v minulosti neukázala jako dostate čný nástroj ochrany práv 

spole čník ů p řed jednáním, které nebylo možné charakterizovat 

jako „pé če řádného hospodá ře“. Úvaha o možnosti pod řadit 

                                                 
65  Čech, P. – Vymezení části podniku a p ůsobnost valné hromady, Právní rádce 

11/2006, dále pak Čech, P. - N ěkolik dopl ňujících poznámek k výkladu § 
67a ObchZ, Právní rozhledy 7/2007, s. 254 

66  Čech, P. – Vymezení části podniku a p ůsobnost valné hromady, Právní rádce 
11/2006 
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procedu ře dle § 67a ObchZ. i dispozice s částí podniku, která 

nenapl ňuje kvalitativn ě samostatnou organiza ční složku ve 

smyslu § 487 Obchz. je ve sv ětle argument ů uvád ěných P. Čechem 

pochopitelná a i opodstatn ěná. 

Extenzivní výklad § 67a ObchZ. však naráží zejména na zákonem 

stanovenou p ůsobnost valné hromady v § 187 Obchz., p ři čemž 

odstavec druhý zárove ň stanovuje, že valná hromada si nem ůže 

vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesv ěřuje zákon 

nebo stanovy. Proti extenzivní výkladu lze argument ovat 

požadavkem právní jistoty, jako jednoho ze základní ch princip ů 

právního řádu. Jednak s ohledem na skute čnost, zda 

v p řípadech, kdy je termín „ část podniku“ vymezen jako 

samostatná organiza ční složka dle § 487 ObchZ. (by ť bez bližší 

legální definice) a část podniku dle § 67a ObchZ. je uvád ěna 

bez jakéhokoliv bližšího ur čení, je pot řeba tyto termíny 

vykládat r ůzně, nebo je vhodn ější chápat oba termíny jednotn ě 

jako část podniku dle § 487 ObchZ. Zásadní by ovšem byl 

praktický dopad, kdy smluvní strany, resp. statutár ní orgány, 

by p ři uzavírání smlouvy byly ve zna čné nejistot ě, zda 

konkrétní dispozice podléhá režimu § 67a ObchZ. či nikoliv. 67 

Vzhledem k tomu, že ust. § 67a ObchZ. obsahov ě souvisí se 

pozitivní právní úpravou smlouvou o prodeji podniku , by ť 

vyjmenovává i další dispozice s podnikem, lze argum entovat 

v zájmu právní jistoty ve prosp ěch výkladu „ částí podniku se 

rozumní samostatná organiza ční složka ve smyslu § 487 ObchZ. 

Proto jsem také toho názoru, že výklad části podniku by m ěl 

pro dispozice s částí podniku z ůstat jednotný. I když rozumím 

argumentaci ve prosp ěch extenzivního výkladu § 67a ObchZ. k 

zajišt ění možnosti spole čník ů činit rozhodnutí o zásadních 

dispozicích s majetkem spole čnosti, jeví se mn ě tato právní 

konstrukce jako problematická. Je-li p ůsobnost valné hromady 

stanovena zákonem a český právní řád neumož ňuje rozši řování 

                                                 
67  Pihera, V. - Poznámka k „výkladu“ § 67a ObchoZ, P rávní rozhledy 2/2007, 

s. 66, dále též Pihera, V - Op ět k § 67a ObchZ, Právní rozhledy 12/2007, 
s. 444 
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jejich pravomocí, m ěla by se daná otázka spíše než extenzivním 

