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1 Úvod 

Bez nadsázky lze říci, že společnost s ručením omezeným je s velkým náskokem 

nejčastějším typem obchodní společnosti. Ke dni 31. 12. 2009 existovalo podle 

Statistické ročenky České republiky 2009 vydané Českým statistickým úřadem na 

území české republiky 311 309 obchodních společností, z toho 280 395 společností 

s ručením omezeným, což je více než 90 %. Takové oblíbenosti se společnost s ručením 

omezeným těší díky své právní konstrukci. Zařazuje se sice mezi kapitálové společnosti, 

v její úpravě se však objevují některé prvky úpravy společností osobních. Společníci 

neručí za závazky společnosti, pokud splatili své vklady, mohou však např. přijímat 

rozhodnutí mimo valnou hromadu, nebo do značné míry kontrolovat změny společenské 

základny společnosti. Institutem, který do značné míry definuje společnost s ručením 

omezeným, je obchodní podíl. Obchodní podíl je vyjádřením účasti společníka ve 

společnosti, jeho majitel se díky právům a povinnostem z něj plynoucím podílí nejenom 

na jejím řízení, ale i na jejím zisku, pokud ho společnost dosáhla.  

Mohlo by se zdát, že problematika společnosti s ručením omezeným je po letech 

účinnosti relativně strohé úpravy v obchodním zákoníku, velkému zájmu právní teorie i 

četné judikatuře natolik jasná, že účastníkům právních vztahů poskytuje solidní právní 

jistotu. Opak je však pravdou. I dnes je v této problematice řada otázek sporných, teorie 

je často nejednotná a judikatura zabývající se „kontroverzními“ otázkami je odbornou 

veřejností často rozporována. Přesto, že judikatura sice není v českém právním systému 

(systému kontinentálního práva) pramenem práva, působí fakticky jistou formou 

závaznosti.1 Podobně vidí roli judikatury (zejména té svojí) i Nejvyšší soud ČR, podle 

kterého určité případy nerespektování ustálené judikatury mohou vést až ke zrušení 

rozhodnutí.2 To vše klade na judikaturu (zejména na judikaturu Nejvyššího soudu ČR) 

                                                 
1 Kühn, Z.: Nová koncepce normativisty judikatury obecného soudnictví na pozadí rozhodnutí Ústavního 
soudu. Právní rozhledy, 2001, č. 6, s. 265. 
2 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 12. 2009, sp. zn. 30 Cdo 2811/2007: „Lze sice přisvědčit 

odvolacímu soudu, že právní názory, které Nejvyšší soud České republiky zaujal v jiných právních věcech, 

nejsou ex lege právně závazné (aplikovatelné) na případy s obdobným skutkovým či právním základem, z 

nějž vzešel ten který judikát dovolacího soudu, nelze však současně ztrácet ze zřetele, že došlo-li v soudní 

rozhodovací praxi při řešení určité materie k judikatornímu ustálení právního názoru, je z povahy věci 

nezbytné, aby soudy nižších stupňů tento judikatorní posun  
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značné nároky, měla by výklad problematických institutů stabilizovat a přispívat 

k právní jistotě. To se jí však podle mého názoru zatím ne vždy daří. 

Výše uvedené platí o zadaném tématu diplomové práce takřka dvojnásob. 

Vzhledem k tomu, že toto téma je značně široké, zaměřím se ve své práci na poměrně 

úzkou problematiku, a to působnost valné hromady při nakládání s obchodním podílem 

a na některé otázky související. Tímto tématem jsem měl příležitost zabývat se při svém 

působení v notářské kanceláři a velmi mě zaujalo. Cílem následujícího textu je detailně 

rozebrat aspekty této problematiky, a to částečně i z jiného pohledu, než to činí 

dosavadní právní teorie. Nicméně z důvodů zejména rozsahových se nebudu zabývat 

každým aspekt této problematiky. Rozhodl jsem se pominout např. problematiku 

sepisování notářských zápisů o dotčených rozhodnutích. Toto téma nepřináší zásadnější 

problémy, pokud odhlédneme od problematiky rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady, kde nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR došlo 

ke zcela zásadní změně právní konstrukce.3 K relevantnímu zpracování této 

problematiky bych musel nejen předmětný rozsudek, ale i celou problematiku 

rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady podrobit hlubší analýze, 

čímž bych byl nucen odchýlit se značným způsobem od tématu a překročit rozsah této 

práce. 

V počáteční kapitole se budu zabývat stručným vymezením pojmu „obchodní 

podíl“ z hlediska předmětu práce, následovat bude hlubší pohled na problematiku 

udělování souhlasu k převodu a přechodu obchodního podílu a souhlasu k jeho 

rozdělení. Samostatně se budu věnovat těmto tématům u společnosti s jediným 

společníkem. Pro úplnost se nevyhnu ani tématu souhlasu valné hromady k zastavení 

obchodního podílu a její působnosti podle ustanovení § 113 obchodního zákoníku. 

                                                                                                                                               
ve své rozhodovací praxi reflektovaly a v případě, že takový právní názor nesdílejí, jej ve světle jimi 

pečlivě vyložené argumentace (kriticky) konfrontovaly a seznatelným způsobem (v odůvodnění písemného 

vyhotovení svého rozhodnutí) vyložily, proč, resp. z jakého (jakých) nosného (nosných) důvodu (důvodů) 

nebylo lze se ve věci s obdobným skutkovým či právním základem s předmětným judikátem ztotožnit. 

Tento postup při práci s judikaturou je přirozeně nezbytné dodržet tím spíše v situaci, kdy v obdobné věci 

Nejvyšší soud České republiky zaujal k rozhodovací činnosti soudů  

ve věcech určitého druhu … stanovisko, anebo rozhodl-li v určité věci velkým senátem...“ 

3 Usnesení ze dne 3. 10. 2007, sp. zn. 29 Cdo 1193/2007. 
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Z témat souvisejících se zaměřím hlavně na „teorii průlomu do společenské smlouvy“. 

Toto slovní spojení sice v platném českém právu nenajdeme, pokusím se však nastínit 

jeho podstatu, teoretické základy a potenciál pro právo obchodních společností. Dalším 

tématem souvisejícím s předmětem mé práce, kterému jsem se nemohl vyhnout a 

kterému se budu věnovat, je problematika převodu obchodního podílu jako součásti 

podniku. V závěru poté stručně shrnu nejdůležitější závěry této práce.  
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2 Pojem obchodního podílu a jeho vymezení z hlediska předmětu práce 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále také „ObchZ“), upravuje pojem 

"podíl" a "obchodní podíl" v obecných ustanoveních o obchodních společnostech v 

§ 61, respektive v části věnované speciální úpravě společnosti s ručením omezeným v 

§ 114, shodně jako "účast společníka ve (na) společnosti a z ní plynoucí práva a 

povinnosti". Význam pojmů byl sjednocen novelou obchodního zákoníku provedenou 

zák. č. 370/2000 Sb., kterou bylo s účinností k 1. 1. 2001 původní vymezení pojmů 

"podíl" jako míry účasti společníka na čistém obchodním jmění společnosti a pojmu 

"obchodní podíl" jako práv a povinností společníka a jim odpovídající účasti na 

společnosti nově naformulováno do dnešního znění. O shodnosti obsahu obou pojmů 

panuje široká autorská shoda.4 I přes tuto významovou shodu je právě institut 

obchodního podílu jedním z markantů, který odlišuje společnost s ručením omezeným 

od ostatních typů obchodních společností a tvoří její charakteristiku, a to i přes značnou 

míru sjednocení úprav. Legální definicí obchodního podílu je vyjádřen právní vztah 

mezi majitelem5 obchodního podílu – společníkem a společností a jeho obsah – práva a 

povinnosti. Takové chápání obchodního podílu vylučuje až na nutné výjimky identitu 

společníka a společnosti, tedy aby společnost s ručením omezeným byla svým vlastním 

společníkem. Do obchodního zákoníku je tato zásada promítnuta ustanovením § 120. 

 

2.1 Právní povaha obchodního podílu 

Předměty právních vztahů člení ustanovení § 118 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník (dále také „ObčZ“), na věci, práva a jiné majetkové hodnoty. 

Pro povahu obchodního podílu jako neuchopitelné nehmotné majetkové podstaty, se 

kterou lze však nakládat (např. převod obchodního podílu), ho dnes teorie zařazuje ve 

                                                 
4 Např. Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, s. 364,  nebo Pelikánová, I., Černá, S. in Pelikánová, I., Černá, S., a kol. 

Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 392. 

5 K pojmu „majitelství“ a „vlastnictví“ obchodního podílu později. 
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smyslu ustanovení § 118 odst. 1 ObčZ do kategorie jiné majetkové hodnoty6. Shodně 

tak činí i judikatura7. Pro zařazení obchodního podílu do kategorie věcí v právním slova 

smyslu chybí podstata hmotnosti a svou povahou souboru práv a povinností nelze 

zařadit ani do kategorie práv.  

Občanskoprávní koncepce, podle které předmětem vlastnictví mohou být pouze 

věci hmotné, je na našem území kodifikována od 1. 1. 1951, kdy nabyl účinnosti zákon 

č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, a přetrvala v současném občanském zákoníku až do 

dnes. Vyvinula se v 19. století pod vlivem některých tehdejších civilistů přesto, že na 

našem území tehdy platný Všeobecný zákoník občanský z roku 1811 na věc pohlížel 

zcela odlišně a i dnes rakouské civilní právo považuje obchodní podíl za věc v právním 

slova smyslu.8 I když to část teoretiků považuje za absurdní9, je tedy nutno ve vztahu 

k obchodnímu podílu mluvit o majitelství a ne vlastnictví. Toto sice způsobuje celou 

řadu výkladových rozporů10, pro praxi to však větší problémy nepřináší. 

 

2.2 Kvantitativní a kvalitativní stránka obchodního podílu 

Ustanovení § 114 odst. 1 ObchZ hovoří o účasti společníka na společnosti a o 

z této účasti plynoucích právech a povinnostech. Míra, kterou se společník na 

společnosti účastní, bývá v odborné literatuře označována jako kvantitativní stránka 

obchodního podílu a je vyjádřena výší obchodního podílu, která určuje majetkový podíl 

                                                 
6 Např.: Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným, 3., přepracované vydání. ASPI – Wolters Kluwer, 

2008, s. 86. 

7 Např. rozhodnutí nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 700/2004. 

8 Dtto pozn. č. 6, s. 86 a n. 

9 Dtto č. 5, s. 86. 

10 Např. č. 11 Listiny základních práv a svobod, který na ústavněprávní rovině chrání vlastnictví, se o 

ochraně majitelství nezmiňuje. Jak však plyne např. z nálezu Ústavního soudu Slovenské republiky 

vydaném ve Sbírce nálezů a usnesení ÚS SR pod č. 4/96 lze usuzovat synonymitu pojmů vlastnictví a 

majitelství, a tudíž jim přiznávat stejnou ústavní ochranu. 
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společníka na společnosti. Práva a povinnosti jako obsah obchodního podílu mohou mít 

majetkovou nebo nemajetkovou povahu a bývají označována jako kvalitativní stránka.11  

Pokud nestanoví společenská smlouva jinak, určuje se výše obchodního podílu 

podle poměru vkladu do základního kapitálu, který na obchodní podíl připadá. 

Stanovení výše vkladu každého společníka je podstatnou náležitostí společenské 

smlouvy (ustanovení § 110 odst. 1 písm. d) ObchZ), výše obchodního podílu každého 

společníka bude tedy vždy určena již při založení společnosti. Zakladatelé mohou 

upravit ve společenské smlouvě způsob stanovování výše obchodního rozdílu odchylně, 

zákon zde meze neklade. Stejně tak i za trvání společnosti je možné změnou 

společenské smlouvy tento způsob upravit, a to dohodou všech společníků nebo 

rozhodnutím valné hromady. Pokud bude společenská smlouva v tomto případě měněna 

rozhodnutím valné hromady, bude na základě ustanovení § 141 odst. 2 ObchZ nutný 

souhlas všech společníků, nebo alespoň těch, do jejichž práv bylo touto změnou 

zasaženo. Volnost úpravy určení velikosti obchodního podílu bude však vždy 

limitována dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, takové ustanovení 

společenské smlouvy, které by bylo s tímto požadavkem v rozporu, by bylo dle 

ustanovení § 39 ObčZ pro rozpor se zákonem neplatné. Podle I. Štenglové je možné 

stanovit ve společenské smlouvě, že v případě převodu obchodního podílu některého 

společníka se mění výše tohoto podílu a návazně též výše všech ostatních podílů12. 

Takováto klauzule ve společenské smlouvě, pokud by se nejednalo pouze o 

kosmetickou změnu výše obchodních podílů, by však dle mého názoru byla pro svou 

nemravnost a nepoctivost neplatná takřka vždy. Nejednalo by se totiž o podmínku 

převoditelnosti, které jsou zákonem v široké míře připuštěny (viz dále), ale spíše o 

jakýsi trest za převod. V praxi by takový zásah společníků směřoval spíše ke snížení 

převáděného obchodního podílu, zvýšení obchodního podílu pro případ jeho převodu si 

lze představit jen stěží. Takovým snížením by bylo nepřiměřeně zasaženo do 

majetkového práva společníka.  

                                                 
11 Dtto pozn. č. 6, s. 88 a n. 

12 Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. 

Praha: C.H.Beck, 2006, s. 393. 
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Práva a povinnosti spojené s obchodním podílem, ať už mají povahu majetkovou 

či nemajetkovou, vyplývají prvotně z obchodního zákoníku a společenské smlouvy. 

Vyplývat mohou však i z jiných právních skutečností13.  

Mezi majetková práva bude náležet zejména právo společníka na podíl na zisku, 

právo na vypořádání (vypořádací podíl), právo na podíl na likvidačním zůstatku a 

přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu (ustanovení § 123, § 150, 

§ 153 a § 143 ObchZ).  

K nejvýznamnějším nemajetkovým právům patří právo na účast na řízení 

společnosti, tedy zejména právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Dále právo 

na informace, právo nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje, 

právo podávat návrh na vyslovení neplatnosti valné hromady (s tím spojené právo na 

náhradu škody a přiměřené zadostiučinění za porušení základních práv společníka),14 

právo žalovat jménem společnosti, právo žádat soud o zrušení své účasti ve společnosti 

(ustanovení § 122, § 126, § 131, § 131a a § 148 ObchZ).  

