
Závěr 
Současná právní úprava převodu obchodního podílu není nejšťastnější pro svou 

strohost, komplikovanost a v mnohých otázkách nejasnost. Početná soudní judikatura mnoho 

těchto nejasností vyřešila. Ovšem některé z mého pohledu ne zcela nejlépe. Příkladem je zde 

přílišný formalismus při požadavcích na určitost stanovení ceny ve smlouvě o převodu 

obchodního podílu či nemožnost nabytí obchodního podílu v dobré víře od nevlastníka. 

Návrh zákona o obchodních korporacích celkově zjednodušuje a zefektivňuje stávající 

úpravu společnosti s ručením omezeným. To platí rovněž pro institut obchodního podílu a 

smlouvu o převodu obchodního podílu. Na druhou stranu je obecné úpravě právnických osob, 

jež je nově umístěna v návrhu nového občanského zákoníku, vytýkáno, že některá ustanovení 

obchodního zákoníku, která se vztahují jen na podnikatelské právnické osoby, přebírá 

neorganicky a bez náležitého odůvodnění.1 Návrh zvýšil atraktivnost této formy obchodní 

společnosti především zavedením více druhů obchodních podílů a rovněž obchodních listů. 

Dle vzorů zahraničních úprav tak jistě pozvedl konkurenceschopnost české společnosti 

s ručením omezeným v rámci společností EU. Pro převod obchodního podílu je rovněž 

rozhodující, že obchodní podíl je v návrzích považován za věc, úprava kupní a darovací 

smlouvy tak může být napříště aplikovatelná přímo a tímto dojde ke zjednodušení a vyřešení 

problematiky aplikace ustanovení týkajících se těchto smluv v současnosti. Přísnější formální 

podmínky k převodu právě “této movité věci“ však zůstávají zachovány. 

De lege ferenda by bylo vhodné do úpravy převodu obchodního podílu zavést možnost 

soudu udělit souhlas s převodem obchodního podílu v případě, kdy je souhlas společenskou 

smlouvou vyžadován a bezdůvodně valnou hromadou odmítnut, neboť v tomto případě 

nedává současná ani navrhovaná právní úprava společníkovi žádnou možnost svou účast ve 

společnosti ukončit.  

V případě převodu obchodního podílu je třeba klást důraz na dodržení povinnosti 

loajality společníka jak vůči společnosti, tak vůči ostatním společníkům. V případě jejího 

nedodržení se společník vystavuje riziku neplatnosti smlouvy a možné odpovědnosti za 

škodu. Aspekty povinnosti loajality jsou konečně zohledněny i v návrhu nového občanského 

zákoníku. 

Obchodní podíl lze převést rovněž na základě smlouvy o prodeji podniku. Zde je 

nutno dbát, zda je daný obchodní podíl skutečně součástí podniku a jako jeho součást s ním 

tedy převoditelný. 
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