výkladem řešit zm ěnou právní úpravy – tj. rozší řit zákonný 

vý čet oprávn ění valné hromady. K tomuto záv ěru m ě vede i fakt, 

že v podstat ě neexistují žádné limity, dle kterých by bylo 

možné stanovit velikost „ části podniku, která netvo ří 

samostatnou organiza ční složku“ a následn ě podmínit její 

převod souhlasem valné hromady. Jako kritérium m ůže být 

stanoveno ur čité kvalitativní vyjád ření „kde majetková 

dispozice vyvolá citelný posun v t ěžišti podnikatelské 

činnosti spole čnosti“ 68.  Anebo zda část podniku vymezit po 

vzoru zahrani ční právní úpravy pomocí kvantitativního 

vyjád ření. 69 Jako jednozna čnější, a pro praxi srozumiteln ější 

se jako vhodn ější jeví vymezení části podniku dle 

kvantitativního hlediska, obdobn ě jako je tomu u úpravy p ři 

udělování souhlasu ke spojování sout ěžitel ů.  Výše hodnoty 

aktiv, k jejichž p řevodu by bylo zapot řebí souhlasu valné 

hromady dle mého názoru bylo možné vztahovat v pom ěru k výši 

vlastního kapitálu. Problematikou se zabýval i Nejv yšší soud, 

který v od ůvodn ění svého usnesení ze dne 27.1.2009, sp.zn. 29 

0do 1060/2006 uvádí následující: 

„Účelem ustanovení § 67a obch. zák. je ve vztahu k akc iové 

spole čnosti chránit akcioná ře p řed zásahy statutárního orgánu 

do majetkové struktury spole čnosti, jimiž m ůže dojít k takovým 

dispozicím s majetkem spole čnosti, které podstatným zp ůsobem 

ovlivní další p ůsobení spole čnosti. Odráží se v n ěm jedna ze 

základních zásad práva spole čností, podle které o zásadních 

otázkách týkajících se kapitálové, majetkové, ale i  

organiza ční struktury akciové spole čnosti rozhodují akcioná ři 

prost řednictvím valné hromady. 

Přes výše uvedené však nelze p řehlédnout, že ustanovení § 67a 

obch. zák. neposkytuje ochranu akcioná řům ve vztahu k 

                                                 
68 Čech, P. – Vymezení části podniku a p ůsobnost valné hromady, Právní rádce 

11/2006, 
69 Alexander, J. Prodej podniku, souhlas akcioná řů a výklad §  67a ObchZ . 

Právní rozhledy, 2006, č. 21, s. 287-290. 
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jakýmkoli dispozicím s majetkem spole čnosti (by ť spl ňujícím 

podmínku spo čívající v podstatném ovlivn ění další činnosti), 

nýbrž práv ě jen v p řípadech v tomto ustanovení taxativn ě 

vypo čtených. P řitom - s ohledem na požadavek právní jistoty 

osob ustanovením § 67a obch. zák. dot čených - není d ůvod, aby 

pojem "podnik nebo jeho část“ byl pro ú čely zmín ěného 

ustanovení vykládán jinak než v ustanoveních § 476 a § 487 

(resp. § 488b a § 488i) obch. zák.“ 

Nejvyšší soud se tedy p řiklonil argumentaci, kdy právní 

jistota smluvních stran je nad řazena zásad ě, kdy valná hromada 

je oprávn ěna rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se 

kapitálové, majetkové, ale i organiza ční struktury 

spole čnosti. 

 

 

5.2  SOUHLAS DOZORČÍ RADY 

 

Dle § 193 odst. 2 ObchZ. se k uzav ření smlouvy, na jejímž 

základ ě má spole čnost nabýt nebo zcizit majetek, p řesahuje-li 

hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v pr ůběhu jednoho 

účetního období jednu t řetinu vlastního kapitálu vyplývajícího 

z poslední řádné ú četní záv ěrky nebo z konsolidované ú četní 

záv ěrky, sestavuje-li spole čnost konsolidovanou ú četní 

záv ěrku, vyžaduje souhlas dozor čí rady. Vydala-li spole čnost 

kótované ú častnické cenné papíry, vyžaduje se i souhlas valné 

hromady. 

 

 

5.3  ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ 

 

Jak již bylo uvedeno výše, z principu komplexního p řechodu 

práv a závazk ů vztahujících se k p řevád ěnému podniku jsou 

vy ňaty nejen závazky ve řejnoprávní povahy, ale rovn ěž i práva, 
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resp. oprávn ění ve řejnoprávní povahy. Za takové oprávn ění lze 

považovat typicky  živnostenské oprávn ění. Ustanovení § 10 

odst. 9 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona 

stanovuje, že živnostenské oprávn ění nem ůže být p řeneseno na 

jinou osobu. Jiná osoba je m ůže vykonávat, jen stanoví-li 

živnostenský zákon.  