Velmi důležitá jsou dále takzvaná „minoritní“ práva společníků, která podle 

ustanovení § 129 odst. 2 ObchZ umožňují společníkovi (společníkům), jejichž vklady 

dosahují alespoň 10 % základního kapitálu, žádat svolání valné hromady, popř. ji za 

určitých okolností i svolat sami, a zároveň určovat její program. Jedná se o jednostranně 

kogentní ustanovení v tom smyslu, že nelze společenskou smlouvou vyloučit, ani 

potřebnou menšinu zvýšit, nicméně jejímu snížení nic nebrání.15  

Mezi majetkové povinnosti společníka patří zejména povinnost splatit řádně svůj 

vklad, povinnost přispět na základě rozhodnutí valné hromady na vytvoření vlastního 

kapitálu příplatkem mimo základní kapitál, jestliže to společenská smlouva připouští, 

nebo také ručení společníka do výše souhrnu nesplacených vkladů (ustanovení § 106 

odst. 2, § 109 odst. 3, § 111, § 113, § 119, § 121 ObchZ).  

                                                 
13 Jak uvedl nejvyšší soud ČR v rozhodnutí sp. zn. 29 Odo 1007/2005 může se jednat např. o zásady, na 

kterých stojí obchodní zákoník, jiných závazků převzatých společníkem vůči společnosti atd. 

14 Podle ustanovení § 113a zákona č. 99/1964 Sb., občanský soudní řád, je se řízením o určení neplatnosti 

usnesení valné hromady obligatorně spojeno řízení o náhradu škody, která tím vznikla. 

15 Dtto pozn. č 12, s. 441. 
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K tomu nutno poznamenat, že povinnosti podle ustanovení § 59 Obchz, jako 

například povinnost v penězích doplatit rozdíl, či ho podle společenské smlouvy jinak 

nahradit, nedosáhne-li v době vzniku společnosti hodnota nepeněžitého vkladu částky 

stanovené při založení společnosti, stanovená v odst. 7 předmětného ustanovení, nejsou 

zákonem považovány za povinnosti vyplývající z obchodního podílu, neboť podle odst. 

7 in fine předmětného ustanovení je k plnění těchto povinností zavázán i po převodu 

obchodního podílu nadále společník a nabyvatel se stává pouze ručitelem. Tento názor 

zastává i J. Dědič, když uvádí, že ručí-li nabyvatel, nemohl na něj tento závazek přejít.16 

Konečně mezi nejvýznamnější nemajetkové povinnosti patří např. povinnost 

nezneužívat většiny hlasů (ustanovení § 56a ObchZ), povinnost nezneužívat postavení 

ovládající osoby (ustanovení § 66a odst. 14 obchodního zákoníku), povinnost podrobit 

se rozhodnutí valné hromady, nebo v neposlední řadě povinnost loajality vůči 

společnosti, která není výslovně formulovaná obchodním zákoníkem, je však právní 

teorií všeobecně přijímána17 a v poslední době i hojně judikována. Tak např. Nejvyšší 

soud ČR se ve svém rozhodnutí ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 29 Odo 1007/2005, zabýval 

povinnostmi společníka, pro jejichž porušení závažným způsobem může být společník 

soudem ze společnosti vyloučen (ustanovení § 149 ObchZ), a povinnost loajality, i když 

nevýslovně, fakticky potvrdil, když vyslovil názor, že: „Takové povinnosti mohou 

vyplývat též ze zásad, na kterých je postaven obchodní zákoník, z jiných než písemných 

závazků převzatých společníkem vůči společnosti, popřípadě z jiných právních 

skutečností…“. Podobně vyslovil Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 26. 7. 

2007, sp. zn. 29 Odo 387/2006, že princip loajality společníka vůči společnosti je: „ 

…základním východiskem všech jeho povinností… je výkladovým pravidlem, v jehož 

rámci je třeba interpretovat jednotlivé dílčí povinnosti společníka vůči společnosti…“ 

Nutno ještě podotknout, že intensita povinnosti loajality jako součásti kvalitativní 

stránky obchodního podílu a její konkrétní projevy se mění v závislosti na velikosti 

obchodního podílu a jiných faktorech.18  

                                                 
16 Dědič, J. in Dědič, J.: Obchodní zákoník. Komentář. Praha: Polygon, 2002, s. 385. 

17 Dtto pozn. č. 6, s. 171. 

18 Čech, P. in Pauknerová, M. a kol.: Nové jevy v právu na počátku 21. století, Univerzita Karlova, 

Karolinum, 2009, s. 54. 
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2.3 Změna majitele obchodního podílu 

Podle dikce obchodního zákoníku mění obchodní podíl svého majitele převodem 

a přechodem. Při změně majitele je s obchodním podílem nakládáno jako s jednotným 

předmětem právních vztahů19 - nelze tedy nikdy oddělit majetkovou a nemajetkovou 

složku, nebo jednotlivá práva a povinnosti.20 Obdobná úprava, jako je úprava 

samostatně převoditelných práv spojených jinak s akcií u akciové společnosti 

(ustanovení § 156a ObchZ), společnosti s ručením omezeným schází. Dle mého názoru 

lze samostatně převést právo na výplatu podílu na zisku společnosti s ručením 

omezeným, pokud o jeho rozdělení valná hromada rozhodla.21 Takový, valnou 

hromadou k rozdělení schválený, podíl na zisku spojuje ustanovení § 123 odst. 1 ObchZ 

s osobou společníka, nikoliv s obchodním podílem. Jsem tedy toho názoru, že po 

rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku nabývá toto právo podobu konkrétní 

pohledávky za společností a jako pohledávka může být i postoupeno, a to i za 

předpokladu, že tato pohledávka (právo na podíl na zisku v konkrétní podobě) není 

dosud splatná. 

Převod obchodního podílu obchodní zákoník spojuje s právním úkonem – 

smlouvou o převodu obchodního podílu, která je absolutním obchodem22, a její 

náležitosti jsou stanoveny v § 115 odst. 3 ObchZ.  Jedná se sukcesi singulární, 

nabyvatel tedy nastupuje do práv a povinností  vážících se na převáděný obchodní 

podíl. Za určitých okolností může být k účinnosti převodu obchodního podílu 

vyžadována další právní skutečnost, a to souhlas valné hromady.   

                                                 
19 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 3. 1998, sp. zn. 2 Odon 46/97, nebo usnesení nejvyššího 

soudu ČR ze dne 11.12.2007, sp. zn. 29 Odo 346/2006. 

20 Odhlédneme-li od možnosti nakládání s podílem na obchodním podílu (viz dále). 

21 Takové právo na podíl na zisku teorie často označuje jako konkrétní právo na podíl na zisku. Naproti 

tomu abstraktní právo na podíl na zisku, tedy právo na podíl na zisku před rozhodnutím valné hromady o 

rozdělení zisku mezi společníky, je právem, které tvoří obsah obchodního podílu. (Pokorná, J.: Pokorná, 

J.; Kovařík, Z.; Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, 

s. 123, Dědič, J. in Dědič, J.: Obchodní zákoník. Komentář. Praha: Polygon, 2002, s. 1086). 

22 Ustanovení § 261 odst. 3) písm. a) ObchZ. 
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Naproti tomu právní skutečností potřebnou k přechodu obchodního podílu nebude 

právní úkon majitele obchodního podílu, ale jiná právní skutečnost, jako např. smrt 

fyzické osoby, zánik právnické osoby, plynutí času u vydržení atd. 
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3 Souhlas valné hromady společnosti k nakládání s obchodním podílem 

 

3.1 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu 

Potřeba souhlasu valné hromady může tedy, jak je uvedeno výše, vyplývat ze 

zákona nebo společenské smlouvy. Souhlas může být udělen valnou hromadou, nebo 

také podle ustanovení § 130 ObchZ mimo valnou hromadu. Účelem udělování souhlasu 

valné hromady k převodu obchodního podílu je kontrola vstupování nových společníků 

do společnosti a také kontrola vystupování společníků stávajících ze společnosti. 

Obchodní zákoník v této otázce, až na malé výjimky, nechává společníkům širokou 

možnost vlastní úpravy společenskou smlouvou a problematiku většinou upravuje 

pouze podpůrně.  

 

3.1.1 Převod na jiného společníka 

Pokud bude obchodní podíl převáděn na stávajícího společníka společnosti, je dle 

§ 115 odst. 1 nutný souhlas valné hromady, pokud společenská smlouva nestanoví 

jinak. Společenská smlouva může tedy nutnost souhlasu vyloučit, nebo stanovit 

rozličnou škálu jiných podmínek pro převod na stávajícího společníka (k podmínkám a 

jejich možné limitaci blíže v kapitole o převodu obchodního podílu na jinou osobu).  

Pokud nebude společenská smlouva vyžadovat souhlas předchozí, jehož absence by 

způsobovala neplatnost smlouvy o převodu obchodního podílu,23 bude možné souhlas s 

převodem na jiného společníka udělit před uzavřením smlouvy o převodu obchodního 

podílu, ale i po jejím uzavření.24 Udělení souhlasu k převodu obchodního podílu je tedy 

toliko podmínkou účinnosti, nikoliv platnosti smlouvy o převodu obchodního podílu.25 

Ustanovení § 115 odst. 1 hovoří o souhlasu k převodu obchodního podílu, nikoliv o 

udělení souhlasu ke smlouvě o převodu obchodního podílu. Názor, že by valná hromada 

                                                 
23 Obdobně např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR zed ne 18. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 291/2004. 

24 Tento postulát platí stejně i pro převod obchodního podílu na jinou osobu.  

25 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2007, sp. zn. 29 Odo 1278/2005. 
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udělovala souhlas ke konkrétní smlouvě o převodu obchodního podílu, je nutné 

odmítnout. Společenská smlouva by však takový požadavek stanovovat mohla. 

Rozhodnutí valné hromady o udělení souhlasu k převodu obchodního podílu však bude 

vždy muset být dostatečně určité,26 tedy identifikovat alespoň převáděný obchodní podíl 

(včetně osoby společníka – převodce) a osobu nabyvatele.27 Z hlediska právní jistoty je 

v odborné literatuře doporučován předběžný souhlas28. To se jeví jako rozumné, neboť 

se účastníci smlouvy o převodu obchodního podílu vyhnou situaci, kdy nebude souhlas 

valné hromady udělen a smlouva tak nenabude účinnosti. Situaci, kdy k udělení 

souhlasu nedojde a smlouva tak bude platná, bude zavazovat obě strany, ale bude 

neúčinná, jde předejít uzavřením smlouvy s rozvazovací podmínkou, kdy neudělení 

souhlasu valnou hromadou, nebo neudělení souhlasu valnou hromadou do určité doby, 

bude mít za následek zrušení smlouvy. Další alternativou je sjednat možnost z výše 

uvedených důvodů od smlouvy odstoupit. Pokud však účastníci smlouvy svůj vztah ve 

výše uvedeném smyslu neupraví a souhlas nebude valnou hromadou udělen, nastane 

situace, kdy budou smlouvou o převodu obchodního podílu vázáni, avšak nabyvatel se 

majitelem obchodního podílu nestane. Zákon následky této situace výslovně neřeší. I. 

Štenglová upozorňuje, že pro tento případ se nabízí možné použití § 47 ObčZ a 

poukazuje na jeho možné praktické využití v oblasti obchodního29 práva, a to i s 

přihlédnutím k tomu, že sloužil k jinému účelu30. Ustanovení § 47 spojuje okamžik 

                                                 
26 I přesto, že rozhodnutí valné hromady není dle judikatury právním úkonem (např. usnesení Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 12. 3. 2002, sp. zn. 29 Odo 528/2001) bude nutné uplatnit zásadu určitosti, která je 

stanovena pro právní úkony v ustanovení § 37 odst. 1 ObčZ. Ke stejnému závěru došel i Nejvyšší soud 

ČR v rozhodnutí ze dne 5. 8. 2003, sp. zn. 29 Odo 1013/2002. 

27 Tento postulát se opět uplatní i pro případy převodu  obchodního podílu na jinou osobu. 

28 Např. Např. Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. 

vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, s. 373. 

29 Dtto pozn. č. 28, s. 373. 

30 Spolu s velkými změnami v občanském zákoníku a v oblasti soukromého práva jako takového v první 

polovině 90. let a snahou navrátit občanskoprávním vztahům co nejširší smluvní svobodu byla 

z občanskoprávní oblasti odstraněna řada administrativních prvků, jako např. ustanovení § 490 odst. 2 

ObčZ, podle kterého bylo třeba k převodu budovy v soukromém vlastnictví souhlasu (okresního) 

národního výboru. Toto ustanovení bylo účinné s malými změnami až do 30. 4. 1990. Většina autorů se 

dnes shoduje na obsolentnosti ustanovení § 47 ObčZ (např.: Švestka, J. in Švestka, J.; Škárová, M.; 
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nabytí účinnosti smlouvy s rozhodnutím příslušného orgánu a při absenci podání návrhu 

do tří let od uzavření smlouvy stanovuje nevyvratitelnou právní domněnku, že účastníci 

od smlouvy odstoupili. S možným využitím tohoto ustanovení se lze ztotožnit. Avšak 

právě u problematiky převodu obchodního podílu si umím praktické využití tohoto 

ustanovení, právě pro lhůtu v délce tří let, jen obtížně představit. Účastnící smlouvy 

budou mít jistě zájem na dřívějším vyřešení svého právního vztahu. Navíc toto 

ustanovení spojuje marné uplynutí lhůty s nepodáním "návrhu na rozhodnutí", nikoliv s 

neudělením souhlasu nebo odmítnutím udělit souhlas. V praxi se jistě častěji bude 

jednat o případ, že souhlas k převodu byl valnou hromadou odmítnut, ač byl tento bod 

řádně zařazen na její program jednání31, popřípadě se valná hromada touto otázkou 

odmítne zabývat vůbec. De lege ferenda by mohl zákonodárce přistoupit k úpravě této 

problematiky podobně, jako upravil problematiku převodu vinkulovaných akcií na 

jméno akciové společnosti v § 156 odst. 4. Taková úprava by mohla stanovit např. 

ochranu nabyvatele obchodního podílu v dobré víře, povinnost společnosti odkoupit 

obchodní podíl při svévolném odmítnutí udělení souhlasu s převodem, nebo fikci 

udělení souhlasu s převodem při neudělení souhlasu v určité lhůtě. Avšak při takovéto 

úpravě by bylo třeba zohlednit rozdíl mezi ryze kapitálovou povahou akciové 

společnosti oproti kapitálově-osobní povaze společnosti s ručením omezeným, ze které 

může vyplývat větší důraz na osoby (osobnosti) společníků u společnosti s ručením 

omezeným než u akcionářů akciové společnosti.  

Jelikož ze společnosti s ručením omezeným nelze jednostranně vystoupit32 a na 

udělení souhlasu k převodu obchodního podílu není právní nárok,33 lze na základě výše 

uvedeného výrazně doporučit, aby budoucí společníci věnovali při tvorbě obsahu 

společenské smlouvy této problematice zvýšenou pozornost. Při neudělení souhlasu k 

převodu obchodního podílu pak společníkovi zbývá pouze navrhnout soudu, aby zrušil 

                                                                                                                                               
Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. § 1 až 459. Komentář. 2. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 1394 

s. 413). 

