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1 Úvod 
Společnost s ručením omezeným patří v České republice k nejoblíbenějším 

organizačně-právním formám uskutečňování podnikatelské činnosti.1 Důvodem je 

především možnost spojení omezeného podnikatelského rizika s osobní účastí na 

činnosti společnosti a na druhou stranu rovněž možnost pouze majetkové účasti bez 

osobní aktivity v podnikatelské činnosti společnosti s méně přísnějšími zákonnými 

formálními požadavky v porovnání s akciovou společností.  

Obchodní podíl vnímám jako těžiště právní úpravy společnosti s ručením 

omezeným. Obchodní podíl je majetek společníka, z něhož mu plynou potenciální 

příjmy. Obchodní podíl rovněž představuje souhrn práv a povinností společníka 

s obchodním podílem spjatých. Obchodní podíl tak představuje atraktivní předmět 

právních vztahů, se kterým je možno i disponovat. Základní dispozicí s obchodním 

podílem je jeho převod. Právním titulem, na jehož základě se obchodní podíl převádí je 

smlouva o převodu obchodního podílu, popřípadě smlouva o prodeji podniku. 

K výběru tématu diplomové práce mne vedl zájem o transakce ve smyslu 

převodu účastí v obchodních společnostech. Při studiu jsem pracovala v transakčním 

oddělení nadnárodní poradenské společnosti, kde jsem se setkávala s problematikou 

převodů účastí. Nejvíce mě zaujala právě problematika převodu obchodního podílu ve 

společnosti s ručením omezeným, jehož zákonná úprava je velice strohá a vyžaduje tak 

znalost odborné právní literatury a příslušné judikatury.  

Téma diplomové práce je velice široké, proto bych se ráda zaměřila na převod 

obchodního podílu. Vzhledem k tomu, že i toto téma zahrnuje mnoho aspektů a mým 

cílem není pouze povrchně uvést vyčerpávající problematiku převodu obchodního 

podílu, zaměřím se pouze  na vybrané okruhy související s převodem obchodního 

podílu. Při zpracování okruhů budu vycházet především z odborné literatury a článků 

právních odborníků a z judikatury soudů. V odůvodněných případech rovněž upozorním 

na úpravu dané problematiky v zahraničních právních úpravách. Má práce bude rovněž 

                                                 
1 Podle údajů Českého statistického úřadu, uvedených ve Statistické ročence České republiky 2009, bylo 
k 31.12.2008 registrováno celkem 311 309 obchodních společností (což představuje 52%-ní podíl na 
celkovém počtu registrovaných právnických osob). Z těchto obchodních společností bylo 280 395 
společností s ručením omezeným, 22 700 akciových společností a 7 474 veřejných obchodních 
společností. Počet komanditních společností není ve Statistické ročence České republiky uveden. 
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prostředkem k tomu, abych poukázala na slabá místa právní úpravy, názorové 

nesrovnalosti  a vyjádřila svůj názor v případě nejasných a problematických aspektů 

převodu obchodního podílu.  

Cílem této práce je rovněž upozornit na změny, jež přináší připravovaná 

rekodifikace soukromého práva2 v souvislosti s převodem obchodního podílu a uvést 

vlastní vnímání těchto změn.  

V úvodní části práce nelze pominout ony téměř “povinné kapitoly“ o pojmu a 

právní úpravě společnosti s ručením omezeným a samotného obchodního podílu. V této 

části rovněž uvedu pojetí společnosti s ručením omezeným a obchodního podílu v 

návrhu zákona o obchodních společnostech a družstvech a návrhu nového občanského 

zákoníku. Jádro této práce je převod obchodního podílu a samotná smlouva o převodu 

obchodního podílu. Blíže se tedy budu věnovat hlavním aspektům smlouvy o převodu 

obchodního podílu, tj. právní povaze, formě, obsahu a platnosti a účinnosti smlouvy. 

Dále  zaměřím pozornost na souhlas orgánů s převodem obchodního podílu, ručení stran 

smlouvy při převodu obchodního podílu, povinnost loajality při převodu obchodního 

podílu a také na převod obchodního podílu v rámci smlouvy o prodeji podniku.  

Vzhledem k současnému chápání obchodního podílu, jež není považován za věc 

a tedy ani za předmět vlastnického práva shledávám zajímavou problematiku možnosti 

aplikace ustanovení o vlastnictví. Tuto oblast shledávám zajímavou rovněž vzhledem 

ke skutečnosti, že v návrhu nového občanského zákoníku dochází ke změně chápání 

věci, což bude mít dalekosáhlý dopad do současného právního chápání obchodního 

podílu a judikatury s tímto související. 

Převod obchodního podílu je úzce spjat s investičními a strategickými záměry 

jak právnických tak fyzických osob. Převod obchodního podílu není jen charakteru 

“čistě právního“, ale má rovněž dopad do daňových povinností zúčastněných stran a u 

podnikatelů rovněž do účetnictví. Tyto dopady se řídí daňovými a účetními zákony. 

Této problematice bych se chtěla krátce věnovat v příloze této práce, neboť jsem 

názoru, že s převodem obchodního podílu úzce souvisí. 