S ohledem na skute čnost, že k p řechodu práv a závazk ů dochází 

ke dni ú činnosti smlouvy, mohou se smluvní strany dohodnout,  

že ú činnost smlouvy o prodeji podniku nastane dnem, kdy 

kupující získá p říslušné oprávn ění k podnikatelské činnosti. 

 

 

5.4  SMLOUVY DLE ZÁKONA Č. 48/1997 Sb., O VE ŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM 
POJIŠTĚNÍ 

 

Praktické problémy p ři uzavírání smlouvy o prodeji podniku 

v sou časnosti také panují v p řípad ě, že p ředmět smlouvy tvo ří 

nestátní zdravotnické za řízení. Sporná je p ředevším otázka, 

zda p řechází i právo na úhradu zdravotní pé če vyplývající ze 

smlouvy o poskytování a úhrad ě zdravotní pé če uzav řené mezi 

pojiš ťovnou a prodávajícím subjektem. Nejvyšší soud ČR ve 

sporu vedeném pod sp. zn. 29 Odo 405/2003 však rozh odl, že na 

základ ě smlouvy o prodeji podniku p řechází i právo a závazky 

založené smlouva na úhradu zdravotní pé če uzav řené podle § 13 

zákona č. 550/1991 Sb. Dle od ůvodn ění zmín ěného rozsudku 

samotná skute čnost, že na základ ě smluv uzav řených podle 

ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 550/1991 Sb. se p řevážn ě 

realizuje poskytování a úhrada zdravotní pé če, a že jejich 

prost řednictvím tak dochází k uspokojování ve řejných pot řeb, 

neznamená, že vztahy t ěmito smlouvami založené mají 

veřejnoprávní charakter. 

Problém však v praxi nepomohl vy řešit ani zmín ěný rozsudek 

z d ůvodu zm ěny legislativy, kdy tuto problematiku již upravuje 

zákon č. 48/1997 Sb., o ve řejném zdravotním pojišt ění, který 
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navíc stanovuje povinnost poskytovatele zdravotní p éče 

absolvovat výb ěrové řízení dle § 46 a násl. zákona 48/1997 

Sb., bez kterého není možno smlouvu o poskytování z dravotní 

péče s poskytovatelem uzav řít (mimo výjimek v § 46 odst. 2).  

Výběrová komise je složena ze zástupce krajského ú řadu, 

zástupce p říslušné profesní organizace, zástupce zdravotní 

pojiš ťovny a odborníka pro konkrétní druh zdravotní pé če. 

Zdravotnické za řízení je povinno podat p řihlášku ve stanovené 

lh ůt ě a prokázat, že je oprávn ěno poskytovat zdravotní pé či v 

příslušném oboru. P ři posuzování p řihlášek členové komise 

přihlížejí zejména k dobré pov ěsti zdravotnického za řízení (k 

dodržování postupu lege artis), k disciplinárním op at řením 

uloženým podle zvláštního zákona, k etickému p řístupu k 

pacient ům, k p řístupu zdravotnického za řízení v oblasti 

zvyšování bezpe čí pacienta a kvality pé če, ke stížnostem na 

poskytování zdravotní pé če, ke zjišt ěným nedostatk ům v 

hospoda ření zdravotnického za řízení, v četn ě da ňových 

nedoplatk ů apod. 

Prost řednictvím tohoto institutu pak krajské ú řady a zdravotní 

pojiš ťovny mohou ovliv ňovat tvorbu sít ě zdravotnických 

zařízení. 

 

 

5.5  POVOLENÍ ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 

 

V souvislosti s uzav řením smlouvy o prodeji podniku by smluvní 

strany m ěla také posoudit, zda zamýšlený prodej podniku 70 

nebude v d ůsledku znamenat spojení sout ěžitel ů, které podléhá 

povolení ú řadu pro ochranu hospodá řské sout ěže z d ůvodu 

možného narušení hospodá řské sout ěže na relevantním trhu.  