31 A to ať způsobem podle ustanovení § 128, § 129 odst. 2, nebo jakýmkoliv způsobem upraveným ve 

společenské smlouvě, popřípadě ve stanovách. Tedy tak, aby bylo možné mluvit o „navržení“. 

32 Ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ. 

33 Dtto pozn. č. 6, s. 114. 
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jeho účast ve společnosti, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti 

setrval (ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ), nebo dosáhnout dohody všech společníků o 

ukončení jeho účasti (ustanovení § 149a ObchZ). Důvodem k návrhu na ukončení účasti 

by mohlo být např. i svévolné odmítání udělení souhlasu, naopak nahradit převod 

obchodního podílu dohodou o ukončení účasti si lze představit např. v případě, kdy 

ostatní společníci nebudou na účasti převodce trvat, nebudou však srozuměni s osobou 

nabyvatele. Takový postup však nemusí být v souladu s úmysly účastníků smlouvy o 

převodu obchodního podílu, v souladu s "kauzou" převodu. V obou těchto případech 

navíc bude náležet společníkovi opouštějícímu společnost podle ustanovení § 150 

ObchZ "pouze" právo na vypořádací podíl, jehož výše, zejména pokud se bude 

stanovovat podle ustanovení § 61 odst. 2 ObchZ z vlastního kapitálu zjištěného z účetní 

závěrky, může být v poměru k ceně převodní, nebo ceně tržní, značně odlišná.34   

 

3.1.2 Převod na jinou osobu 

Převod obchodního podílu na jinou osobu je dle § 115 odst. 2 možný, pouze 

pokud to společenská smlouva připouští. Pokud by se tedy společník při absenci 

přípustnosti takového převodu ve společenské smlouvě pokusil obchodní podíl převést, 

bude takový právní úkon absolutně neplatný podle § 39 ObčZ. Tuto neplatnost by 

nezhojila ani následná změna společenské smlouvy. V případě, kdy společenská 

smlouva převod nepřipouští, je pro účely umožnění převodu samozřejmě možné 

společenskou smlouvu změnit.35 Pro takové rozhodnutí o změně společenské smlouvy 

bude nutná kvalifikovaná většina hlasů na valné hromadě podle ustanovení § 127 odst. 

4 ObchZ. Rozhodnutí o změně společenské smlouvy není možné nahradit rozhodnutím 

                                                 
34 K tomu však nutno poznamenat závěr Nejvyššího soudu ČR, který ve svém rozhodnutí ze dne 21. 3. 

2007, sp. zn. 29 Odo 513/2005, vyslovil, že i při vypořádání je nutno dodržet zásadu poctivého 

obchodního styku a stejně tak i zásadu proporcionality, tedy: „plyne-li z účetní závěrky (anebo by z ní 

mělo při řádném zpracování plynout), že účetní hodnota čistého obchodního jmění společnosti zjištěného 

z účetní závěrky je v hrubém nepoměru k jeho skutečné (tržní) hodnotě, je k tomu třeba při stanovení 

vypořádacího podílu přihlédnout.” K totožnému závěru došel Nejvyšší soud i ve svém rozhodnutí sp. zn. 

29 Cdo 2254/2007. 

35 K možným eventualitám více v kapitole o jednorázovém průlomu do společenské smlouvy. 
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o udělení souhlasu k převodu obchodního podílu, ke kterému postačuje prostá většina 

hlasů podle ustanovení § 127 odst. 3. Toto vylučuje dikce ustanovení § 141 odst. 1, 

který výslovně stanoví, že rozhodnutí podle § 115 ObchZ není rozhodnutím o změně 

společenské smlouvy. Společenská smlouva se tedy, co do osoby společníka, změní ex 

lege až účinností smlouvy o převodu obchodního podílu. 

Ustanovení § 115 odst. 2 věta druhá dále stanoví: „Společenská smlouva může 

podmínit převod obchodního podílu na jinou osobu i souhlasem společenské smlouvy“. 

Tato věta byla do ustanovení § 115 odst. 2 ObchZ přidána novelou provedenou 

zákonem č. 370/2000 Sb. a z její dikce vyplývá široká volnost pro vlastní úpravu 

podmínek převodu společenskou smlouvou, stejně tak jako možnost ponechat převod 

obchodního podílu na jinou osobu nepodmíněný, tedy volný. Omezí-li se tedy 

společenská smlouva pouze na formulaci „obchodní podíl je převoditelný na jiné 

osoby“, aniž by stanovila, že je nutný souhlas valné hromady, povede to k „paradoxní“ 

situaci, kdy převod na jiného společníka bude podmíněn souhlasem valné hromady a 

převod na jinou osobu nikoliv. V době před novelou vzbuzovala taková situace řadu 

rozporuplných názorů,36 dnes však i s přihlédnutím k ustanovení § 141 odst. 1 ObchZ, 

podle kterého rozhodnutí podle ustanovení § 115 není rozhodnutím o změně 

společenské smlouvy, nečiní žádné problémy.37  

Jak už je uvedeno výše, zákon dává značný prostor pro úpravu podmínek a 

omezení převoditelnosti ve společenské smlouvě. Je však vždy třeba přihlédnout k 

dobrým mravům, zásadám poctivého obchodního styku a, jak uvádí T. Dvořák, i k 

zákazu zneužití hlasů.38 Hranice mezi přípustností a nepřípustností takových ustanovení 

společenské smlouvy je však velmi neostrá, v konkrétních hraničních případech těžko 

naleznutelná a v čase proměnlivá. Takových hraničních případů si lze představit celou 

                                                 
36 Např. I. Štenglová dovozovala přípustnost takového stavu z argumentu, že společníci vyjádřili souhlas 

s převodem obchodního podílu na třetí osoby již ve společenské smlouvě – popř. tak učinili jejich 

předchůdci (Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 5. vydání. Praha: 

C.H.Beck, 1998, s. 280). 

37 Tento výklad je zastáván i důvodovou zprávou k bodu č. 114 zákona č. 370/2000 Sb. 

38 Dtto pozn. č. 6, s. 454. 
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řadu.39 Při řešení otázky jejich přípustnosti bude vždy třeba přihlédnout ke konkrétním 

okolnostem vztahů mezi společností a společníky i společníky navzájem a zejména 

účelu takového ustanovení.  

 

3.2 Souhlas valné hromady k dědění obchodního podílu 

Dnešní úprava dědění obchodního podílu upravená v obchodním zákoníku 

v ustanovení § 116 odst. vychází s toho, že obchodní podíl zemřelého společníka je 

zásadně děditelný. Společenská smlouva však může (pokud se nejedná o společnost 

s jediným společníkem) přechod obchodního podílu na dědice vyloučit. Naskýtá se 

otázka, zda je toto ustanovení kogentní, zda připouští pouze vyloučení dědění 

obchodního podílu společenskou smlouvou, nebo zda je možné dědění obchodního 

podílu vázat ve společenské smlouvě i na splnění dalších podmínek, jako je třeba 

souhlas valné hromady. 

Dnešní koncepce byla zavedena s účinností k 1. 1. 2001 novelou obchodního 

zákoníku provedenou zákonem č. 370/2000 Sb. Do té doby stanovoval obchodní 

zákoník zásadu, že aby bylo možné obchodní podíl dědit, musí společenská smlouva 

dědění obchodního podílu výslovně připouštět a v praxi bylo běžné vázat možnost 

dědění obchodního podílu na jiné podmínky, např. souhlas valné hromady. Zákon č. 

370/2000 Sb. dále stanovil: „Nestanoví-li tento zákon jinak, ustanovení společenských 

smluv a stanov upravujících práva a povinnosti společníků nebo společnosti v rozporu s 

donucujícími ustanoveními tohoto zákona pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona”.40  Pokud by tedy nebylo možné vázat dědění obchodního podílu na 

další podmínky, došlo by ze zákona ke změně společenských smluv a stanov, které by 

takové podmínky obsahovaly. Tuto otázku vyřešil Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení 

ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 29 Odo 573/2006. V tomto rozhodnutí se zabýval tím, zda 

účinností zákona č. 370/2000 pozbyla platnosti úprava společenské smlouvy, která 

dědění obchodního podílu činila závislým na souhlasu valné hromady. Nejvyšší soud 

                                                 
39 Mohlo by se jednat například o nepřípustnost převodu obchodního podílu na občany hlásící se 

k romské národnosti, osoby starší 60 let nebo na osoby, které nevykonaly pouť do města Mekky. 

40 Čl. VIII odst. (bod) 21 zákona č. 370/2000 Sb. 
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uvedl: „stanoví-li obchodní zákoník v § 116 odst. 2, že se obchodní podíl dědí, přičemž 

připouští, aby společenská smlouva dědění vyloučila, nelze tuto úpravu považovat bez 

dalšího za úpravu kogentní ... připouští-li obchodní zákoník, aby společenská smlouva 

vyloučila dědění obchodního podílu, tj. aby dědice zcela zbavila práva zdědit obchodní 

podíl zůstavitele, tím spíše je třeba připustit, že bude dědění obchodního podílu vázat na 

splnění určité podmínky - v konkrétním případě na souhlas valné hromady”.  

Se závěry uvedeného rozhodnutí se ztotožňuji. Zohledníme-li povahu společnosti 

s ručením omezeným jako kapitálové společnosti s osobními prvky, bude nutné 

přihlédnout k zájmu stávajících společníků na osobách dědiců a umožnit tedy valné 

hromadě, pakliže se tak společníci shodli ve společenské smlouvě, aby pomocí souhlasu 

k dědění obchodního podílu měla kontrolu nad členskou základnou společnosti. 

 

3.3 Souhlas valné hromady k rozdělení obchodního podílu 

Obchodní zákoník připouští rozdělení obchodního podílu v ustanovení § 117 odst. 

1 ObchZ pouze při jeho převodu nebo přechodu na dědice nebo právního nástupce 

společníka a rozdělení podmiňuje souhlasem valné hromady.  

 

3.3.1 Rozdělení při převodu 

Podmínka souhlasu valné hromady je ustanovením kogentním a nejde tedy 

vyloučit ani společenskou smlouvou.41 Domnívám se že, souhlas s rozdělením je 

podmínkou pro účinnost rozdělení obchodního podílu, a tedy i pro účinnost smlouvy o 

převodu části obchodního podílu tímto rozdělením vzniklé. Jak vyplývá z dikce zákona, 

valná hromada pouze uděluje souhlas k rozdělení, tedy obchodní podíl svým 

rozhodnutím nerozděluje.42 K samotnému rozdělení dojde až účinností smlouvy o 

převodu obchodního podílu (jeho části), stejně jako je tomu u převodu obchodního 

podílu, kdy k převodu dochází na základě smlouvy o převodu obchodního podílu a ne 

                                                 
41 Pokorná, J.: Pokorná, J.; Kovařík, Z.; Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: Wolters 

Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 555. 

42 Shodně Pokorná, J.: Pokorná, J.; Kovařík, Z.; Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 556. 
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udělením souhlasu k tomuto převodu. Některé formulace v odborné literatuře, kde se 

mluví o rozhodnutí valné hromady o rozdělení43, jsou tedy zavádějící, a to i 

s přihlédnutím k ustanovení § 114 odst. 2 ObchZ, které stanoví, že každý společník 

může mít ve společnosti pouze jeden obchodní podíl. Kdybychom připustili odlišnost 

okamžiku rozdělení obchodního podílu a převodu obchodního podílu (byť by mezi 

těmito okamžiky byl i nepatrný odstup), dostali bychom se nutně do rozporu s tímto 

kogentním ustanovením. K opačnému vyřešení tohoto problému dospěl J. Dědič, když 

spojil účinky rozhodnutí valné hromady o udělení souhlasu s rozdělením obchodního 

podílu s účinností smlouvy o převodu obchodního podílu.44 I zde je však dle dikce 

„účinky rozhodnutí valné hromady o rozdělení obchodního podílu“ patrné, že okamžik 

rozdělení (byť by byla jeho účinnost odložena) je spojován s rozhodnutím valné 

hromady o jeho rozdělení. Jsem však toho názoru (jak jsem již prezentoval výše), že 

souhlas valné hromady je toliko podmínkou pro rozdělení obchodního podílu a tento 

výklad je tudíž nadbytečný. Je to zřejmé, vrátíme-li se k doslovné dikci ustanovení 

§ 117 odst. 2 ObchZ: „K rozdělení obchodního podílu je třeba souhlasu valné 

hromady“. Pokud by zákonodárce zamýšlel spojovat rozdělení obchodního podílu 

s rozhodnutím valné hromady, použil by, obdobně jako v ustanovení § 113 odst. 6 

ObchZ dikci „rozhodnutí valné hromady o rozdělení“. Zbývá ještě dodat, že stejně jako 

souhlas k převodu obchodního podílu lze souhlas k jeho rozdělení udělit předběžně 

(před jeho převodem nebo přechodem), ale i ex post.45  

Rozdělení obchodního podílu může být společenskou smlouvou i vyloučeno.46 

Jestliže společenská smlouva mlčí, bude rozdělení za podmínek ustanovení § 117 odst. 

1 ObchZ přípustné. K dalším podmínkám přípustnosti rozdělení patří v ustanovení 

§ 117 odst. 3 stanovená zásada, že pokud při rozdělení obchodního podílu vznikne 

samostatný obchodní podíl, musí na něj připadat vklad alespoň 20.000,- Kč. Výše 

vkladu připadající na části rozděleného obchodního podílu se bude řídit podle poměru, 

ve kterém je obchodní podíl rozdělen, a to ať už je jeho výše určena podle ustanovení 

                                                 
43 Např. dtto pozn. č. 28, s. 380. 

44 Dtto pozn. č. 16, s. 1050. 

45 Dtto pozn. č. 6, s. 51. 

46 Ustanovení § 117 odst. 2 ObchZ. 
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§ 114 odst. 1 věta druhá ObchZ, nebo společenskou smlouvou. Nebude přípustné, aby 

výši vkladu připadající na rozdělením vzniklé části obchodního podílu stanovovala ve 

svém rozhodnutí o udělení souhlasu k rozdělení obchodního podílu valná hromada, 

nebo dokonce společník (převodce) ve smlouvě o převodu obchodního podílu. 

Takovýto postup by se příčil ustanovení § 114 odst. 1, který svěřuje určení výše 

obchodního podílu pouze společenské smlouvě a podpůrně zákonu. Pokud rozdělením 

(a jeho následným převodem) vznikne samostatný obchodní podíl, neměl by být 

převeden tak, aby to vedlo k situaci, kdy se počet společníků ve společnosti zvedne nad 

padesát. To by bylo v rozporu s ustanovením § 105 odst. 3 ObchZ a smlouva by byla 

podle § 39 ObčZ neplatná pro rozpor se zákonem. Podobnou argumentací by se dalo 

dojít ke stejnému výsledku i v případě porušení ustanovení § 109 odst. 1 ObchZ, tedy 

nutnosti výše vkladu v částce alespoň 20.000,- Kč. Ustanovení § 117 odst. 3 ObchZ se 

tedy v tomto směru může jevit jako nadbytečné. Stejně tak bude nutné dodržet i 

pravidlo o dělitelnosti vkladu připadajícího na obchodní podíl tisícem.  