                                                 
2 Rekodifikaci představuje nový občanský zákoník, nový zákon o obchodních společnostech a družstvu a 
nový zákon o mezinárodním právu soukromém. 
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S problematikou převodu obchodního podílu souvisí rovněž převod uvolněného 

či zastaveného obchodního podílu, směna obchodního podílu, aspekty převodu 

obchodního podílu, jež náleží do společného jmění manželů a jiné. Těmito okruhy se ve 

své práci zabývat nebudu, neboť přesto, že je shledávám velmi zajímavými, jejich 

zpracování by přesáhlo limity dané charakterem diplomové práce.  

Má práce vychází z platného právního stavu ke dni 27. června 2010.
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2 Pojem obchodní podíl  
Obchodní podíl je charakteristickým právním institutem společnosti s ručením 

omezeným, který odlišuje společnost s ručením omezeným od jiných forem obchodních 

společností. A to i přesto, že jeho právní úprava se z velké části kryje s úpravou podílů 

v jiných společnostech. Obchodní podíl rovněž reprezentuje pojmový znak existence 

právního vztahu společníků ke společnosti s ručením omezeným, protože bez 

obchodního podílu nemůže takový vztah ke společnosti vůbec existovat. Obchodní 

podíl je rovněž předmětem právních vztahů o určité hodnotě, se kterým lze smluvně 

disponovat a tedy rovněž převádět na jiné osoby. 

2.1 Pojem a právní úprava společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným je obchodní společností a tedy rovněž 

právnickou osobou (dle § 56 odst. 1 Obchod. zák. a § 18 Občan. zák.). Tato forma 

obchodní společnosti je využívána malými a středními podniky, které dávají přednost 

právní formě, v níž převažují rysy kapitálové společnosti, ale jsou zachovány rovněž i 

určité výhody společností osobních. Je vhodná pro podnikatelské aktivity, kdy se již 

osobní neomezené ručení stává nepraktickým, ale ještě není nutná přísná formalizace 

platná v akciových společnostech.3 Příznačným jevem pro společnost s ručením 

omezeným jsou obchodní podíly společníků, proto někteří autoři německé oblasti svého 

času poukazovali na to, že vhodnější by bylo společnost nazvat podílovou společností.4 

Navíc omezené ručení společníků je jevem přechodným, jež nemusí v určitých situacích 

vůbec nastat, a proto ne zcela vystihuje podstatu této formy obchodní společnosti. 

Jako právnická osoba má společnost s ručením omezeným vlastní právní 

subjektivitu odlišnou od právní subjektivity společníků a způsobilost k právním 

úkonům. Dalším charakteristickým znakem příznačným pro právnické osoby je 

majetková samostatnost, kdy je majetek společnosti oddělen od osobního majetku 

společníků.5  Společnost je zároveň způsobilým subjektem odpovědnosti. Toto platí 

                                                 
3 Pokorná, J.: Subjekty obchodního práva – vybrané problémy, Carolinum, 1997, s. 159. 
4 Eliáš, K.: Společnost s ručením omezeným, Praha, Prospektum, 1997, s. 13. 
5 Možnost prolomení hranice majetkové samostatnosti obchodních společností a tedy možnost věřitelů 
uspokojit se na majetku společníka, který je jinak chráněn principem samostatné majetkové odpovědnosti 
společnosti (tzv. “Piercing the corporate veil“ v anglosaské právní terminologii či “Durchgriff“ 
v německé terminologii) má původ v anglosaské judikatuře a cestou judikatury pronikla rovněž na 
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však, z mého pohledu musím poznamenat, že  bohužel, jen omezeně, neboť právnické 

osoby nejsou dle českého právního řádu odpovědny trestněprávně. Problematika trestní 

odpovědnosti právnických osob je velice kontroverzním  a diskutovaným tématem, 

které si jistě zaslouží hlubšího rozboru, zaměření této práce je však odlišné, a proto 

ponechám rozbor této problematiky jiným.  

Společnost s ručením omezeným je řazena mezi obchodní společnosti 

kapitálového typu, i když některé její charakteristické znaky odpovídají spíše charakteru 

společností osobních. Jako kapitálová společnost je společnost s ručením omezeným 

charakterizována v prvé řadě skutečností, že na zakladatele společností dopadá 

vkladová povinnost v minimální povinné výši předepsané zákonem.6 S vkladovou 

povinností souvisí rovněž další znak společnosti s ručením omezeným příznačný právě 

pro kapitálové společnosti, kterým je minimální výše základního kapitálu.7 Dalším 

znakem jsou obligatorně vytvářené orgány společnosti, jimiž jsou jednatel(é) a valná 

hromada. Dozorčí rada představuje určitou výjimku z této charakteristiky, neboť je 

společností vytvářená fakultativně. Shodným rysem s kapitálovými společnostmi je 

rovněž většinový princip rozhodování (i když dispozitivní), kdy je většina počítána 

v závislosti na velikosti vkladu. Znakem kapitálové společnosti je rovněž princip, že 

změna v osobě společníka převodem či přechodem obchodního podílu nemá za 

následek zrušení a zánik společnosti. Tento princip je u společnosti s ručením 

omezeným zakotven v možnosti převodu obchodního podílu. Omezenost tohoto 

převodu však vnáší do společnosti s ručením omezeným prvek osobní, z důvodu jehož 