Dle § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochran ě hospodá řské sout ěže 

podléhá smlouva o prodeji podniku povolení ú řadu pro ochranu 

hospodá řské sout ěže, pokud: 
                                                 
70  Viz. § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochran ě hospodá řské sout ěže 
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- celkový čistý obrat všech spojujících se sout ěžitel ů 

dosažený za poslední ú četní období na trhu České republiky  

je vyšší než 1,5 miliardy K č a alespo ň dva ze spojujících 

se sout ěžitel ů dosáhli každý za poslední ú četní období na 

trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milion ů 

Kč, nebo 

- čistý obrat dosažený za poslední ú četní období na trhu 

České republiky v p řípad ě spojení s podnikem nebo jeho 

částí  je vyšší než 1 500 000 000 K č a zárove ň celosv ětový 

čistý obrat dosažený za poslední ú četní období dalším 

spojujícím se sout ěžitelem je vyšší než 1 500 000 000 K č. 

 

 

6 DAŇOVÉ ASPEKTY PRODEJE PODNIKU NEBO JEHO ČÁSTI. 

 

Prodejem podniku nebo jeho části dochází na stran ě kupujícího 

ke zdanitelné události, podléhající dani z p říjmu podle zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z p říjm ů (dále jen „ZDP“). P ři 

zjišt ění základu dan ě se u osob, které vedou ú četnictví 

vychází z výsledku hospoda ření sestaveného podle právních 

předpis ů upravujících ú četnictví. 

Při prodeji podniku není t řeba d ělat znalecký posudek         

(s výjimkou p řípad ů aplikace § 196a ObchZ.). Podle § 482 

Obchz., se má za to, že kupní cena uvedená ve smlou vě o 

prodeji podniku je stanovena na základ ě údaj ů o souhrnu v ěcí, 

práv a závazk ů uvedených v ú četní evidenci prodávaného podniku 

ke dni uzav ření smlouvy a na základ ě dalších hodnot uvedených 

ve smlouv ě, pokud nejsou zahrnuty v ú četní evidenci. To 

znamená, že ve smlouv ě o prodeji podniku by m ěly být uvedeny 

hodnoty, které významn ě ovlivnily sjednanou výši kupní ceny, 

pokud nejde o hodnoty zachycené v ú četnictví. Z ustanovení § 

19 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o ú četnictví, ve zn ění 

pozd ějších p ředpis ů, vyplývá, že prodávající by m ěl k 

rozhodnému dni prodeje podniku sestavit tzv. „mezit ímní ú četní 
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záv ěrku“. Ú četní knihy se však v tomto p řípad ě neuzavírají a 

inventarizace majetku se provádí jen pro ú čely vyjád ření 

ocen ění majetku v rámci prodávaného podniku. V ú četnictví 

prodávající z ůstanou po prodeji podniku ve řejnoprávní 

pohledávky a závazky v ůči institucím sociálního a zdravotního 

pojišt ění (ú čet 336), správci dan ě (ú čty v ú čtové skupin ě 34), 

případn ě celním orgán ům (ú čet 379).  

 

Do základu dan ě z p říjm ů se zahrnují výše zaú čtované mimo řádné 

náklady a mimo řádné výnosy s tím, že se p řípadn ě základ dan ě 

upraví obvyklým zp ůsobem o rozdíl mezi z ůstatkovou cenou 

dlouhodobého hmotného majetku p ři ú četním odpisování a 

zůstatkovou cenou hmotného majetku p ři da ňovém odpisování. 

Jinak se pro uplatn ění náklad ů zaú čtovaných p ři tomto prodeji 

podniku nepoužijí žádná další omezení, a to ani u p ostoupených 

pohledávek (to vyplývá z ustanovení § 24 odst. 8 ZD P.  