Společenská smlouva může dělitelnost obchodního podílu vázat i na splnění 

dalších podmínek. K limitaci těchto podmínek viz výše. Pokud společenská smlouva 

rozdělení obchodního podílu vyloučí, bude možné jeho rozdělení pouze po její 

předchozí změně. Změnu společenské smlouvy nemůže nahradit rozhodnutí valné 

hromady o udělení souhlasu s rozdělením obchodního podílu. Jak už bylo obdobně 

uvedeno výše, rozhodnutí o udělení souhlasu k rozdělení obchodního podílu není podle 

§ 141 odst. 1 ObchZ rozhodnutím o změně společenské smlouvy.  

Naopak za rozhodnutí o udělení souhlasu k rozdělení obchodního podílu je možné 

považovat rozhodnutí valné hromady o udělení souhlasu k převodu části obchodního 

podílu, což vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. října 1998, sp. zn. 1 Odon 

110/97, ve kterém Nejvyšší soud dovodil, že souhlas valné hromady k převodu části 

obchodního podílu v sobě souhlas s rozdělením přímo zahrnuje. Toto rozhodnutí se jeví 

jako hezké nelpění na právním formalismu, ale subjekt by i z hlediska právní jistoty měl 

vždy vědět, o čem rozhoduje, a také to v rozhodnutí vyjádřit. Výše uvedený výklad vůle 

valné hromady však nelze použít obráceně, tedy nahrazovat rozhodnutí o souhlasu k 

převodu části obchodního podílu rozhodnutím o udělení souhlasu k rozdělení 

obchodního podílu. Valná hromada musí o udělení souhlasu k převodu obchodního 
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podílu vždy rozhodovat za podmínek stanovených v ustanovení § 115 ObchZ a 

společenské smlouvě společnosti. 

 

3.3.2 Rozdělení při přechodu 

Rozdělit obchodní podíl při jeho přechodu na dědice nebo právního nástupce 

společníka je možné jen se souhlasem valné hromady (ustanovení § 117 odst. 1 in fine 

ObchZ). Nestanovuje-li společenská smlouva jinak, obchodní podíl se dědí (ustanovení 

§ 116 odst. 2 ObchZ) a dědí se vždy, pokud jde o společnost s jediným společníkem, 

tedy i proti výslovnému zákazu ve společenské smlouvě (zakladatelské listině). Stejně 

tak, nestanovuje-li společenská smlouva jinak, přechází obchodní podíl na právního 

nástupce zaniknuvšího společníka – právnické osoby (ustanovení § 116 odst. 1 ObchZ). 

 

3.3.2.1 Rozdělení při přechodu na dědice 

Když se blíže zamyslíme nad možností rozdělení obchodního podílu pro případ 

jeho přechodu z důvodů úmrtí společníka, zjistíme, že je značně rozporuplné a jen 

obtížně použitelné v praxi. Po smrti fyzické osoby soud zahájí (i bez návrhu) dědické 

řízení.47 Jedním z předmětů dědického řízení je poté stanovení okruhu dědiců,48 kterým 

pak soud usnesením, kterým se dědické řízení končí, potvrdí nabytí dědictví podle 

zákonných podílů, nebo schválí jejich dohodu o vypořádání dědictví.49 Pokud soud 

potvrzuje nabytí dědictví podle zákonných podílů, připadne předmět dědictví dědicům 

do spolumajitelství.50 Jedinou možností, kdy tedy rozdělení obchodního podílu připadá 

                                                 
47 Ustanovení § 175a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále také „občanský soudní řád 

nebo „OSŘ“). 

48 Pro tuto situaci uvažuji, že je počet dědiců větší než 1, dědicové jsou způsobilí dědit a dědictví 

neodmítli. 

49 Dle ustanovení § 175q odst. 1 občanského soudního řádu s tím, že soud potvrzuje nabytí dědictví podle 

zákonných podílů, pokud nedojde k dohodě o vypořádání dědictví. 

50 Termínu spolumajitelství obchodního podílu se obchodní zákoník vyhýbá, připouští však v ustanovení 

§ 114 odst. 2, aby obchodní podíl náležel více osobám. Práva k obchodnímu podílu pak takové osoby 

vykonávají pouze prostřednictvím společného zástupce a na vztahy vyplývající z tohoto vztahu se použije 



22 

 

v úvahu, je schválení dědické dohody, ve které se dědicové na rozdělení obchodního 

podílu dohodli. Vedle smrti společníka bude tedy dědická dohoda další právní 

skutečností rozhodnou pro rozdělení a přechod obchodního podílu. Dědictví se podle 

ustanovení § 460 ObčZ nabývá smrtí zůstavitele. Jak už jsem uvedl výše, považuji 

souhlas valné hromady s rozdělením obchodního podílu toliko za podmínku účinnosti 

rozdělení. Valná hromada by tedy mohla vyslovit souhlas s rozdělením obchodního 

podílu před okamžikem přechodu obchodního podílu (rozumějme tady jeho částí), tedy 

před smrtí společníka. Toto řešení se z praktického hlediska jeví jako absurdní. Valná 

hromada bude jen těžko udělovat souhlas k rozdělení obchodního podílu pro případ 

smrti dosud živého společníka, přičemž by, aby toto rozhodnutí bylo dostatečně určité, 

musela v rozhodnutí uvést i nabyvatele částí obchodního podílu a velikost těchto částí a 

to za situace, když okruh dědiců nemůže být s určitostí znám a na uzavření dědické 

dohody a její obsah nemůže být ani pomýšleno. Udělení takového předchozího souhlasu 

se jeví jako v podstatě nemožné. Jakýkoliv předchozí bianco souhlas by byl samozřejmě 

neplatný pro svou neurčitost.  

Druhou možností je souhlas následný (následností rozumějme souhlas po smrti 

společníka – tedy pro právní skutečnosti rozhodné pro přechod obchodního podílu), 

jehož udělením by bylo nabytí částí obchodního podílu účinné. Jak by se ale v této 

situaci naložilo s hlasy připadajícími na obchodní podíl zemřelého společníka při 

hlasování na valné hromadě o udělení souhlasu k rozdělení?  

Pokud za svého života ustanovil zůstavitel pro případ své smrti správce dědictví 

k předmětnému obchodnímu podílu, bude práva a povinnosti spojené s tímto 

obchodním podílem vykonávat podle ustanovení § 480a ObčZ správce dědictví, popř. 

může v průběhu dědického řízení ustanovit správce dědictví (nebo jeho části) soud 

podle ustanovení § 175e OSŘ. Soud ustanoví správce části dědictví (obchodního 

podílu) vždy, pokud byl zůstavitel jediným společníkem společnosti s ručením 

omezeným.51  Správce dědictví vykonává jeho správu s péčí řádného hospodáře s tím, 

že podle ustanovení § 175r OSŘ k činnosti přesahující rámec obvyklého hospodaření 

                                                                                                                                               
přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví. K pojmům „vlastnictví“ a „majitelství“ 

obchodního podílu viz výše. 

51 Okresní soud Brno – venkov, sp. zn. 13 D 1327/2001. 



23 

 

potřebuje souhlas dědiců (nadpoloviční většina) a svolení soudu. Nemyslím si, že 

rozdělení obchodního podílu by bylo překročení rámce obvyklého hospodaření, 

nicméně i kdybychom to připustili, neměl by být problém potřebný souhlas a svolení 

získat.  

Pokud k ustanovení správce dědictví nedojde, mohou podle ustanovení § 156 

odst. 10 (za použití odkazu v ustanovení § 116 odst. 2 ObchZ) dědici vykonávat práva 

spojená s obchodním podílem již v průběhu dědického řízení. Dědici v tomto smyslu 

budou osoby, které soud vyrozuměl o jejich dědickém právu podle ustanovení § 175i 

občanského soudního řádu,52 dědictví neodmítly a netrpí dědickou nezpůsobilostí. Pro 

tento režim výkonu společenských práv se použije obdobně ustanovení o výkonu práv k 

obchodnímu podílu ve spolumajitelství (ustanovení § 156 odst. 9 a 10 a § 114 odst. 3). 

Dědici se tedy dohodnou, kdo z nich bude práva spojená s obchodním podílem 

vykonávat, nebo pro tyto účely určí společného zmocněnce. Společnému zmocněnci 

udělí dědicové speciální plnou moc, která ho bude opravňovat k výkonu společenských 

práv.53 Pokud mezi dědici nedojde k dohodě, určí osobu společného zmocněnce na 

návrh společnosti soud. V odborné literatuře zůstává sporné, zda touto osobou musí být 

vždy správce dědictví, popř. jím bude, je-li soudem jmenován. I. Štenglová zastává 

názor, že touto osobou bude vždy správce dědictví nebo jeho části.54 Naproti tomu J. 

Dědič připouští možnost, aby společným zástupcem byl správce dědictví, ale nutnost 

identičnosti těchto osob odmítá.55 Náležitosti plné moci a její důsledky se řídí 

ustanovením § 31 a násl. ObčZ,56 přičemž bude nutné vždy dodržet zásadu stanovenou 

ustanovením § 22 odst. 2 ObčZ, tedy zmocněncem nemůže býti osoba, jejíž zájmy jsou 

                                                 
52 Dtto pozn. č. 16, s. 1503. 

53 Dtto pozn. č. 28, s. 486. 

54 Dtto pozn. č. 28, s. 487. 

55 Dtto pozn. č. 16, s. 1504. Tvrzení zdůvodňuje tím, že správce dědictví soud může jmenovat i bez 

návrhu, zatímco společného zástupce pouze na návrh společnosti, a také tím, že důvody pro jmenování 

správce dědictví nebudou vždy dány, zatímco důvod pro jmenování společného zástupce vzniknout může. 

Podle mého názoru z relevantních ustanovení zákona nevyplývá nutnost identičnosti těchto osob. 

S přihlédnutím k odlišnému účelu obou institutů se tedy přikláním názoru J. Dědiče.  

56 Dtto pozn. č. 28 s. 486, nebo také dtto pozn. č. 16, s. 1502. 
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v rozporu ze zájmy zastoupeného. Nutné je však položit si i otázku, zda taková plná 

moc udělená společnému zmocněnci opravňuje i k účasti a hlasování na valné hromadě. 

Podle ustanovení § 126 obchodního zákoníku je možné nechat se při jednání na valné 

hromadě zastoupit zmocněncem, a to na základě písemné plné moci. Taková plná moc 

však není plnou mocí k uskutečnění právního úkonu (ve smyslu ustanovení § 31 a násl. 

ObčZ), ale je speciální plnou mocí, která opravňuje zmocněnce k zastupování na valné 

hromadě konkrétní společnosti.57 Účastnit se valné hromady a hlasovat na ní pouze na 

základě plné moci udělené společnému zmocněnci nebude tedy podle mého názoru 

možné. Bude nutné udělit speciální plnou moc pro zastupování na valné hromadě. 

Obdobně nebude dle mého názoru ani společný zástupce jmenovaný soudem moci 

zastoupit dědice na valné hromadě bez speciální plné moci podle ustanovení § 126 

ObchZ. Zdánlivě zde dochází k rozporu, když uvážíme, že dědicům se nepodařilo 

dosáhnout dohody na osobě společného zástupce a nyní by měli společně udělit 

speciální plnou moc pro účast na valné hromadě. Dle mého názoru by však toto nemělo 

způsobovat problém, protože plnou moc bude možné formulovat tak, že společný 

zmocněnec bude hlasovat pouze pro přijetí určitého potřebného rozhodnutí.58 Tímto 

rozhodnutím bude např. udělení souhlasu k rozdělení obchodního podílu tak, jak už se 

před tím dědicové dohodli.  

Uvážíme-li však, že mezi okamžikem vyrozumění o dědickém právu a 

okamžikem skončení dědického řízení často nebývá větší časová prodleva, nebo tyto 

                                                 
57 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 11. 2002, sp. zn. 29 Odo 215/2002. 

58 Odlišně J. Bárta: „z povahy věci … se musí jednat o zmocnění vztahující se na celou valnou hromadu, 

jestliže účast na valné hromadě se zjišťuje před jejím zahájením a určuje se tak její usnášeníschopnost, 

nejde o zmocnění k jednotlivému právnímu úkonu, ale ke všem právním úkonům, k nimž na valné hromadě 

může dojít.“ (Bárta, J.: Účast a zastupování na valné hromadě akciové společnosti. Právní rozhledy, 1995, 

č. 8, s. 307) Nutno podotknout, že tento názor J. Bárty pochází z doby, kdy nebylo konstantně 

judikováno, že hlasování na valné hromadě není právním úkonem, tedy ani, že plná moc k zastupování na 

valné hromadě není plnou mocí k uskutečnění právního úkonu. Z tohoto důvodu však nelze věcnou 

stránku předmětné argumentaci odmítnout. Neztotožňuji se s ní však, neboť i při osobní účasti společníka 

hlasuje tento společník o různých bodech pořadu jednání valné hromady svobodně – může být pro, proti, 

nebo se hlasování zdržet. Ale i při zohlednění stanoviska J. Bárty by bylo možné kýženého výsledku 

dosáhnout, stačilo by v plné moci formulovat příkaz zdržet se hlasování ve všech ostatních bodech 

jednání. 
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okamžiky dokonce takřka splývají,59 nebude pro dědice snadné „stihnout“ docílit 

rozhodnutí valné hromady o udělení souhlasu k rozdělení.60 Dědicové by v této situaci 

podle zásady „vigilantibus iura“ měli sami projevit snahu dosáhnout rozhodnutí valné 

hromady o udělení souhlasu k rozdělení obchodnímu podílu. Nicméně jen obtížně lze 

od dědiců očekávat takovou znalost společenské smlouvy a orientaci v právních 

normách, aby byli schopni posoudit naléhavost potřeby splnění této podmínky. 

Domnívám se, že ani soud (soudní komisař pověřený vedením řízení) nemusí nutně, 

ačkoliv by patrně měl, poučovat účastníky dědického řízení o potřebě získání souhlasu 

valné hromady k rozdělení obchodního podílu. Podle ustanovení § 5 OSŘ se poučovací 

povinnost soudu vztahuje toliko na procesní práva a povinnosti. Jsem toho názoru, že 

absence rozhodnutí o udělení souhlasu k rozdělení obchodního podílu není překážkou 

pro vydání usnesení o dědictví, kterým bude schválena dohoda dědiců o vypořádání 

dědictví rozdělením obchodního podílu. 