existence je tato forma obchodní společnosti považována za uzavřenou korporaci.8 

                                                                                                                                               
evropský kontinent (např. do Německa). I když tato možnost není v České republice připuštěna v žádném 
právním předpisu (i když samozřejmě existují povinnosti společníka vyplývající z titulu ručení či 
odpovědnosti jako např. v § 66 odst. 6 Obchod. zák. či jiné), judikatura Nejvyššího soudu České 
republiky již prokázala schopnost překročit limity chápání obchodní společnosti jakožto právnické osoby 
nadané právní subjektivitou (rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 1. srpna 2002, sp. zn. 
21 Cdo 2192/2001 nebo ze dne 29. listopadu 2004, sp. zn. 29 Odo 1061/2004). Relevantní je rovněž 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. června 2007, sp. zn. 29 Odo 387/2006, které připustilo právo 
věřitele zasahovat do plně autonomního jednání společníka. Viz Černá, S.: Lze prolomit hranice 
majetkové samostatnosti obchodní společnosti? a Patěk, D.: K možnosti prolomení majetkové 
samostatnosti české společnosti s ručením omezeným in Pauknerová, M., Tomášek, M. [et al.]: Nové jevy 
v právu na počátku 21. století. IV, Proměny soukromého práva. Praha, Karolinum, 2009, s. 28 a násl. 
Reakce na předmětná rozhodnutí viz Richter, T.: Obchodní společnost jako osoba blízká – několik 
poznámek k judikatuře Nejvyššího soudu. Právní rozhledy, 2007, č. 15, s. 566. 
6 Dle ust. § 109 Obchod. zák. je minimální výše vkladu společníka 20 000 Kč. 
7 Minimální výše základního kapitálu společnosti s ručením  omezením je dle § 108 odst. 1 Obchod. zák. 
200 000 Kč. 
8 Dvořák, T.:  Společnost s ručením omezeným. Praha, ASPI, 2008, s. 10. 
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Dalšími osobními prvky společnosti s ručením omezeným jsou například existující, i 

když omezené ručení společníků za závazky společnosti, omezená možnost dědice 

(právního nástupce) stát se společníkem ve společnosti nebo intenzivnější participace 

společníků na operativním řízení společnosti. Co se týká právní úpravy společnosti 

s ručením omezeným, je v porovnání s ostatními kapitálovými společnostmi méně 

formální a dává společníkům větší rozsah smluvní autonomie. 

Pro společnost s ručením omezeným jakožto kapitálovou společnost je rovněž 

charakteristickým rysem omezené ručení společníků za závazky společnosti. Společníci 

ručí za závazky společnosti do výše sumy nesplacených vkladů dle zápisu v obchodním 

rejstříku, a to solidárně (§ 106 odst. 2 Obchod. zák.). Pokud společník zaplatí věřiteli 

společnosti z titulu tohoto ručení, rozsah ručení se pro tohoto společníka, ani ostatní 

společníky nemění. Trvá ve stále stejné výši, která je rovna rozdílu mezi výši 

základního kapitálu a sumou zapsaných splacených vkladů. Společník, který z důvodu 

tohoto ručení splnil za společnost závazek, může od společnosti za toto plnění 

požadovat náhradu, pokud mu poskytnuté plnění nebylo započteno na splácení vkladu. 

V případě, že společník nemůže dosáhnout náhrady za poskytnuté plnění od společnosti, 

může tuto náhradu požadovat od společníka, jež dosud nesplatil svůj vklad, jinak od 

každého společníka v rozsahu jeho účasti na základním kapitálu. 

Forma obchodní společnosti s ručením omezeným vznikla uměle v 2. pol. 19. 

stol. V Německu, kdy si tuto formu charakterizovanou omezeným ručením společníků a 

jednodušší strukturou v porovnání s akciovou společností vyžádala obchodní praxe. 

Poprvé tak byla tato forma společnosti upravena německým zákonem z roku 1892. 

Z Německa se tato forma obchodní společnosti rozšířila rovněž do českých zemí, kde 

byla poprvé upravena v zákoně č. 58/1906 říšského zákoníku, o společnostech 

s ručením obmezeným. Koncepce současné české společnosti s ručením omezeným je 

pod vlivem uvedeného rakouského zákona.  

Společnost s ručením omezeným je vždy podnikatelem (§ 2 odst. 2 Obchod. 

zák.). Může být založena jak za podnikatelským, tak nepodnikatelským účelem (limitem 

zde může být zvláštní zákon nebo zákonný příkaz dobrých mravů). Společnost může být 

rovněž založena zčásti za podnikatelským a zčásti za nepodnikatelským účelem.9 

                                                 
9 Op. cit. sub. 8, s. 14. 
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Společnost s ručením omezeným může být společníkem jiné společnosti. 