 

ZDP v ěnuje problematice prodeje podniku nebo jeho části a 

souvisejícím úpravám v základu dan ě samostatné ustanovení § 23 

odst. 15 a 16, které pojednávají o zp ůsobu zahrnování 

oce ňovacích rozdíl ů vzniklých p ři koupi podniku nebo části 

podniku. Oce ňovací rozdíly se zahrnují do výdaj ů (náklad ů) 

rovnom ěrn ě b ěhem 180 m ěsíc ů, a to v pom ěrné výši p řipadající 

na po čet m ěsíc ů v p říslušném zda ňovacím období nebo období, za 

něž je podáváno da ňové p řiznání. Záporný oce ňovací rozdíl p ři 

koupi podniku nebo části podniku je částkou zvyšující výsledek 

hospoda ření nebo rozdíl mezi p říjmy a výdaji rovnom ěrn ě b ěhem 

180 m ěsíc ů, a to v pom ěrné výši p řipadající na po čet m ěsíc ů 

v p říslušném zda ňovacím období nebo období, za n ěž je podáváno 

daňové p řiznání, pokud nebyl ve stejné výši podle zvláštního  

právního p ředpisu sou částí p říjm ů (výnos ů). Neodepsanou část 

záporného oce ňovacího rozdílu p ři koupi podniku nebo části 

podniku je poplatník povinen zahrnout do základu da ně p ři 

vy řazení poslední složky dlouhodobého nehmotného majet ku nebo 
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hmotného majetku; obdobn ě lze postupovat i u neodepsané části 

kladného oce ňovacího rozdílu p ři koupi podniku nebo části 

podniku.  

 

Ustanovení § 23a odst. 3 ZDP se na daný p řípad prodeje podniku 

nevztahuje. Dot čené ustanovení totiž upravuje postup 

právnických osob (zejména akciových spole čností a spole čností 

s ru čením omezeným) p ři p řevodu podniku z jedné spole čnosti do 

druhé, kdy p řevád ějící spole čnost takto získává podíl v 

přijímající spole čnosti. Jedná se o úpravu implementující 

evropskou sm ěrnici č. 90/434/ES, o spole čném systému zdan ění 

při fúzích, rozd ěleních, částe čných rozd ěleních, p řevodech 

aktiv a vým ěně akcií týkajících se spole čností z r ůzných 

členských stát ů a p ři p řemíst ění sídla evropské spole čnosti 

nebo evropské družstevní spole čnosti mezi členskými státy, 

která v rámci Evropské Unie zajiš ťuje spole čnostem neutrální 

daňové dopady p ři p řeshrani čních p řeměnách spole čností. Prodej 

podniku ale dot čenou sm ěrnici není pokrytý.  

 

Pro úplnost je vhodné dodat, že na DPH nemá prodej podniku 

žádný dopad, jelikož podle ustanovení § 13 odst. 10  písm. a) a 

§ 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p řidané 

hodnoty, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, se nejedná o zdanitelné 

pln ění a nejedná se ani o pln ění osvobozené od dan ě. 71 

 

 

7 NÁVRH NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY PRODEJE PODNIKU DLE VLÁDNÍHO 
NÁVRHU NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU  

 

Vládní návrh nov ě p řipravovaného ob čanského zákoníku (dále jen 

„Návrh OZ“ nahrazuje pojem „podnik“ za pojem „závod “, a to 

s odkazem na jeho odlišný význam, kterého se mu dos tává 

                                                 
71 Vychope ň Ji ří,Ú čtování prodeje podniku, OaO –Otázky a odpov ědi v praxi 

(ASPI,a.s.), 2007, č. 10, str.12 
 



65 
 

v komunitárním právu. Definici závodu obsahuje § 47 3, který je 

zařazen do Hlavy IV „V ěci a jejich rozd ělení“ 

Závodem se rozumí organizovaný soubor jm ění, který podnikatel 

vytvo řil a který z jeho v ůle slouží k provozování jeho 

činnosti. Má se za to, že závod vytvá ří vše, co zpravidla 

slouží k jeho provozu. 

Obchodní závod se i nadále bude považovat za zákonn ou v ěc 

hromadnou. 