Po ukončení dědického řízení, a tedy po zániku možnosti vykonávat práva spojená 

s obchodním podílem v průběhu dědického řízení společným zástupcem, nelze připustit, 

aby dědicové vykonávali práva spojená s obchodním podílem za situace, kdy není 

souhlas k rozdělení obchodního podílu valnou hromadou udělen, a rozdělení 

obchodního podílu tedy není účinné a jeho části na dědice účinně nepřešly. Dědicové se 

tedy mimo jiné nebudou moci účastnit valné hromady a hlasovat na ní. Pakliže by za 

této situace ostatní společníci společnosti neměli na valné hromadě k dispozici alespoň 

polovinu všech hlasů, byla by valná hromada neusnášeníschopná,61 nemohla by tedy 

souhlas s rozdělením udělit. Ad absurdum by takovéto „ochromení“ valné hromady, 

jako nejvyššího orgánu společnosti, mohlo vést i k zrušení společnosti soudem.62  

                                                 
59 Nejčastěji bývá dědic o svém dědickém právu vyrozuměn v nařízeném jednání (tzv. „Konečné 

projednání“), na které také bezprostředně navazuje usnesení, kterým se dědické řízení končí. 

60 Účelné v této situaci bude počkat s udělením souhlasu až po uzavření dědické dohody, což časový 

rámec ještě zkracuje. 

61 Ustanovení § 127 odst. 1 ObchZ a to za situace, kdyby společenská smlouva nevyžadovala vyšší počet 

hlasů. 

62 Dle ustanovení § 68 odst. 6 ObchZ za přistoupení dalších okolností. 
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Na výše uvedenou celou situaci nahlíží odlišně J. Dědič, když vidí (za použití 

postulátu již výše uvedeného – pozn. č. 44) jako nutné „nejprve rozhodnout o rozdělení 

obchodního podílu a teprve pak … by mohla následovat právní skutečnost způsobující 

jeho přechod“.63 Jak už jsem však uvedl výše, jsem toho názoru, že valná hromada o 

rozdělení nerozhoduje, pouze uděluje k rozdělení souhlas. Při uvážení problematiky 

předchozího souhlasu J. Dědič v této situaci uvádí jako jedinou možnost nabytí 

obchodního podílu dědici do spoluvlastnictví a jeho následné rozdělení. Tomuto řešení 

nelze upřít eleganci, avšak s přihlédnutím ke konstrukci udělování souhlasu k rozdělení 

obchodního podílu jako podmínky účinnosti rozdělení, je nutné připustit souhlas 

předběžný i následný, a to i přesto, že to v praxi může způsobovat výše uvedené 

problémy.   

 

3.3.2.2 Rozdělení při přechodu na právní nástupce 

Co se týče rozdělení obchodního podílu při jeho přechodu na právního nástupce 

společníka – právnické osoby je už samotné znění zákona poněkud zavádějící. 

Ustanovení § 117 odst. 1 výslovně hovoří o rozdělení při přechodu na právního 

nástupce – v jednotném čísle. Výklad tohoto ustanovení, který by připustil rozdělení 

obchodního podílu při jeho přechodu na pouze jednoho právního nástupce, je nutné 

striktně odmítnout. Takový výklad by byl v přímém rozporu nejen s ustanovením § 114 

odst. 2 ObchZ, podle kterého může mít společník pouze jeden obchodní podíl, ale i 

s celou systematikou této problematiky. Bude tedy nutno toto ustanovení vykládat tak, 

že rozdělení bude možné, pouze pokud právních nástupců bude více než jeden. Pokud 

bude zanikajícím společníkem obchodní společnost nebo družstvo, nastane taková 

situace pouze při jeho přeměně, a to rozdělením. Problematiku přeměn společností 

upravuje zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále 

také „ZoP“), který upravuje přeměnu rozdělením v ustanoveních § 243 a násl. Při 

rozdělení rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo zanikne a její jmění64 přejde 

na více nástupnických obchodních společností nebo družstev, nestanoví-li zákon jinak. 

                                                 
63 Dtto pozn. č. 17 str. 1050. 

64 Přechází „jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů“.  
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Jinak zákon stanoví při rozdělení odštěpením, kdy rozdělovaný subjekt nezanikne a 

počet nástupnických společností nemusí být větší než jeden.65 Rozdělení obchodního 

podílu při jeho přechodu tedy nebude přicházet v úvahu, pokud dojde k rozdělení 

společníka odštěpením, a to ani v případech, kdy počet nástupnických společností bude 

větší než jedna, jelikož podle ustanovení § 116 odst. 1 ObchZ obchodní podíl přechází 

pouze v tom případě, pokud společník – právnická osoba zaniká. (Z důvodů usnadnění 

následujícího výkladu budu v této podkapitole dále označovat společnost, jejíž valná 

hromada rozhoduje o udělení souhlasu k rozdělení obchodního podílu, také jako 

„Společnost A“, naproti tomu také jako „Společnost B“ budu označovat majitele 

rozdělovaného a přecházejícího obchodního podílu, tedy společníka Společnosti A.)  

Okamžik přechodu, a tedy i okamžik rozdělení obchodního podílu, spojuje 

ustanovení § 116 odst. 1 ObchZ s okamžikem zániku právnické osoby. Podle 

ustanovení § 68 ObchZ zaniká společnost ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Stejně 

tak i zákon o přeměnách spojuje ve svém ustanovení § 59 odst. 1 právní účinky 

přeměny se zápisem do obchodního rejstříku a podle § 244 odst. 1 ZoP je jedním 

z účinků přeměny rozdělením zánik rozdělované společnosti. Určení, jaký majetek 

přechází na jednotlivé právní nástupce, je obligatorní součástí projektu rozdělení.66 O 

splnění podmínek, které takové rozdělení umožní, již však zákon nemluví. Projekt 

rozdělení schvaluje valná hromada rozdělované společnosti (ustanovení § 286 ZoP), 

přičemž, jak je uvedeno již výše, účinky rozdělení nastanou zápisem rozdělení do 

obchodního rejstříku. Podle mého názoru je nutné získat souhlas valné hromady 

Společnosti A k rozdělení obchodního podílu již před návrhem na zápis přeměny 

rozdělením do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být 

podle ustanovení § 32 odst. 2 ObchZ doložen listinami o skutečnostech, které mají být 

do obchodního rejstříku zapsány a soud v rejstříkovém řízení podle ustanovení § 200d 

odst. 1 písm. c) OSŘ musí zkoumat, zda jsou splněny předpoklady k provedení zápisu 

vyžadované právními předpisy. Navíc podle ustanovení § 120 odst. 2 má soud při 

                                                 
65 Ustanovení § 244 a § 245 zákona o přeměnách. 

66 Obsahové náležitost projektu rozdělení obsahuje ustanovení § 250 ZoP. Pro účely tohoto výkladu by 

tedy projekt rozdělení rozděloval obchodní podíl rozdělovaného společníka na samostatné obchodní 

podíly a určoval je jednotlivým právním nástupcům. 
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rejstříkovém řízení povinnost provést i jiné důkazy, než byly účastníky navrhovány, je-

li to potřebné pro zjištění skutkového stavu. Rejstříkový soud by podle mého názoru 

tedy měl zjišťovat, zda byl valnou hromadou Společnosti A souhlas k rozdělení udělen a 

neměl by provést zápis přeměny rozdělením do obchodního rejstříku a tím přiznat 

právní účinky přeměně rozdělením, podle které by došlo k rozdělení obchodního podílu 

a přechodu rozdělením vzniklých částí obchodního podílu na právní nástupce, aniž by 

byl souhlas valné hromady Společnosti A k rozdělení obchodního podílu doložen. 

Z hlediska právní jistoty bude nejlepší získat souhlas valné hromady Společnosti A 

k rozdělení obchodního podílu již před samotným schválením projektu rozdělení. 

V případě, že by již byl projekt přeměny schválen valnou hromadou Společnosti B a 

valná hromada Společnosti A by odmítla udělit souhlas k rozdělení obchodního podílu, 

vedlo by to k nutnosti projekt přeměny přepracovat. Jak by se ale řešila situace, kdyby 

byla přeměna rozdělením i přes absenci souhlasu valné hromady Společnosti A 

k rozdělení obchodního podílu do obchodního rejstříku zapsána? Ustanovení § 56 písm. 

b) ZoP výslovně vylučuje dovolat se neplatnosti přeměny po jejím zápisu do 

obchodního rejstříku. Na základě výše uvedeného usuzuji, že nebude-li udělen souhlas 

valné hromady Společnosti A k rozdělení obchodního podílu podle ustanovení § 117 

odst. 1 ObchZ před zápisem přeměny Společnosti B rozdělením do obchodního 

rejstříku, a bude-li tato přeměna přesto zapsána, nahradí rozhodnutí valné hromady 

Společnosti B o schválení projektu rozdělení spolu se zápisem této přeměny do 

obchodního rejstříku rozhodnutí valné hromady Společnosti A o udělení souhlasu 

k rozdělení obchodního podílu. Jinými slovy absence souhlasu valné hromady 

Společnosti A k rozdělení obchodního podílu bude zhojena zápisem přeměny 

rozdělením do obchodního rejstříku. Usuzovat v této situaci z absence rozhodnutí o 

udělení souhlasu k rozdělení obchodního podílu neúčinnost tohoto rozdělení a tedy i 

jeho přechodu na právní nástupce se mi jeví jako neudržitelné, pokud zákon o 

přeměnách výslovně spojuje účinnost celé přeměny se zápisem do obchodního rejstříku.  

 

3.3.3 K rozdělení obchodního podílu ve spolumajitelství 

Ustanovení § 114 odst. 3 připouští možnost, aby obchodní podíl náležel více 

osobám, a na vztahy mezi osobami přikazuje přiměřené použití ustanovení občanského 
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zákoníku o spoluvlastnictví. Svá práva z tohoto obchodního podílu vykonávají jeho 

spolumajitelé pouze prostřednictvím společného zástupce. S přihlédnutím k výše 

uvedenému výkladu o majitelství obchodního podílu se jeví použití ustanovení 

občanského zákoníku o spoluvlastnictví jako správné. Jako možný právní důvod vzniku 

spolumajitelství je možné si představit přechod obchodního podílu na více dědiců, 

smlouvu o převodu obchodního podílu, kde na straně nabyvatele stojí více osob, 

převzetí vkladu více osobami při založení společnosti, nebo smlouvu o převodu ideální 

části obchodního podílu na nabyvatele, který se tím stane jeho spolumajitelem.67 Pro 

problematiku rozdělení obchodního podílu ve spolumajitelství bude relevantní 

přiměřené použití ustanovení § 141 a § 142 ObčZ. Tato ustanovení promítají do 

občanského zákoníku zásadu, že nikdo nemůže být spravedlivě nucen, aby setrvával ve 

spoluvlastnickém vztahu.68 V ustanovení § 141 ObčZ je připuštěno, aby se 

spoluvlastníci dohodli na zrušení spoluvlastnictví a jeho vzájemném vypořádaní. Pokud 

k dohodě nedojde, zruší a vypořádá spoluvlastnictví podle ustanovení § 142 ObčZ na 

návrh některého spoluvlastníka soud. S přihlédnutím k úpravě rozdělení obchodního 

podílu v ustanovení § 117 ObchZ je však nutné klást si otázku, do jaké míry je takový 

postup možný, tedy, kdy bude použití předmětných ustanovení přiměřené. 

I. Štenglová se přiklání k názoru, že (za dodržení podmínky přípustné výše vkladu 

a přípustného počtu společníků) je rozdělení podle ustanovení § 141 ObčZ možné, a to i 

bez souhlasu valné hromady k takovému rozdělení. Přiměřenost takového použití 

                                                 
67 Tuto možnost připouští např. J. Dědič (Dědič, J. in Dědič, J.: Obchodní zákoník. Komentář. Praha: 

Polygon, 2002, s. 1028), ale upozorňuje, že v tomto případě nepůjde o smlouvu o převodu obchodního 

podílu podle ustanovení § 115 odst. 3 ObchZ, ale o nepojmenovanou smlouvu podle ustanovení § 269 

odst. 2 ObchZ, a ustanovení § 115 odst. 2 až 4 se použije přiměřeně. Jak dále uvádí I. Štenglová 

(Štenglová, I., Píva, S., Tomsa, M. akol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha: C.H.Beck, 

2009, s. 376) bude z důvodů ochrany zájmu ostatních společníků na složení členské základy trvat na 

(přiměřeném) užití ustanovení § 115 i přesto, že spolumajitel obchodního podílu není společníkem 

v plném slova smyslu. 

68 Jehlička, J., Dvořák, J. in Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M., Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník. 

Komentář. 10. vydání. Prha: C.H. Beck, 2006, s. 575. 
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ustanovení § 141 ObčZ dokládá tím, že takovýmto postupem nebudou porušena práva 

ostatních společníků ani třetích osob. Nevylučuje však ani opačný závěr.69 

Se závěrem, že rozdělení obchodního podílu na základě dohody jeho 

spolumajitelů je možné, se ztotožňuji. Takové použití předmětných ustanovení o 

spoluvlastnictví je přiměřené. Lze to dovodit i výkladem ustanovení § 117 odst. 1 

ObchZ, které si neklade za cíl taxativně vyjmenovat všechny možnosti, kdy je rozdělení 

přípustné, ale spíše směřuje k ochraně zásady stanovené v ustanovení § 114 odst. 2 věty 

první, tedy k ochraně zásady, že společník může mít pouze jeden obchodní podíl. Proto 

spojuje rozdělení vždy se změnou jeho majitele (nebo aspoň změnou majitele jedné 

z částí rozdělením vzniklých). S názorem, že souhlas valné hromady k takovému 

rozdělení není nutný, se však ztotožnit nemohu. Ustanovení § 117 odst. 1 věty in fine 

podle mého názoru nechrání pouze společníky a třetí osoby, ale také (a možná 

především) samotnou společnost, která jistě může mít zájem na nedovolení štěpení 

obchodních podílů. O zcela nepřiměřené použití by se dle mého názoru jednalo tehdy, 

pokud by rozdělení společenská smlouva vylučovala. Nerespektováním tohoto zákazu 

by bylo zasaženo do práv všech zmíněných osob.  

Další otázkou zůstává, jak přiměřeně použít ustanovení § 142 ObčZ, tedy s jakou 

mírou „bezohlednosti“ k zákonu a společenské smlouvě bude oprávněn rozhodovat 

soud. I. Štenglová se domnívá, že pro případ rozdělení obchodního podílu mezi 

spoluvlastníky nebude soud vyjádřením společnosti vázán, tedy nebude nucen zohlednit 

absenci souhlasu valné hromady k rozdělení obchodního podílu.70 Dle mého názoru 

bude však ke každému úkonu soudu podle ustanovení § 142 ObčZ nutné získat 

příslušný souhlas valné hromady. Tedy k rozdělení, přikázání jednomu nebo více 

spoluvlastníkům i k jeho prodeji. Tento názor opírám o argumentaci již výše uvedenou, 

s odkazem na argumentaci uvedenou v pozn. č. 66. 