Existují zde však určitá omezení. Neomezeně ručícím společníkem může být společnost 

s ručením omezeným pouze v jediném subjektu. Omezení se týkají rovněž nabývání 

obchodních podílů na jiných společnostech s ručením omezeným. První z těchto 

omezení je dáno v ust. § 105 odst. 2 Obchod. zák. Dle tohoto ustanovení jednočlenná 

společnost s ručením omezeným nemůže být jediným společníkem a zakladatelem jiné 

společnosti s ručením omezeným. V Evropské unii přípustnost jednočlenné společnosti 

s ručením omezeným harmonizuje Dvanáctá směrnice. Další omezení se týká nabytí 

obchodního podílu na ovládající osobě. Dle § 120b odst. 1 Obchod. zák.10 nesmí 

ovládaná osoba smluvně nabývat obchodní podíl na společnosti jí ovládající. Z odkazu 

na ust. § 161b odst. 1,  písm. b Obchod. zák. však vyplývá, že společnost může nabýt 

obchodní podíl na osobě jí ovládající jako univerzální právní nástupce osoby, která 

obchodní podíl vlastnila, tzn. například převodem podniku, jehož součástí je obchodní 

podíl. Takovýto obchodní podíl však musí společnost zcizit ve lhůtě 3 let od jeho 

nabytí. Pokud se tak nestane, může soud společnost zrušit a nařídit její likvidaci. Po 

dobu držby tohoto podílu nesmí společnost jakožto společník vykonávat hlasovací 

práva na valné hromadě mateřské společnosti a nemá ani právo na podíl na zisku.  

2.2 Právní povaha obchodního podílu 

Obchodní podíl lze vymezit jako předmět právních vztahů. Jedná se tedy o 

předmět způsobilý dispozice, jež může být převáděn (§ 115 Obchod. zák.), rozdělován 

(§115 Obchod. zák.), zastavován (§ 117a Obchod. zák.), vydržen (usnesení Nejvyššího 

soudu České republiky ze dne 29. srpna 2007, sp. zn. 29 Odo 1216/2005) či exekuován 

(§ 148 odst. 2 Obchod. zák). Co se týče zařazení obchodního podílů v rámci členění 

předmětů právních vztahů v ust. § 118 Obchod. zák. na věci, práva a jiné majetkové 

hodnoty, nelze jinak než přiřadit obchodní podíl pod jinou majetkovou hodnotu. O věc 

se nejedná, neboť obchodní podíl není hmotným předmětem, ani ovladatelnou přírodní 

silou sloužící k uspokojování lidských potřeb.11 Obchodní podíl není ani právem, neboť 

se jedná o celý soubor nejen práv, ale i povinností představující účast na společnosti.  

                                                 
10 Dané ustanovení bylo do obchodního zákoníku vloženou novelou č. 215/2009 Sb. účinnou od 
20. července 2009.  
11 Jedná se o užší legislativní pojetí věci v současném občanském zákoníku, viz Knappová, M., Švestka, 
J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné. I. díl. 4. aktualizované a doplněné vydání. ASPI, Praha, 
2005, s. 272. 
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Tím, že obchodní podíl není věcí v právním slova smyslu, nabízí se otázka, zda 

může být předmětem vlastnického práva. Pokud vycházíme ze současné právní teorie a 

koncepce věci a vlastnictví, obchodní podíl předmětem vlastnictví není. Názory na tuto 

problematiku však nejsou zcela jednoznačné.12 Všeobecná shoda panuje v závěru, že ať 

již má společník k obchodnímu podílu majitelské či vlastnické právo, v ochraně těchto 

práv není rozdíl a toto právo k obchodnímu podílu je  ústavněprávně chráněno čl. 11 

Listiny základních práv a svobod jakož i mezinárodními smlouvami týkajícími se 

ochrany vlastnického práva. Svou povahou je tedy vztah společníka k obchodnímu 

podílu vztahem absolutní povahy působící vůči každému.  

Přikláním se k názoru, že obchodní podíl lze i za současné právní úpravy13 a 

opačného názoru právní teorie14 považovat za možný předmět vlastnického práva. 

Nikde z právního řádu totiž nevyplývá, že by předmětem vlastnictví mohly být pouze 

věci. Dle čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod má každý právo vlastnit 

majetek. Obchodní podíl jakožto jiná majetková hodnota majetkem společníka 

bezesporu je. Navíc možnost vydržet obchodní podíl judikovaný ve výše uvedeném 

rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 1216/2005 tento závěr jen 

podporuje, neboť účelem institutu vydržení je umožnit nabýt vlastnické právo 

oprávněnému držiteli.15 Tento závěr podporuje rovněž právo akciové, které akcionáře 

označuje jako vlastníka akcie, jež je svou právní podstatou velmi podobná právní 

podstatě obchodního podílu. Ve své práci však vzhledem k běžnému používání pojmu 

majitelství obchodního podílu, používám majitelství a vlastnictví obchodního podílu 

jako synonyma. 