Pojem závodu a jeho vymezení jako hromadné v ěci zohled ňuje i 

situace, že obchodní závod je p ředevším majetková hodnota a 

bere víc v úvahu, než dosavadní právo, že jeho vlas tníkem 

nemusí být jen podnikatel a že jej m ůže dostat do rukou i jiná 

osoba (nap ř. d ědic), která m ůže obchodní závod vlastnit, a i 

když nemusí být podnikatelem zp ůsobilým k jeho provozu, m ůže 

takový závod nap ř. trvale nebo do časn ě propachtovat. 72 

 

Dle Návrhu OZ by však smlouva o prodeji závodu již neměla býti 

samostatným smluvním typem, ale v souvislosti s kou pí se 

navrhuje za řadit i zvláštní ustanovení týkající se koup ě a 

prodeje obchodního závodu, protože není d ůvod konstruovat v 

tom sm ěru zvláštní (samostatný) smluvní typ v obchodním 

zákoníku. I prodej obchodního závodu je variantou k oupě a do 

občanského zákoníku sta čí zapracovat odchylky od obecné úpravy 

nebo její dopln ění o speciální ustanovení. Respektuje se 

přitom, že sou časná praxe je na zvláštní ustanovení tohoto 

druhu zvyklá, a proto se navrhuje zachovat zvláštno sti této 

koup ě, jak je upravuje platný obchodní zákoník, p ři čemž se 

proti jeho úprav ě redukuje rozsah t ěchto ustanovení o to, co 

vyplývá již z obecné úpravy. 73 

Základní ustanovení vyjad řuje zásadu, že tímto zp ůsobem koup ě 

nabývá kupující závod jako celek. Aby se p ředešlo výkladovým 

nejasnostem ohledn ě možnosti vylou čit ur čité v ěci p ři prodeji 

                                                 
72  D ůvodová zpráva k Vládnímu  návrhu  nového ob čanského zákoníku ke dni 

30.4.2009, str. 122 
73 Viz. pozn. 61 tamtéž , str. 436 
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závodu, je v druhé v ět ě prvního odstavce § 2018 výslovn ě 

uvedeno, že o koupi závodu se jedná i v p řípad ě, že strany z 

koup ě jednotlivou položku vylou čí, aniž tím celek ztratí 

vlastnost závodu. 

Koncep čně se navrhovaná právní úprava shlédla ve stávající 

právní úprav ě, by ť k díl čím zm ěnám došlo, nap ř. z dluh ů však 

kupující p řejímá jen ty, o jejichž existenci v ěděl nebo ji 

alespo ň musel rozumn ě p ředpokládat. 

Koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu jako celku 

náleží. O koupi závodu se jedná i v p řípad ě, že strany z koup ě 

jednotlivou položku vylou čí, aniž tím celek ztratí vlastnost 

závodu. Poslední v ěta p ředstavuje posun v oblasti vymezení 

závodu (dnes podniku) pro ú čely smlouvy o jejím prodeji.  
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8 ZÁVĚR 

 

Zákonná úprava smlouvy o prodeji podniku jako samos tatného 

smluvního typu v rámci Obchodního Zákoníku se zpo čátku jevila 

jako ambiciózní a odvážný krok zákonodárce.   

Zvolený model se dle mého soudu v praxi osv ědčil zejména svou 

koncepcí komplexního p řechodu všech práv a závazk ů, které 

s podnikem souvisí. Práv ě ucelenost úpravy v rámci jednoho 

smluvního typu se osv ědčila jak pro svou p řehlednost, tak 

zvolenou kogentní povahu vybraných ustanovení.  

Současn ě je pot řeba p řipomenout, že smlouva o prodeji podniku 

představuje lex specialis k ustanovením zvláštních zá kon ů, což 

má své nepochybné výhody.  

Díky tomu není zapot řebí činit všech zvláštních úkon ů, kterých 

by bylo k jednotlivým p řevod ům práv a povinností pot řeba. 

Vzhledem k množství a diversifikaci jednotlivých sl ožek 

tvo řících podnik by použití jednotlivých právních p řepis ů bylo 

mnohem náro čnější a mén ě p řehledné. Zd ůraz ňuji ovšem, že 

obchodní zákoník obecn ě není k jiným právním p ředpis ům vždy 

shodn ě výlu čně ve vztahu obecného či zvláštního p ředpisu, ale 

že za r ůzných situací je tento vztah r ůzný. 