Pro definitivní a jednoznačné řešení problematiky rozdělení obchodního podílu ve 

spolumajitelství bude však nutné vyčkat judikatury.  

 

                                                 
69 Dtto pozn. č. 28, s. 367. 

70 Dtto pozn. č. 28, s. 368. 
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3.4 Souhlas k převodu obchodního podílu a k jeho rozdělení ve společnosti s 

jediným společníkem 

Podle ustanovení § 132 odst. 1 ObchZ platí, že má-li společnost jediného 

společníka, nekoná se valná hromada a působnost vykonává tento společník. Jediný 

společník tedy rozhoduje v působnosti valné hromady, přičemž se nejedná o rozhodnutí 

orgánu společnosti.71 Převod obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným, 

která má jediného společníka, upravuje zákon v ustanovení § 115 odst. 2 věta třetí tak, 

že v těchto případech je obchodní podíl vždy převoditelný. Zákon tedy přímo vylučuje 

nepřípustnost převodu nebo vázání účinnosti převodu na splnění podmínek, jako je 

například právě souhlas valné hromady, a obchodní podíl bude tedy převáděn pouhou 

smlouvou o převodu obchodního podílu. K podpoře tohoto názoru se v teorii vyvinula 

celá řada argumentů. Tak například J. Krůta za použití teleologické interpretace 

relevantních ustanovení ObchZ dovozuje, že důvodem "požadavku na souhlas valné 

hromady s převodem a rozdělením obchodního podílu je ochrana zájmů ostatních 

společníků v případě úmyslu jednoho z nich převést svůj obchodní podíl. Tento 

požadavek tak v jednočlenné společnosti logicky postrádá smysl".72 Jako další argument 

J. Krůta uvádí nesmyslnost požadavku, "aby jediný společník uděloval souhlas sám 

sobě, resp. uděloval souhlas s úkonem, který sám činí".73 Ke stejným názorům dochází i 

např. J. Pokorná, podle které podmiňování převodu "nemá věcné opodstatnění a bylo by 

v rozporu s charakterem jednočlenné společnosti a postavením jediného společníka v 

této společnosti".74 Jak se ale bude postupovat, když společenská smlouva bude 

rozdělení obchodního podílu výslovně vylučovat? Jako nejsnazší se jeví argumentace 

doslovným znění ustanovení § 115 odst. 2 ObchZ: "obchodní podíl je vždy 

převoditelný". Z toho vyplývá, co se týče případné nemožnosti převodu obchodního 

podílu na třetí osobu stanovené ve společenské smlouvě (zakladatelské listině), že 

společník nebude nucen v tomto směru společenskou smlouvu (zakladatelskou listinu) 

                                                 
71 Dtto pozn. č. 6, s. 229. 

72 Krůta, J.: Rozhodnutí jediného společníka s. r. o. v působnosti valné hromady. Ad Notam, 2008, č. 2, 

str. 50. 

73 Dtto pozn. č. 72. 

74 Dtto pozn. č. 41, s. 543. 
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měnit.75 Lze však tento závěr vztáhnout i na ve společenské smlouvě výslovně uvedený 

zákaz rozdělení obchodního podílu? J. Krůta se domnívá, že to možné není, když uvádí: 

"obchodní podíl nelze rozdělit a jeho část převést pouhou smlouvou o převodu 

obchodního podílu, vylučuje-li rozdělení obchodního podílu zakladatelská listina".76 

Dovozuje tedy nutnost změny zakladatelské listiny, a to samozřejmě před převodem 

části obchodního podílu. S touto argumentací se však nemohu ztotožnit. Kdybychom 

výše uvedenou argumentaci připustili a trvali na předchozí změně společenské smlouvy 

v případech, kdy je rozdělení obchodního podílu vyloučeno, těžko bychom pak mohli 

nutnost změny společenské smlouvy vyloučit v případech, kdy převod na třetí osobu 

není společenskou smlouvou připuštěn. Jednalo by se tedy o zcela opačný výklad velice 

podobné věci. Argument, že pro jediného společníka není změna zakladatelské listiny 

obtížná, nemá dle mého názoru rovněž přílišnou váhu, neboť zvážíme-li nutnost 

notářského zápisu pro formu rozhodnutí jediného společníka (§ 127 odst. 4 za použití 

§ 132 odst. 1), můžeme o neobtížnosti a administrativní nenáročnosti tohoto úkonu s 

úspěchem pochybovat. I. Štenglová nicméně dovozuje, že při absenci rozhodnutí 

jediného společníka v působnosti valné hromady o rozdělení obchodního podílu je 

nutné dostát požadavku notářského zápisu pro takovéto rozhodnutí alespoň tím, že 

formou notářského zápisu bude sepsána smlouva o převodu obchodního podílu (jeho 

části), která bude souhlas s rozdělením (alespoň konkludentní) zahrnovat.77 Jak z výše 

uvedeného vyplývá, není k dispozici judikát, který by tuto problematiku jasně vyřešil. 

Tento stav k právní jistotě v korporátních vztazích nikterak nepřispívá. Praktičtější bude 

tedy dodržovat administrativně náročnější postup a činit potřebná rozhodnutí jediného 

společníka v působnosti valné hromady (formou notářského zápisu), byť mohou být 

potřebná jen zdánlivě.  

 

                                                 
75 Dtto pozn. č. 28, s. 374. 

76 Dtto pozn. č. 72, str. 51. 

77 Štenglová, I. in Bartošíková, M.; Štenglová, I.; Společnost s ručením omezeným. 1. vydání. Praha:  

C.H. Beck, 2003, s. 90. 
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3.5 Souhlas valné hromady k zastavení obchodního podílu 

Obchodní zákoník váže režim udělování souhlasu k zastavení obchodního podílu 

na režim udělování souhlasu k převodu obchodního podílu. K zastavení obchodního 

podílu bude nutný souhlas valné hromady vždy tehdy, pokud bude nutný k jeho 

převodu. Bez tohoto souhlasu zástavní právo nevznikne.78  Ve společenské smlouvě 

tedy nelze vyloučit nutnost souhlasu k zastavení, pokud k převodu je souhlas 

vyžadován. V tomto rozsahu by bylo ustanovení stanov neplatné. Toto další omezení 

vlastníka obchodního podílu s ním volně nakládat, a to přesto, že samotným zastavením 

obchodního podílu není jeho vlastnictví nikterak dotčeno a společník zůstává dále 

společníkem vykonávajícím práva a povinnosti z něho plynoucí, je třeba chápat jako 

další ochranu ostatních společníků před změnou společenské základny společnosti. 

Obchodní zákoník obsahuje řadu ustanovení upravujících zástavní právo k obchodnímu 

podílu, které jsou v poměru k obecné úpravě zástavního práva v občanském zákoníku 

speciální. Pakliže vlastník zastaveného obchodního podílu neplní zajištěnou pohledávku 

řádně a včas, má jeho věřitel řadu oprávnění, jak dosáhnout uspokojení na úkor 

zástavy.79 Tyto kroky mohou vést, a to už bez jakékoliv ingerence valné hromady, 

k změně vlastníka obchodního podílu. Udělování souhlasu k zastavení obchodního 

podílu by tedy valná hromada měla věnovat stejnou pozornost jako udělování souhlasu 

s jeho převodem. 

 

3.6 Další oprávnění valné hromady podle ustanovení § 113 odst. 5 a 6 ObchZ 

Zatímco při převodu a rozdělení obchodního podílu je předmětná dispozice 

s obchodním podílem v rukou společníka (popřípadě dědiců společníka) a valná 

hromada k této dispozici uděluje pouze souhlas, který je toliko podmínkou účinnosti 

takové dispozice, tak ustanovení § 113 odst. 5 a 6 staví valnou hromadu přímo do role 

rozhodujícího orgánu.80 Valná hromada rozhoduje o převodu obchodního podílu, 

                                                 
78 Ustanovení § 117a ObchZ. 

79 Ustanovení § 117a odst. 4, 6 a 7 ObchZ. 

80 Dříve v teorii i praxi zůstávalo nejasné, zda společnost disponuje s uvolněným obchodním podílem 

svým jménem (zda se stává jejím majetkem), nebo jménem, popř. v zastoupení, vyloučeného společníka.  

Tato nejasnost byla definitivně odstraněna novelou ObchZ provedenou zák. č. 370/2000, která upravila 



34 

 

respektive o rozdělení a převodu obchodního podílu. Tuto pravomoc valná hromada 

nabude, pokud přejde obchodní podíl některého společníka na společnost, což se může 

stát z důvodu vyloučení společníka, a to ať už půjde o vyloučení soudem, nebo valnou 

hromadou, zrušením účasti společníka soudem, jeho smrtí nebo zánikem, pokud 

společenská smlouva v těchto případech vylučuje přechod obchodního podílu, nebo 

dohodou všech společníků o ukončení účasti společníka ve společnosti. Společnost 

nemůže nabýt obchodní podíl smlouvou o převodu obchodního podílu, taková smlouva 

by byla pro rozpor se zákonem neplatná, lze si však představit jiné způsoby nabytí, 

např. dědění.81 Společnost může tedy vlastní obchodní podíl nabýt, jde však pouze o 

výjimky ze zákazu nabývání vlastního obchodního podílu. Společnost je povinna řešit 

tuto situaci dle ustanovení § 113 odst. 5 a 6 ObchZ převodem obchodního podílu na 

společníka nebo třetí osobu, a nepodaří-li se uskutečnit takovýto převod, tak snížením 

základního kapitálu o vklad připadající na dotčený obchodní podíl nebo jeho rozdělením 

a nuceným převodem na ostatní společníky s tím, že při neprovedení těchto úkonů hrozí 

společnosti sankce zrušení soudem podle ustanovení § 113 odst. 5 ObchZ. Rozhodování 

v těchto otázkách je svěřeno do působnosti valné hromady. 

V případě převodu obchodního podílu podle ustanovení § 113 odst. 5 ObchZ 

dochází k převodu obchodního podílu smlouvou o převodu obchodního podílu, nikoliv 

samotným rozhodnutím valné hromady s tím, že smlouvu uzavírá jménem společnosti 

její jednatel,82 a neuplatní se omezení převoditelnosti obchodního podílu podle 

ustanovení § 115 ObchZ. Ustanovení § 113 odst. 5 a 6 je vůči ustanovení § 115 ObchZ 

v postavení speciality.83  Podle J. Pokorné je možné pro účely převodu obchodní podíl i 

rozdělit,84 nedokládá však toto tvrzení žádnými argumenty. I přesto, že ustanovení 

§ 113 odst. 5 mluví o převodu na společníka nebo jinou osobu v jednotném čísle, lze 

s možností rozdělení podílu souhlasit, a to zejména z hlediska účelovosti a ponechání 

                                                                                                                                               
znění ustanovení § 113 ObchZ do dnešní podoby. Je nutné podotknout, že k dnešnímu pohledu se 

přiklonila judikatura již před touto novelou (rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 1 Odon 36/97). 

81 Jedná se o ustanovení § 113, § 116, § 120, § 148, § 149 a §150 ObchZ. 

82 Dtto pozn. č. 16, s. 1015. 

83 Dtto pozn. č. 16, s 1015, dále také dtto pozn. č. 28, s. 362. 

84 Dtto pozn. č. 41, s. 529. 
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důrazu na široké možnosti dohody společníků na valné hromadě.  Otázkou však 

zůstává, zda by mohlo k rozdělení dojít, i pokud by ho společenská smlouva vylučovala. 

I zde by bylo možné odpovědět kladně. Tato možnost má oporu zejména v speciálním 

postavení ustanovení § 113 odst. 5 ObchZ a také v tom, že účel vyloučení rozdělení 

obchodního podílu v tomto případě s největší pravděpodobností nebude dotčen. Při 

hlasování na valné hromadě podle ustanovení § 113 odst. 5 ObchZ není společnost 

oprávněna vykonávat hlasovací práva (ustanovení § 120 odst. 2 ObchZ), hlasy 

připadající na přešlý obchodní podíl se tedy nebudou započítávat při stanovení počtu 

hlasů potřebných pro způsobilost valné hromady k usnášení ani pro její rozhodování. 

Valná hromada bude rozhodovat prostou většinou hlasů, její rozhodnutí není podle 

ustanovení § 141 odst. 1 ObchZ rozhodnutím o změně společenské smlouvy, k tomu 

dojde na základě smlouvy o převodu obchodního podílu. 

Pokud na valné hromadě nedojde k rozhodnutí podle § 113 odst. 5, ať už pro 

nedostatek shody mezi společníky nebo nezájem o obchodní podíl, ukládá obchodní 

zákoník v odst. 6 téhož ustanovení valné hromadě snížit základní kapitál společnosti o 

vklad připadající na obchodní podíl přešlý na společnost, nebo rozhodnout o rozdělení 

obchodního podílu mezi zbývající společníky. Takové rozhodnutí musí být učiněno ve 

lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy k vyloučení společníka došlo (ode dne jiné právní 

společnosti, která měla za následek přechod podílu na společnost). Při nedodržení této 

lhůty může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci, je to však toliko 

právo soudu, nikoliv jeho povinnost. Před rozhodnutím o zrušení je však soud povinen 

poskytnout této společnosti ještě další lhůtu pro splnění uvedených povinností.85 

K tomu je nutné také poznamenat, že splněním povinnosti podle ustanovení odst. 113 

odst. 5 a 6 i po šestiměsíční lhůtě možnost zrušit společnost soudem zaniká.86 

Rozhodne-li valná hromada o tom, že zbývající společníci převezmou v poměru svých 

obchodních podílů obchodní podíl přešlý na společnost, jedná se o nucený přechod částí 

obchodního podílu na společníky, a to za úplatu ve výši vypořádacího podílu podle 

stejného poměru. Zde se opět uplatní specialita předmětného ustanovení vůči ustanovení 

§ 117 ObchZ, valná hromada tedy o rozdělení může rozhodnout, i kdyby to společenská 

                                                 
85 Ustanovení § 68 odst. 7 ObchZ. 

86 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 12. 2000, sp. zn. 7 Cmo 783/2000. 



36 

 

smlouva vylučovala. K přechodu dochází na základě rozhodnutí valné hromady, nebude 

tedy potřeba smlouva o převodu obchodního podílu. I v případě rozhodnutí valné 

hromady o rozdělení obchodního podílu a jeho přechodu na společníky se dle 

ustanovení § 141 odst. 1 ObchZ nejedná o změnu společenské smlouvy, postačí tedy 

prostá většina hlasů podle ustanovení § 127 odst. 3 ObchZ. Je však nutné, aby vklad 

připadající na výsledný obchodní podíl společníka byl dělitelný tisícem,87 z tohoto 

důvodu bude možné v nezbytně nutné míře porušit pravidlo poměrného rozdělení. Při 

rozhodnutí o snížení základního kapitálu bude nutné postupovat v souladu s úpravou 

snižování základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, k přijetí rozhodnutí 

bude potřeba kvalifikované většiny hlasů podle ustanovení § 127 odst. 4. Nutné bude 

samozřejmě dodržet minimální výši základního kapitálu,88 pokud by to nebylo možné, 

bude valná hromada nucena rozhodovat pouze o rozdělení a přechodu. Ke změně 

společenské smlouvy pak dojde na základě zápisu snížení základního kapitálu do 

obchodního rejstříku.  