Svou existencí je obchodní podíl vázán na vklad.16 Představuje majetkovou 

hodnotu, kterou společník získá od společnosti jako protiplnění za převzetí závazku 

splatit vklad (popřípadě společně s emisním ážiem). Svou vázanost na vklad i během 

                                                 
12 Dle T. Dvořáka je obchodní podíl předmětem majitelství, nikoli vlastnictví, neboť předmětem 
vlastnictví mohou být pouze věci v právním smyslu, viz op. cit. sub. 8, s. 86. Oproti tomu J. Dědič 
zastává názor, že obchodní podíl je třeba chápat jako možný předmět vlastnictví, neboť bez toho nebude 
zajištěna dostatečná ochrana majitele obchodního podílu, viz Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. 
Komentář. Polygon, Praha, 2002,  s. 1021. 
13 Sám obchodní zákoník používá pojem “majitel obchodního podílu“ (§ 153a odst. 12 Obchod. zák.) 
14 Současná právní teorie označuje jako způsobilé předměty vlastnictví pouze hmotné předměty, zejména 
tedy věci hmotné a byty a nebytové prostory, viz op. cit. sub. 11, s. 316.  
15 J. Pokorná in Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. Wolters 
Kluwer České republiky, a.s., Praha, 2009, s. 532. 
16 Op. cit. sub. 4, s. 73. 
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života společnosti dokládá ust. § 117 odst. 3 Obchod. zákoníku, jež vyžaduje zachování 

minimální výše vkladu stanovené zákonem rovněž při rozdělení obchodního podílu. 

Česká právní úprava vychází z principu, že každý společník může mít na jedné 

společnosti s ručením omezeným pouze jeden obchodní podíl17 a to i poté, co na něj byl 

převeden další obchodní podíl nebo jeho část. V tomto případě dojde ze zákona ke 

spojení těchto obchodních podílů v jeden nový obchodní podíl (ust. § 114 odst. 2 

Obchod. zák.) a rovněž ke spojení vkladů odpovídajícím těmto obchodním podílům 

(ust. § 109 odst. 2 Obchod. zák.).  

Obchodní podíl je v ust. § 114 odst. 1 Obchod. zák. vymezen jako účast 

společníka na společnosti a z toho plynoucí práva a povinnosti.18 Z uvedené definice 

můžeme dovodit, že obchodní podíl má svou stránku kvalitativní, kterou je 

charakterizováno právní postavení společníka ve společnosti, a svou stránku 

kvantitativní, která vyjadřuje rozsah účasti společníka na společnosti a zachycuje poměr 

obchodního podílu k obchodnímu majetku společnosti.19  

Kvantitativní stránka obchodního podílu tedy určuje rozsah práv a povinností 

společníka, tj. míru, v níž se společník účastní na společnosti. Tuto míru neboli výši 

obchodního podílu určuje dispozitivní pravidlo druhé věty ust. § 114 odst. 1 Obchod. 

zák. jako poměr vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti. Hodnota 

obchodního podílu, tedy vymezení části obchodního majetku společnosti připadající na 

tento obchodní podíl je vymezena v ust. § 61 odst. 1, poslední věta, Obchod. zák. jako 

míra účasti na čistém obchodním majetku společnosti. Čistý obchodní majetek je 

vymezen v § 6 odst. 3 Obchod. zák. jako rozdíl mezi majetkem a dluhy společnosti. Na 

rozdíl od míry účasti společníka ve společnosti (velikost obchodního podílu) je čistý 

obchodní majetek společnosti veličinou proměnnou v čase. Hodnotu obchodního podílu 

je tak třeba stanovovat vždy k určitému datu.20 Dispozitivnost ustanovení § 114 odst. 1, 

druhá věta, Obchod. zák. umožňuje, na rozdíl od úpravy této problematiky u akciové 

společnosti, vyloučit přímou vazbu mezi výši vkladu společníka a výši podílu a založit 

                                                 
17 Rakouská a švýcarská právní úprava je postavena na stejném principu. Oproti tomu německá právní 
úprava připouští, aby měl společník více obchodních podílů v jedné společnosti. 
18 Vymezení je obsahově  shodné s obecným vymezením podílu v ust. § 61 odst. 1 Obchod. zák.  
19 Pokorná, J.: K vymezení pojmu obchodní podíl. Právník, 1995, č. 9, s. 872. 
20 Oceňovací hodnotu dle § 61 odst. 1 Obchod. zák. je třeba odlišit od reálné tržní hodnoty obchodního 
podílu (jejíž určení může být vyžadováno např. ust. § 196a odst. 3 Obchod. zák.), kde hrají roli i jiné 
oceňovací aspekty. 
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tímto nerovné postavení společníků. U společnosti s ručením omezeným lze tuto 

možnost obhájit osobní účastí společníků na činnosti společnosti, jež těmto společníkům 

odůvodněně zakládá právo na vyšší obchodní podíl při stejné výši vkladu jako 

společník, který se na činnosti společnosti osobně neangažuje. Určení odchylné výše 

obchodních podílů ve společenské smlouvě by nemělo odporovat zásadám poctivého 

obchodního styku a dobrým mravům. Proto je vždy třeba, aby byl pro stanovení 

odchylné výše obchodních podílu nějaký důvod.21 Vzhledem k zaměření této práce na 

převod obchodního podílu zde vyvstává otázka, co se stane, pokud takovýto důvod 

svědčil převodci, ale již nesvědčí nabyvateli obchodního podílu a úprava ve společenské 

smlouvě tak bude po převodu například v rozporu s dobrými mravy. Dle mého názoru 

může dojít k tomu, že následkem převodu obchodního podílu dojde ke změně jeho výše 

z důvodu  neplatnosti ustanovení společenské smlouvy pro rozpor s dobrými mravy a 

tedy k použití dispozitivního ustanovení § 114 odst. 1 Obchod. zák. Domnívám se, že 

k dané změně může dojít až následně, tedy po účinném převodu obchodního podílu. 