Prodej podniku jako „fungujícího organismu“ má svá specifika a 

zákonný p řechod práv a závazk ů má napomoci k dosažení právní 

jistoty jak smluvních stran, zejména kupujícího, ta k t řetích 

osob, které uzav řely smluvní vztah, kdy se p ředmět pln ění 

vztahuje k p řevád ěnému podniku (nap ř. smlouvu o nájmu 

nebytových prostor apod.). Ú čel zákonné úpravy popsaný výše je 

zřejmý a pochopitelný. D ůležité je také zachování jednoty 

hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání p ři dalším 

ekonomickém využití podniku. 

Východiska ke sporným otázkám, zejména pokud jde o vymezení 

rozsahu p řecházejících práv a závazk ů, a to pouze t ěch, které 

jsou soukromoprávní povahy, vymezení části podniku jako 

samostatné organiza ční složky, p řechodu práv 



68 
 

z pracovn ěprávních vztah ů a p řechodu cenných papír ů nám 

poskytla judikatura. 

 

De lege ferenda by bylo možné využít praktické zkuš enosti 

z dosavadní aplikace tohoto smluvního typu v četn ě bohaté 

judikatury a zvážit úpravy zn ění níže uvedených ustanovení 

tak, aby p řesn ěji vystihovala sv ůj ú čel. 

V p řípad ě základního ustanovení je možné zvážit formulaci 

„prodávající se zavazuje p řevést vlastnické právo k podniku“ a 

„kupující se zavazuje p řevzít závazky“, jelikož k p řechodu 

vlastnického práva a závazk ů dochází ú činností smlouvy, aniž 

by k tomu bylo pot řeba zvláštních úkon ů, jak platné zn ění 

evokuje. 

Rovněž by v zájmu posílení právní jistoty mohlo dojít 

k explicitnímu vylou čení práv a povinnosti ve řejnoprávní 

povahy § 477, jelikož ty spole čně s podnikem nep řecházejí. 

Obdobně je možné  vylou čit práva osobní povahy z p řechodu práv 

z pr ůmyslového a jiného duševního vlastnictví. 

K odstran ění otázek týkajících se kupní ceny by mohlo p řisp ět 

nahrazení vyvratitelné právní domn ěnky pro stanovení kupní 

ceny tím, že bude muset být sjednána p římo ve smlouv ě, nebo 

musí být stanoven zp ůsob jejího ur čení. 

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

hovo ří pouze o v ěcech, ale upozor ňovací povinnost dle § 484 

pamatuje na vady v ěcí, práv nebo jiných majetkových hodnot. Je 

však nade vší pochybnost, že jednozna čně precizn ější vymezení 

je pot řeba pro zákonnou definici části podniku. Zákonodárce by 

měl také zvážit, zda definice (nap ř. inspirovaná bohatou a 

ustálenou judikaturou) pro ú čely smlouvy o prodeji podniku by 

měla být shodná pro část podniku ve smyslu ud ělení souhlasu 

s její dispozicí dle § 67a ObchZ. 

Smlouva o prodeji podniku je dnes pom ěrn ě hojn ě využívaným 

smluvním typem. P ři její p říprav ě je zapot řebí brát z řetel na 

komplexnost p řechodu práv a závazk ů, ke kterému dochází 
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účinností smlouvy. Rovn ěž je nezbytné neodchýlit se ve 

smluvních ujednáních od kogentních ustanovení, kter é mohou 

způsobit neplatnost celé smlouvy (v p řípad ě vyn ětí n ěkterých 

závazk ů z prodeje), v „lepším“ p řípad ě pak neplatnost 

dot čeného ustanovení smlouvy (nap ř. p ři dohod ě o p řechodu 

pouze n ěkterých zam ěstnanc ů, kte ří náležejí k části podniku). 

Nicmén ě v p řípad ě dodržení všech regulí se jedná o velmi 

elegantní, praktický a rychlý zp ůsob p řevodu podniku. 

V poslední v ět ě však u smluvních stran p ředpokládám praktické 

uplat ňování zásad poctivého obchodního styku. 
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10  SUMMARY 

SALE OF ENTERPRISE AND PART OF ENTERPRISE 

GRADUATION THESES 

 

Key words in original language: 

Prodej podniku, podnik, obchodní právo, obchodní zá koník. 

Key words: 

Sale of enterprise,  Enterprise, Commercial law, Co mmercial 

Code. 