Nadále je nutné vyřešit otázku, zda je postup podle § 113 odst. 5 a 6 ObchZ 

možný i u společnosti s jediným společníkem a zda je dále možný v případech, kdy na 

společnost přejdou obchodní podíly všech společníků. Přesto, že takové situace 

nastanou pouze výjimečně, nelze je vyloučit. Kdybychom postupovali striktně podle 

litery zákona, dospěli bychom k závěru, že není nikdo, kdo by mohl v působnosti valné 

hromady rozhodovat, protože společnost podle ustanovení § 120 odst. 2 ObchZ není 

oprávněna vykonávat práva společníka, tedy i hlasovací právo. V takovémto případě 

spatřuje J. Dědič jedinou možnost ve zrušení společnosti soudem a nařízení její 

likvidace.89 Návod k řešení této situace přinesl Nejvyšší soud ČR ve svém usnesení ze 

dne 31. 10. 2006, sp. zn. 29 Odo 850/2006, když za situace, kdy obchodní podíl 

jediného společníka přešel na společnost z důvodů zániku jeho účasti ve společnosti na 
                                                 
87 Ustanovení § 109 odst. 2 ObchZ. 

88 Ustanovení § 108 ObchZ. 

89 Dtto pozn. č. 17, s. 1018. J. Dědič dospěl k tomuto názoru v případě společnosti s jediným 

společníkem. Podle mého názoru není však rozdíl mezi situací, kdy přejde na společnost obchodní podíl 

jediného společníka, a situací, kdy na společnost přejdou obchodní podíly všech společníků. V obou 

případech nebude shodně (za doslovného použití ustanovení § 120 odst. 2 ObchZ) nikdo, kdo by na valné 

hromadě (v její působnosti) rozhodoval.  
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základě vydání exekučního příkazu k postižení jeho obchodního podílu, vyslovil, že 

společnost rozhodnutí o prodeji obchodního podílu nejenže přijmout může, ale zákon jí 

přijetí takového rozhodnutí dokonce ukládá. Postulát tohoto rozhodnutí však nelze 

vztahovat na jakoukoliv situaci, kdy obchodní podíl jediného společníka90 přejde na 

společnost. V judikovaném případě byl zohledněn především účel konkrétní právní 

skutečnosti, která způsobuje přechod obchodního podílu na společnost. Konkrétní 

právní skutečností bylo vydání exekučního příkazu k postižení obchodního podílu, což 

má dle ustanovení § 148 odst. 2 stejné účinky jako zrušení účasti společníka ve 

společnosti soudem. Účel této zákonné konstrukce je spatřován  především v ochraně 

věřitele.91 Pro věřitele je v zásadě výhodnější uspokojit se z vypořádacího podílu, který 

se podle ustanovení § 61 odst. 2 vyplácí v penězích, než by byl event. nucený prodej 

obchodního podílu, jehož úspěšnost nebude nikdy jistá.92 Okamžik, kdy je společnost 

povinna vyplatit vypořádací podíl, je spojen s uskutečněním postupu podle § 113 odst. 5 

a 6 obchodního zákoníku,93 proto tedy soud vyslovil, že společnost v působnosti valné 

hromady nejenže rozhodnout může, ale dokonce musí.94 Jak i Nejvyšší soud ČR sám 

v odůvodnění uvedeného rozsudku připomněl, přihlédl při řešení této problematiky 

k okolnostem případu. Stejně Nejvyšší soud ČR uzavřel i ve svém rozsudku ze dne 1. 8. 

2007, sp. zn. 29 Odo 1028/2006, kde řešil stejnou otázku. Zde ještě důrazněji poukázal 

                                                 
90 Nebo všech společníků (viz pozn. č. 88). 

91 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. listopadu 2005, sp. zn. 29 Odo 393/2005. 

92 K tomu je nutno poznamenat, že společenská smlouva, nebo stanovy společnosti, mohou stanovit i jiné 

než peněžité vypořádání. To by, s odkazem na předmětnou argumentaci soudu, mohlo v krajních 

případech vést až k narušení smysluplnosti účelu ustanovení § 148 odst. 2 ObchZ, o kterém hovoří 

Nejvyšší soud ČR. Není těžké představit si vícero případů, kdy by předmět vypořádání byl stejně obtížně 

zpeněžitelný jako podíl sám. 

93 Podle ustanovení § 150 odst. 3 je společnost povinna k výplatě „bezprostředně poté”, co dojde ke 

splnění povinnosti podle ustanovení § 113 odst. 5 a 6. 

94 Celá tato argumentace se mi však jeví jako přinejmenším samoúčelná, neboť, bylo-li by obtížné např. 

vydražit podíl, bude pro společnost stejně obtížné ho např. převádět. Možným řešením by bylo vyloučit 

účinky ustanovení § 148 odst. 2 ObchZ  pro jednočlenné společnosti (a případy, kdy na společnost 

přejdou všechny podíly) obdobně, jako to činí odst. 3 téhož ustanovení pro případ prohlášení konkursu na 

společníka.  
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na kontext případu, když uvedl: „…nelze vystačit pouze s gramatickým výkladem 

příslušných ustanovení obchodního zákoníku (pozn. aut.: § 113 odst. 5 a 6 a § 120 odst. 

2), ale je třeba použít též teleologického a logického výkladu ustanovení § 148 odst. 2 

obchodního zákoníku.“ Jak vyplývá z výše uvedeného, nebude tedy možné bez dalšího 

aplikovat závěr Nejvyššího soudu na veškeré případy přechodu podílu jediného 

společníka na společnost. Budeme-li se chtít vyhnout zrušení společnosti soudem,95 

bude nutné nalézt další argumentaci pro prolomení zákazu vykonávat práva společníka 

dle ustanovení § 120 odst. 2 ObchZ, tedy umožnit společnosti rozhodovat v působnosti 

valné hromady. Jedním z nabízejících se argumentů by mohl být následující. 

Vycházíme-li z postulátu neomezené právní subjektivity společnosti s ručením 

omezeným96 a vysoké míry oddělenosti společníka od společnosti,97 která se projevuje 

například tím, že na rozdíl od veřejné obchodní společnosti, jejíž trvání je vázáno na 

trvání účasti společníků, je ve společnosti s ručením omezeným v podstatě připuštěna 

jejich volná fluktuace, neměli bychom tedy bránit další existenci společnosti 

v případech, které naše právo není s to řešit. Z ekonomického hlediska by se mohlo 

jednat i o argument zbytečné ztráty produktivní jednotky hospodářství.98 Možnost 

připuštění prolomení zákazu vykonávat hlasovací právo v těchto případech by tedy 

systematiku práva obchodních společností nemusela narušovat. V úvahu je však nutné 

vzít i případy, ve kterých by se toto „připuštění“ naopak příčilo účelu některým 

ustanovením zákona, nebo bylo nemravné. Jednalo by se např. o situaci, kdy by účast 

jediného společníka byla ukončena právě z důvodu vydání exekučního příkazu 

k postižení obchodního podílu tohoto společníka a tento společník (kdyby byl zároveň 

jednatelem společnosti) by pak jako jednatel společnosti rozhodoval jménem 

společnosti při výkonu působnosti valné hromady. V těchto situacích nebude možné 

připustit, aby vyloučený společník dále rozhodoval, komu bude obchodní podíl 

převeden a za jakých okolností. Případy identity společníka a jednatele jistě nebudou 

                                                 
95 Srovnej pozn. č. 89. 

96 Dtto pozn. č. 6, s. 8. 

97 Viz kapitola 1. 

98 O pohledu na obchodní právo jako na jeden z nástrojů umožňující fungování ekonomiky, není možné 

pochybovat. 
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řídké. Pro definitivní řešení této problematiky bude nutno však počkat na detailnější 

judikaturu, nebo popřípadě zákonnou úpravu. 

 

3.7 Nedostatek působnosti valné hromady 

K ucelenému pohledu na celou problematiku je nutno dodat, že působnost valné 

hromady ve věcech udělování souhlasu k převodu, rozdělení a zastavení obchodního 

podílu může založit pouze zákon nebo společenská smlouva. Jakékoliv rozhodnutí valné 

hromady, ke kterému nemá působnost, nemá právní účinky vůči společnosti, natož vůči 

třetím osobám.99  

 

3.8 Teorie jednorázového průlomu do společenské smlouvy 

Jak bylo uvedeno výše, potřeba souhlasu valné hromady k nakládání s obchodním 

podílem se řídí zákonem a společenskou smlouvou společnosti. Obsah společenské 

smlouvy tvoří při založení společnosti sami její zakladatelé. I při nabytí obchodního 

podílu smlouvou o převodu obchodního podílu projevuje jeho nabyvatel (který se stává 

společníkem společnosti) souhlas s jejím obsahem, a to prohlášením o přistoupení ke 

společenské smlouvě jako obligatorní součástí této smlouvy.100 Dá se tedy říci, že 

společníci jsou s obsahem společenské smlouvy společnosti srozuměni. V „životě“ 

společnosti však mohou nastat i situace, kdy bude vůlí společníků odchýlit se od 

společenské smlouvy, pouze však pro jednorázový případ. Typicky se může jednat o 

                                                 
99 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. Odo 553/2006. 

100 Ustanovení § 115 odst. 3 ObchZ. Takové prohlášení není nutné, pokud nabyvatel převáděného 

obchodního podílu již společníkem je. Obdobně i u přechodu obchodního podílu je nabyvateli 

obchodního podílu dána do určité míry možnost projevit nesouhlas s obsahem společenské smlouvy. Při 

dědění se může jednat o institut odmítnutí dědictví, což však může být v určitých případech pro dědice 

nevýhodné, proto dává zákon dědici také možnost domáhat se zrušení své účasti ve společnosti soudem, 

pokud nebude možné spravedlivě trvat na jeho účasti (ustanovení § 463 ObčZ a § 116 odst. 2 ObchZ). Při 

přechodu na právní nástupce je situace poněkud složitější. Tak např. k zániku obchodní společnosti nebo 

družstva s převodem jmění na právního nástupce dochází podle zákona o přeměnách fúzí, rozdělením a 

převodem jmění na společníka, kdy souhlas s obsahem společenské smlouvy můžeme s jistou dávkou 

fantazie dovozovat z charakteru přeměny jako dobrovolného účelového jednání zúčastněných osob. 
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situaci, kdy společenská smlouva nebude dovolovat převod obchodního podílu na jinou 

osobu, všichni společníci však budou v jednom konkrétním případě s převodem 

srozuměni, nadále však budou chtít zachovat takovou úpravu ve společenské smlouvě, 

která nebude převod na třetí osobu dovolovat. Pokud vyjdeme pouze z úpravy 

obchodního zákoníku, bylo by nutné řešit tuto situaci změnou společenské smlouvy, 

poté uskutečněním převodu a následnou změnou společenské smlouvy do původního 

stavu. To s sebou samozřejmě nese nemalé finanční a časové náklady, uvážíme-li 

formální náležitosti změny společenské smlouvy. Naskýtá se tedy otázka, zda by nebylo 

vhodné připustit v určitých situacích možnost jednorázového průlomu do společenské 

smlouvy, tedy postupovat v rozporu se společenskou smlouvou. Dále bude nutné 

stanovit, za jakých okolností a v jaké formě takové jednorázové prolomení bude možné 

připustit, popř. jaké podmínky by musely být pro možnost jednorázového průlomu do 

společenské smlouvy splněny.  

Pro řešení této otázky je možné inspirovat se německým institutem korporátního 

práva známým jako „Satzungsdurchbrechung“.101 Tamější teorie často spatřuje tento 

institut jako hranici mezi změnou společenské smlouvy a jejím porušením.102  Tímto 

principem je připuštěno takové rozhodnutí společníků, které je v rozporu se 

společenskou smlouvu, aniž by to způsobovalo jeho neplatnost. Může se jednat o takové 

rozhodnutí, které má jednorázové účinky (punktuelle Durchbrechung), nebo i o 

rozhodnutí, jehož účinky trvají delší, avšak omezenou, dobu (zustandsbegründete 

Durchbrechung).103 Důraz je přitom kladen na povědomí společníků o tom, že takovým 

rozhodnutím je společenská smlouva porušena.104 Pro platné přijetí takového rozhodnutí 

je třeba dodržet formální stránky přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, tedy 

potřebnou většinu a formu notářského zápisu.105 Důležité je však uvědomit si, že oproti 

českému obchodnímu zákoníku spojuje německý zákon o společnosti s ručením 

                                                 
101 Doslovný překlad tohoto termínu: Prolomení, nebo průlom do stanov. 

102 Michalski, L.: GmbHG, Bd. 2: §§ 35 - 86, München: C.H.Beck, 2002, s. 1341. 

103 Takový průlom (zustandsbegründete Durchbrechung) může být pro společnost vhodný např. v případě 

potřeby prodloužení funkčního období statutárního orgánu. 

104 Fischer, K.: Beck GmbH-HB, München, C.H.Beck, 2002, s. 192 

105 Dtto pozn. č. 102, s. 1342. 
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omezeným (GmbH-Gesetz) účinnost změny společenské smlouvy se zápisem této 

změny do obchodního rejstříku (ustanovení § 54 odst. 3 GmbHG).106 To, zda je průlom 

do společenské smlouvy účinný také až zápisem do obchodního rejstříku, zůstává 

v německé teorii sporné.107 Spojování účinků průlomu se zápisem předmětného 

rozhodnutí do obchodního rejstříku se jeví jako nutné v případech, kdy prolamované 

ustanovení stanov (společenské smlouvy) směřuje k ochraně právní jistoty, zejména 

k ochraně věřitelů společnosti. Naopak, v případě úpravy vnitřních záležitostí 

společnosti lze průlomu patrně přiznat účinky již samotným rozhodnutím.  