Podstatnou částí smlouvy o převodu obchodního podílu je určení výše převáděného 

obchodního podílu. Nabyvatel tak nabude obchodní podíl ve výši uvedené ve smlouvě o 

převodu obchodního podílu. To, že nabyvatel po převodu obchodního podílu neplní 

důvody jež opodstatňují odlišnou úpravu ve společenské smlouvě se tedy projeví až 

následně. Aby tyto důvody odpovídaly dobrým mravům a zásadám poctivého 

obchodního styku, měly by být objektivní a nezávislé na konkrétní osobě. Důvody nelze 

objektivně dopředu předvídat a jejich nedostatek se tedy projeví až dodatečně. Např. již 

onu zmíněnou osobní účast na činnosti společnosti může vyvíjet i nabyvatel obchodního 

podílu. On ji však po převodu obchodního podílu nevyvíjí, a proto, na základě této 

skutečnosti, se výše jeho obchodního podílu (a tedy i ostatních obchodních podílů) 

dodatečně, dle mého názoru, sníží. Podobného názoru je I. Štenglová, která uvádí, že 

pouhou změnou majitele nemůže dojít ke změně výše obchodního podílu, neboť 

převodce převádí na nabyvatele určitý obchodní podíl a nabyvatel proto nabývá právě 

tento obchodní podíl a nikoli obchodní podíl jiný.22 Následnou neplatností smlouvy se 

však nezabývá. Judikatorně nebyla tato problematika dosud řešena, proto by 

pro společníky bylo nejjistějším řešením upravit následky takovéhoto převodu 

                                                 
21 I. Štenglová in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. 
C.H.Beck , Praha, 2009, s. 364. 
22 Op. cit. sub. 21, s. 365. 
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ve společenské smlouvě. Mohlo by se například jednat o ustanovení smlouvy, že při 

změně vlastníka obchodního podílu dojde ke změně výše obchodního podílu a rovněž 

výše obchodních podílů některých či všech dalších společníků. 

Kvalitativní stránku obchodního podílu je možno vymezit jako jednotlivá práva 

a povinnosti společníka tvořící ve svém souhrnu určitý komplex.23 Společník je pomocí 

svých práv a povinností spojen s ostatními společníky do jednoho vnitřně provázaného 

systému, který zajišťuje fungování společnosti. Tato skutečnost však nic neubírá na 

významu jednotlivých práv a povinností společníka. 

Práva společníka dělí právní teorie různými způsoby. Jedním z možných členění 

je členění na práva majetkové a nemajetkové povahy:24  

• Právy majetkové povahy jsou právo na podíl na zisku, právo na vypořádání 

zahrnující právo na vypořádací podíl a právo na likvidačním zůstatku a dále pak 

právo na přednostní převzetí vkladů při zvýšení základního kapitálu.  

• Právy nemajetkové povahy jsou právo účasti na řízení společnosti zahrnující 

právo účasti na valné hromadě a právo hlasovat na valné hromadě, dále pak 

práva kontrolní, kam patří právo na informace o záležitostech společnosti, právo 

nahlížet do dokladů společnosti, právo žalovat na neplatnost usnesení valné 

hromady, právo žalovat jménem společnosti u soudu, právo žalovat na zrušení 

společnosti, právo žalovat, aby soud odvolal likvidátora a nahradil ho jinou 

osobou.  

Tak jako práva lze i povinnosti společníků členit různými způsoby. Vzhledem 

k zaměření této práce na převod obchodního podílu je příhodné zde uvést členění 

na povinnosti, které tvoří součást obchodního podílu a při převodu tedy přecházejí na 

nabyvatele obchodního podílu a na povinnosti, které součástí obchodního podílu nejsou 

a na nabyvatele obchodního podílu tedy nepřecházejí. Za tyto závazky nabyvatel 

“pouze“ ručí. Vymezení těchto povinností se stalo zřejmé až po novele ust. § 59 

Obchod. zák. provedené zák. č. 370/2000 Sb. Před touto novelou bylo sporné, zda jsou 

                                                 
23 Op. cit. sub. 8, s. 92 
24 Toto členění například používá J. Dědič aj. Kunešová – Skálová in Dědič., J. a Kunešová – Skálová, J.: 
Společnost s ručením omezeným z účetního a právního pohledu, Polygon, Praha, 1999, s. 265 a násl. 
Dalším možným členěním práv je členění na práva základní, doplňková a práva minoritních společníků. 
Toto členění používá T. Dvořák in op. cit. sub. 8, s. 158.  
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tyto povinnosti součástí obchodního podílu či nikoliv, neboť chybělo ustanovení o 

ručení nabyvatele obchodního podílu za tyto závazky v případě jeho převodu a opačný 

názor se opíral o závěr, že dané povinnosti představují změnu či pokračování původního 

závazku společníka splatit vklad a přecházejí tak s převodem obchodního podílu na 

nabyvatele. 