 

 

Legal regulation of the contract for the sale of en terprise as 

a separate contractual type under the Commercial Co de 

initially seemed to be an ambitious and courageous step of the 

legislator.  

In my opinion, the selected model has proved succes sful in 

practice especially thanks to its concept of a comp lex passage 

of all rights and obligations associated with the e nterprise. 

The coherent regulation within one contractual type  has proved 

successful both thanks to its transparency and mand atory 

nature of selected provisions. 

At the same time it is necessary to point out that the 

contract for the sale of enterprise represents lex specialis  

for provisions of special acts.  

Therefore it is not necessary to make all the speci al acts 

which would be otherwise required for transfer of i ndividual 

rights and obligations. 

With respect to the quantity and diversification of  individual 

components constituting the enterprise, the use of individual 

legal regulations would be much more difficult and less 

transparent. However, I would like to emphasize tha t the 

relationship between the Commercial Code and other legal 

regulation is not always that of general/special re gulation, 

but this relationship may vary under different circ umstances.  
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The sale of enterprise as "a functioning organism" has some 

specific features and the statutory passage of righ ts and 

obligations should help to achieve legal certainty for the 

contract parties, especially the buyer, and also fo r third 

parties that entered into a contractual relationshi p, as long 

as the subject-matter of the performance is related  to the 

transferred enterprise (for ex. a contract of comme rcial 

lease, etc.). The purpose of the legal regulation d escribed 

above is clear and understandable. It is also impor tant to 

preserve the unity of tangible, personal and intang ible 

components of enterprise in the further economic us e of the 

enterprise. 

The case law was our background for questionable is sues, in 

particular as far as the definition of the extent o f 

transferred rights and liabilities is concerned, bu t only 

those having private legal status, as well as defin ition of a 

part of the enterprise as a separate organizational  unit, 

passage of rights arising from labor relations and transfer of 

securities. 

It is possible to consider adjustments de lege ferenda  of the 

text of the provisions mentioned below so that they  fulfill 

more accurately their purpose. 

As for the basic provision, we can consider the fol lowing 

wording "the seller undertakes to transfer the prop erty right 

to the enterprise" and "the buyer undertakes to ass ume the 

obligations”, as the passage of property rights and  

obligations occurs upon effect of the contract, wit hout need 

for any further acts, as evoked by the valid text. 

The provision of Sec. 477 could also explicitly exc lude the 

rights and obligations of a public nature, as they do not pass 

along with the enterprise. Similarly, it is possibl e to 

exclude the passage of the industrial rights and ot her 

intellectual property rights from the rights of pri vate 

nature. 
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Instead of the rebuttable legal presumption of esta blishment 

of the purchase price, it is possible to adjust the  definition 

of the purchase price in such a way that it must be  either 

agreed on directly in the contract or the method of  its 

determination must be set forth. 

The Sections 485 and 486 of the Commercial Code are  to be 

considered as well. They mention only things, but t he duty to 

notify as per Sec. 484 also allows for defective go ods, rights 

and other assets. 

However, it is beyond reasonable doubt that there i s a 

necessary to put more precisely the statutory defin ition of a 

part of enterprise. The legislator should also cons ider 

whether, for the purpose of the contract for the sa le of 

enterprise, the definition (inspired by the rich an d 

established case law) should be identical with a pa rt of 

enterprise in terms of granting consent for disposa l thereof 

under Sec. 67a of the Commercial Code. 

The contract for the sale of enterprise is a contra ctual type 

which is quite widely used nowadays. During its pre paration it 

is necessary to take into account the complexity of  the 

passage of rights and obligations, which occurs upo n the 

effect of the contract. It is also necessary to mak e sure that 

the contractual provisions do not depart from the m andatory 

provisions, which might void the entire contract (i n case of 

exclusion of certain liabilities from the sale) or cause “at 

least” invalidity of the concerned provision of the  contract 

(for ex. in case of an agreement on passage of only  some 

employees who belong to a part of the enterprise). 

Nevertheless, if all the rules are complied with, i t is a very 

elegant, practical and fast way of transfer of ente rprise. In 

the last sentence, however, I expect that the contr act parties 

act in accord with the principles of fair trade.  

 