Fragmenty výše uvedeného institutu německého korporátního práva nalezneme i 

v judikatuře Nejvyššího soudu ČR. V rozhodnutí ze dne 22. 4. 2009, sp. zn. 29 Cdo 

2254/2007, vyslovil Nejvyšší soud ČR na podkladě úpravy stanovování rozhodného dne  

pro zjišťování výše vypořádacího podílu, která byla účinná do 31. 12. 2000108 a která 

podle názoru soudu připouští možnost odchylné úpravy společenskou smlouvou nebo 

stanovami, že: „tato úprava však nebrání tomu, aby se všichni společníci v konkrétním 

případě dohodli na tom, jakým způsobem bude určena výše vypořádacího podílu 

společníka, jehož účast ve společnosti končí, samozřejmě za předpokladu, že taková 

dohoda nebude odporovat zákonu ani jej obcházet (tj. nebude např. poškozovat věřitele 

společnosti) a nebude ani rozporná s dobrými mravy či zásadami poctivého obchodního 

styku“. Velmi důležité přitom je, že se Nejvyšší soud ČR, byť pouze podružně, zabýval 

i formálními náležitostmi takového rozhodnutí: „nelze přitom ani přehlížet, že dohody 

podle § 149a obch. zák. se musejí účastnit všichni společníci, tj. tytéž osoby, které svou 

společnou vůlí mohou docílit také změny společenské smlouvy či stanov“.109  

                                                 
106 Dtto pozn. č. 104, s. 191. 

107 Dtto pozn. č. 102, s. 1342., nebo dtto pozn. č. 104., s. 192. 

108 Znění ustanovení § 61 odst.. 2 ObchZ účinné do 31. 12. 2000: „Při zániku účasti společníka ve 

společnosti za trvání společnosti vzniká společníkovi právo na vypořádání (vypořádací podíl). Výše 

vypořádacího podílu se stanoví ke dni zániku účasti společníka ve společnosti na základě mimořádné 

účetní závěrky a vyplácí se v penězích, neplyne-li ze společenské smlouvy nebo stanov něco jiného”. 

109 Ve zkoumaném případu došlo k jednorázovému průlomu právě dohodou společníků o ukončení účasti 

ve společnosti podle ustanovení § 149a ObchZ. 
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Tímto rozhodnutím byl Nejvyšším soudem ČR fakticky připuštěn jednorázový 

průlom do společenské smlouvy (tedy průlom s jednorázovými účinky ve smyslu výše 

uvedeného termínu punktuelle Durchbrechung). Lze konstatovat, že systematice práva 

obchodních společností, i s přihlédnutím k principu smluvní volnosti, se toto rozhodnutí 

nikterak nepříčí. Podobné „průlomy“ do společenské smlouvy upravuje pro některé 

situace ostatně i sám obchodní zákoník.110 Jak už Nejvyšší soud naznačil, při každém 

rozhodnutí, které bude znamenat průlom do společenské smlouvy, bude nutné trvat na 

dodržení formální stránky potřebné pro změnu společenské smlouvy, tedy ustanovení § 

141 odst. 1 až 3 a § 127 odst. 4.  ObchZ. Ke zvážení je dále, zda bude v případech 

jednorázového průlomu nutné trvat na povinnosti jednatele dle ustanovení § 141 odst. 4 

ObchZ. Jak již plyne z výše uvedeného, společenská smlouva se de facto nemění. 

Požadavek na vyhotovení jejího úplného znění a uložení tohoto úplného znění do sbírky 

listin příslušného rejstříkového soudu se tedy může jevit jako příliš formalistický. 

Avšak přihlédneme-li k tomu, že publicita obsahu sbírky listin chrání především právní 

jistotu třetích osob, bude dle mého názoru nutné trvat minimálně na uložení listin 

prokazujících takové rozhodnutí. Pokud bychom připustili možnost průlomu s právními 

účinky trvajícími omezenou dobu (zustandsbegründete Durchbrechung), museli bychom 

na požadavku uložení listin prokazujících takové rozhodnutí trvat vždy. Při jakémkoliv 

průlomu do společenské smlouvy (ať už se bude jednat o punktuelle Durchbrechung či 

zustandsbegründete Durchbrechung) bude také nutné, jak vyslovil i Nejvyšší soud ČR 

(viz výše), zkoumat, zda jím nedochází k obcházení zákona, není v rozporu s dobrými 

mravy či zásadami poctivého obchodního styku.  

 

3.9 Převod obchodního podílu jako součásti podniku 

Převodu účasti na kapitálových společnostech jako součásti podniku se věnuje 

konstantní judikatura Nejvyššího soudu ČR, která stanovuje jasný závěr, že omezení 

převoditelnosti vyplývající ze zákona, společenské smlouvy nebo stanov se při převodu 

takové účasti jako součásti podniku převodce v zásadě neuplatní. Argumentace je 

                                                 
110 Např. ustanovení § 115 odst. 2 věta in fine stanoví, že ve společnosti s jediným společníkem je 

obchodní podíl vždy převoditelný na třetí osoby, tedy i proti zákazu ve společenské smlouvě.  
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založena zejména na přihlédnutí k účelu právní úpravy smlouvy o prodeji podniku, 

kterým je umožnit co nejsnazší prodej podniku jako celku. Tomu by se podle 

Nejvyššího soudu ČR příčilo trvat na splnění dalších podmínek převodu, bylo by to 

„nelogické a neúčelné“, jak uvádí ve svém rozhodnutí ze dne 30. 10. 2002, sp. zn. 20 

Odo 314/2001. Jako konkrétní případ „nelogičnosti a neúčelnosti“ spatřuje např. 

situaci, kdy by akciová společnost převáděla jako součást podniku vlastní vinkulované 

akcie a následně odmítla k převodu těchto akcií udělit potřebný souhlas. Jako další 

případ uvádí možnost zmaření převodu podniku třetí osobou – akciovou společností, 

jejíž akcie převodce převádí jako součást svého podniku, která by k tomuto převodu 

odmítla dát souhlas. Pro objasnění situace nutno poznamenat, že předmětné rozhodnutí 

se týkalo převodu směnky jako součásti podniku a převod nenaplňoval náležitosti 

požadované zákonem č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový (dále „ZSŠ“). Tento 

nedostatek byl překonán za použití již výše v textu uvedeného argumentu účelu úpravy 

převodu podniku, poukazem na specialitu úpravy prodeje podniku vzhledem k ZSŠ 

(stejně tak i k ostatním zákonům upravujícím převod ostatních cenných papírů). 

Obdobně dovodil Nejvyšší soud ČR pro případ prodeje podniku, jehož součástí je 

obchodní podíl společnosti s ručením omezeným, že splnění předpokladů podle 

ustanovení § 115 ObchZ není potřebné.111 Již dříve došel ke stejnému závěru i Vrchní 

soud v Praze.112 Tyto závěry bude nutné vztáhnout i na případy prodeje části podniku, 

jejíž součástí bude obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným. V těchto 

případech však bude nutné zkoumat, zda je část podniku způsobilým předmětem 

smlouvy podle ustanovení § 487 ObchZ a zda je obchodní podíl také skutečně jeho 

součástí.113 Celá tato výše uvedená právní konstrukce se jeví jako rozumná a lze s ní 

souhlasit. Nikoliv však bez dalšího. Vezmeme-li v úvahu, že Nejvyšší soud ČR založil 

svoji argumentaci na účelu právní úpravy prodeje podniku, a smlouva o prodeji podniku 

je toliko závazkový právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím, chrání tím tedy právní 

jistotu jejích účastníků. Proč ale upřednostňuje právní jistotu účastníků smlouvy o 

prodeji podniku nad právní jistotou účastníků společenské smlouvy společnosti 

                                                 
111 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 870/2005. 

112 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 8. 2003, sp. zn. 14 Cmo 41/2003. 

113 Dtto pozn. č. 112. 
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s ručením omezeným nebo akciové společnosti (či jejich akcionářů), nebo dokonce 

věřitelů těchto společností?114 Navíc výše uvedené konkrétní případy, na které 

poukazoval Nejvyšší soud ČR, jsou řešitelné pomocí institutu odpovědnosti za vady 

prodávaného podniku, popř. institutu náhrady škody. Jako další možný problém výše 

uvedené konstrukce lze spatřovat eventuální zneužití smlouvy o prodeji podniku 

k obejití jinak nezbytného souhlasu příslušného orgánu s převodem obchodního podílu 

nebo akcií. Nutno podotknout, že Nejvyšší soud ČR se touto otázkou ve výše uvedeném 

rozhodnutí zabýval115 a možnost takového zneužití připustil. Vypořádal se s ní 

následovně: „V praxi však nelze obecně vyloučit pokusy o obcházení jakéhokoliv 

zákonného ustanovení, s čímž ostatně český právní řád počítá, když stanoví, že nastane-

li takový případ, způsobuje to absolutní neplatnost smlouvy, která byla k obejití zákona 

využita (§  39 obč. zák. ). Smlouva o prodeji podniku ostatně v převážné většině případů 

nebude vhodným nástrojem ke shora naznačenému obcházení zákona, neboť, až na 

výjimky, zatíží nabyvatele cenných papírů, které jsou součástí podniku, nabytím velkého 

množství dalších práv, s nabývanými cennými papíry nesouvisejících“ Této argumentaci 

se sotva dá něco vytknout. Závěrem je vhodné dodat, že pokud bude účastníkem 

smlouvy o prodeji podniku na straně převodce fyzická osoba, nebude její obchodní 

podíl zpravidla náležet do jejího podniku.116 

                                                 
114 I pro věřitele společnosti, jejíž akcie či obchodní podíl je prodáván, může tento prodej znamenat 

zhoršení postavení, a to i při přihlédnutí k ustanovení § 478 ObchZ. 

115 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 10. 2002, sp. zn. 20 Odo 314/2001, uvedené na straně 

č. 40. 

116 Čech, P.: K některým úskalím převodu obchodního podílu I. Právní rádce, 2007, č. 5, s. 17, s odkazem 

na dikci obchodního zákoníku a ustálenou judikaturu. 
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4 Závěr 

Jak už jsem nastínil v úvodu své práce, není právní úprava obchodních společností 

zcela jasná a bezproblémová. Na výklad a aplikaci této právní úpravy působí četné 

podněty, ať už pramení z právní teorie či praxe. Z takových podnětů vnímám jako velmi 

významné zejména pronikání některých zahraničních doktrín práva obchodních 

společností, jako např. prolamování majetkové samostatnosti kapitálových společností 

(piercing the corporate veil, Durchgriff) či také jednorázový průlom do společenské 

smlouvy (Satzungsdurchbrechung), kterým jsem se ve své práci zabýval. 

Znovu se tedy musím vrátit k roli judikatury, kterou jsem již naznačil v úvodu, a 

pokusit se o zhodnocení jejího významu nejen v oblasti předmětu své práce, ale i v celé 

oblasti práva obchodních společností. Navzdory určité skepsi zejména právní praxe vůči 

soudní činnosti jako takové (a i některým svým výše uvedeným názorům) musím 

hodnotit činnost judikatury v oblasti práva obchodních společností kladně. Zejména 

nejvyšší soud ČR se často nebojí zasáhnout svým výkladem do rigidní právní úpravy a 

vyložit některé právní instituty ve prospěch jejich účelu. Takto například učinil, když 

rozšířil výklad institutu osoby blízké i na osoby propojené se společností.117  Vyskytla 

se však i taková rozhodnutí, kterým se sice po právní stránce dá jen stěží něco vytknout, 

postrádají však citlivější zohlednění praktické stránky věci.118 

V současné době je sice intenzivně pracováno na rekodifikaci soukromého práva, 

v jejímž rámci má být vydán i nový obchodní zákoník; stěžejnějším výkladovým 

zásadám, přinejmenším takovým, které přesahují konkrétní legislativní řešení, bude 

nutné však i nadále přiznat obecnější platnost. 

 

                                                 
117 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29. 11. 2004, sp. zn. 29 Cdo 1061/2004. 

118 Dtto pozn. č. 3. 
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Seznam zkratek 

ObčZ  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

ObchZ  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

OSŘ  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

ZoP   Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 

ZSŠ  Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový 
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Zusammenfassung 

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist in der Tschechischen Republik die 

meist verbreitete Form von Handelsgesellschaften. 

Der Begriff des Geschäftsanteilsist für sie eines der bestimmenden 

Rechtsinstitute. Er stellt die Beteiligung eines Gesellschafters an der Gesellschaft und 

die sich aus dieser Beteiligung ergebenden Rechte und Pflichten dar. 

Das tschechische Handelsgesetzbuch legt fest, dass eine 

Geschäftsanteilsübertragung auf einen anderen Gesellschafter der Zustimmung der 

Gesellschafterversammlung bedarf, wenn der Gesellschaftsvertrag nichts anders 

bestimmt. Eine Geschäftsanteilsübertragung auf eine andere Person ist nur möglich, 

wenn der Gesellschaftsvertrag dies zulässt. Durch den Gesellschaftsvertrag kann die 

Geschäftsanteilübertragung auch an bestimmte Voraussetzungen geknüpft werden. 

Weitere Befugnisse hat die Gesellschafterversammlung im Fall der Teilung des 

Geschäftsanteils. Die Teilung eines Anteils ist nur einhergehend mit der Übertragung 

oder dem Übergang auf einen Erben oder Rechtsnachfolger des Gesellschafters möglich 

und bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung. Diese sowie die damit 

zusammenhängenden Themenbilden den Schwerpunkt der Analyse des Verfassers. 

Eingangs befasst sich der Verfasser mit der elementaren Definition des Geschäftsanteils 

und ihrem theoretischen Charakter. Anschließend geht der Verfasser unter anderem auf 

das Prinzip der Bestimmung der Höhe des Geschäftsanteiles ein. Auch die quantitative 

und qualitative Seite des Geschäftsanteiles sowie die mit ihm nicht verbundenen Rechte 

des Gesellschafters stellen einen Punkt der vorliegenden Arbeit dar. 

In der Folge geht der Verfasser näher auf die Befugnis der 

Gesellschafterversammlung zur Zustimmungserteilung bei der 

Geschäftsanteilübertragung und dem Geschäftsanteilübergang ein. Hierbei geht der 

Verfasser von dem Postulat aus, dass sowohl bei der rechtsgeschäftlichen 

Geschäftsanteilsübertragung als auch beim Geschäftsanteilübertragung aufgrund der 

rechtlichen Umständen ist die Zustimmung keine Gültigkeits-, sondern vielmehr eine 
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Wirksamkeitsvoraussetzung ist. Zu demselben Ergebnis kommt der Verfasser auch im 

Fall der  Teilung des Geschäftsanteils, wobei er hieraus eigene Schlüsse zieht. 

Die oben erwähnten Probleme untersucht der Verfasser auch für den Fall einer 

Gesellschaft mit einem Alleingesellschafter. 

Darüber hinaus behandelt der Verfasser die Befugnisse der 

Gesellschafterversammlung beim Übergang des Geschäftsanteils auf die Gesellschaft 

infolge des Ausschlusses eines Gesellschafters. 

Der Verfasser reflektiert zu dem das Thema des Satzungsdurchbruchs und 

befasst sich mit einer möglichen Anwendung dieses Rechtsinstituts in der Praxis. 

Die Problematik der Übertragung eines Geschäftsanteils als Bestandteil eines 

Unternehmens wird ebenfalls nicht außen vor gelassen. 
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Geschäftsanteil in der Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Objekt der 

Rechtsbeziehungen 
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Klíčové slovo:  Obchodní podíl 

   Společnost s ručením omezeným 

   Převod obchodního podílu 
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