Právním titulem vzniku povinností společníka, jež jsou součástí obchodního 

podílu, je společenská smlouva a ustanovení obchodního zákoníku. Obchodní zákoník 

zmiňuje následující povinnosti:  

• povinnost splatit vklad (dle ust. § 59, § 60, § 109 odst. 3, § 111, § 119 a § 143 

Obchod. zák.),  

• povinnost převzít část vkladu a obchodního podílu na základě rozhodnutí valné 

hromady (podle ustanovení § 113 odst. 6 Obchod. zák.), 

• ručební povinnost za závazky společnosti (dle ustanovení § 56 odst. 5 a 6 a § 

106 odst. 2 Obchod. zák.),  

• povinnost poskytnout plnění na emisní ážio (dle ustanovení § 109 odst. 3 ve 

vazbě na § 163a Obchod. zák.), pokud tak stanoví společenská smlouva, 

zakladatelská listina nebo usnesení valné hromady o zvýšení základního 

kapitálu, a prohlášení o převzetí či zvýšení vkladu,  

• povinnost přispět do rezervního fondu, pokud tak stanoví společenská smlouva 

(dle ustanovení § 66 odst. 2 Obchod. zák.), 

• povinnost přispět na vytvoření vlastního kapitálu, stanoví-li tak společenská 

smlouva a usnesla-li se na tom valná hromada,  

• povinnost dodržovat zákaz konkurence buď ve stejném, nebo v užším rozsahu 

než jednatel, a to za podmínek ustanovení § 136 odst. 2 Obchod. zák.  

Společníci mohou mít ještě další povinnosti upravené jen ve společenské smlouvě. Mezi 

povinnosti společníka ovšem patří také ty, které nejsou explicitně vyjádřeny v zákoně či 

společenské smlouvě.25 K povinnostem společníka tak bezpochyby patří rovněž 

povinnost loajality. O aspektech této povinnosti ve vazbě na převod obchodního podílu 

                                                 
25 Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí ze dne 31. ledna 2006, sp. zn. 29 Odo 1007/2005 
uzavřel: “povinnosti společníka nemusí vyplývat ze zákona, společenské smlouvy či jiných „listin“. 
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.“ 
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pojednává zvláštní kapitola této práce (kapitola 2.5. Loajalita společníka při převodu 

obchodního podílu).  

Součástí převáděného obchodního podílu oproti tomu nejsou následující povinnosti:  

• povinnost zaplatit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích v případě, že 

na společnost po splacení vkladu nepřešlo majetkové právo (dle § 59 odst. 2 

Obchod. zák.), 

• povinnost vyplývající z ručení při vložení podniku nebo jeho části (dle § 59 

odst. 5 a § 477 odst. 3 Obchod. zák.), 

• povinnost vyplývající z ručení za dobytnost vložené pohledávky (dle § 59 odst. 

6 Obchod. zák.) a 

• povinnost nahradit újmu vzniklou společnosti v důsledku předčasného zániku 

užívacího či požívacího práva vloženého do společnosti na dobu určitou a 

rovněž povinnost doplatit rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu 

stanovenou oceněním a hodnotou při vzniku společnosti či v době jeho splacení 

(pokud byl vklad splacen po vzniku společnosti) v případě, že není stanoven 

jiný způsob náhrady (dle § 59 odst. 7 Obchod. zák). 

2.3 Jednotnost obchodního podílu 

I když obchodní podíl představuje souhrn práv a povinností společníka, nelze na 

něj nahlížet jako na souhrn těchto jednotlivých práv a povinností, neboť tato práva a 

povinnosti tvoří obchodní podíl, jež je předmětem právních vztahů jako celek.  

Jednotlivá práva mohou být předmětem právních vztahů jen v případě, že 

představují práva způsobilá být samostatným předmětem právních vztahů. Předmětem 

právních vztahů tak může být například pohledávka společníka vůči společnosti, jež 

představuje konkrétní podíl na zisku po schválení výplaty podílů na zisku valnou 

hromadou. Nárok na podíl na zisku je v abstraktní podobě obecným právem společníka 

podílet se na výsledcích hospodaření společnosti. Ve výše uvedené situaci již nabyl 

konkrétní podoby a jako takový již tedy stojí mimo jednotu práv a povinností 

vyjádřených pojmem obchodní podíl. Tato pohledávka, tedy právo na konkrétní podíl 

na zisku, tedy nepřechází společně s obchodním podílem v případě jeho převodu na 

nabyvatele. Právo hlasovat na valné hromadě zase například předmětem samotné 

dispozice být nemůže.  
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Pokud se tedy obchodní podíl převádí, převádí se jak jeho kvantitativní, tak 

kvalitativní složka ve své jednotě. I v případě, že převodce převádí pouze část 

obchodního podílu a dochází tedy k rozdělení obchodního podílu (ust. § 117 Obchod. 

zák.), tato převáděná část obsahuje opět obě složky, ovšem v menším rozsahu. 

Tuzemské právo tak na rozdíl od úpravy francouzské, německé či nizozemské 

nepřipouští možnost štěpit práva spojená s obchodním podílem a jako práva věcná je 

učinit předmětem převodu. 26 

2.4 Společnost s ručením omezeným v návrhu zákona 
o obchodních korporacích 

Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen “návrh 

zákona o obchodních korporacích” nebo jen “Návrh“) byl schválen vládou dne 27. 

dubna 2009 současně se schválením návrhu nového občanského zákoníku a návrhu 

zákona o mezinárodním právu soukromém a jako vládní návrh zákona byl předložen 

Poslanecké sněmovně.27 Poté však došlo ke změně politické situace a Poslanecká 

sněmovna se odmítla dále Návrhem v daném volebním období zabývat. Politické strany, 

jež ve volbách v květnu 2010 získaly mandáty představující většinu v Poslanecké 

sněmovně mají v úmyslu, dle svých volebních programů, návrhy prosadit, proto 

vnímám přijetí návrhu reálně.  

Návrhy představují významnou rekodifikaci českého soukromého práva 

zohledňující obchodní zákonodárství jiných evropských zemí a rovněž právo 

komunitární. Nová úprava je založena na výsostném postavení občanského zákoníku, 

tedy jeho subsidiaritě, a zamezuje jakékoli duplicitě institutů občanského a obchodního 

práva. Tímto dochází k zeštíhlení “obchodního zákoníku”. Například režim regulace 

smluv byl, až na malé výjimky, přesunut do občanského zákoníku, čímž je odbourána 

nepraktická duplicita smluvních typů a obligačních institutů. Návrh tak 

v závazkověprávní oblasti nepřevzal ani volbu práva.28 Nebyl převzat ani taxativní 

výčet kogentních ustanovení v ust. § 263 Obchod. zák. Dispozitivnost 

obchodněprávních závazků se tak napříště řídí ust § 1 odst. 2 návrhu občanského 

                                                 
26 Černá, S.: Lze štěpit práva k obchodnímu podílu? V Pocta Stanislavu Plívovi k 75. narozeninám. Praha: 
ASPI, 2008, s. 64. 
27 Práce na těchto  návrzích začala již v roce 2000. Dne 18. dubna 2001 přijala vláda svým usnesením 
věcný záměr těchto návrhů. 
28 Tzv. fakultativní obchody v ust. § 262 Obchod. zák. 
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zákoníku, který sleduje koncepci stávající úpravy v ust. § 2 odst. 3 Občan. zák. 

Nesleduje ji však zcela, neboť vypouští odkaz na povahu ustanovení. Nová úprava tak 

stanovuje, že tam kde není výslovný zákonný zákaz, je ujednání odchylky od zákona 

přípustné, ledaže se tím poruší dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se 

postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. Dále je do nového občanského 

zákoníku přemístěna obecná úprava obchodních společností a družstva. Úprava 

obchodního rejstříku je také přenesena, ale do zvláštního zákona. Návrh zachovává 

zvláštní úpravu přeměn obchodních společností a nabídek převzetí. 

Co bylo od počátku základní směrnicí pro rekodifikační práce a u čeho tyto 

práce setrvaly po celou dobu, byla úcta k lidské svobodě a důraz na odpovědnost (v 

pozitivním slova smyslu) za vlastní činy. To se promítá do zásad zákoníku i do 

jednotlivých ustanovení.29  

Nyní zaměřme pozornost na společnost s ručením omezeným a hlavní změny, 

jež se dotýkají této formy obchodní společnosti. Návrh nově zavádí legislativní zkratky, 

kterými je pojem “obchodní korporace“ pro všechny obchodní společnosti a družstva, 

pojem “kapitálové společnosti“ pro společnost s ručením omezeným a akciovou 

společnost a “osobní společnosti“ pro veřejnou obchodní společnost a společnost 

komanditní. Pro kapitálové společnosti návrh přináší přísnější pravidla s možností více 

odchylek u společnosti s ručením omezeným. 

V nové úpravě společnosti s ručením omezeným je zohledněna rakouská, 

švýcarská a německá úprava, rovněž zákon o společnostech s ručením omezeným č. 

58/1906 ř.z. a v reakci na aktuální vývoj rovněž francouzská, italská a britská úprava a 

návrh Nařízení o evropské soukromé společnosti (SPE). 

Nová právní úprava společnosti s ručením omezeným je ve srovnání s úpravou 

současnou celkově jednodušší a srozumitelnější, a to především vlivem širší úpravy 

obecné části obchodních korporacích a také  zrušením odkazů na jiné části zákona 

(příslušné partie jsou v zákoně opakovány).  

V nové úpravě společnosti s ručením omezeným dochází rovněž ke změně pojetí 

a minimální požadované výše vkladu a základního kapitálu. K ocenění nepeněžitého 

vkladu již zákon nevyžaduje posudek znalce jmenovaného soudem, nýbrž postačí 
                                                 
29 Eliáš, K.: Návrh českého občanského zákoníku: obrat paradigmat. Právní rádce, 2010, č. 1, s. 4. 
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znalec určený dohodou zakladatelů (společnosti) a znalce. Základní kapitál pozbyl 

významu při ochraně věřitelů.30 Jeho minimální výše je tak snížena na 1 000 Kč, což 

vyplývá ze stejné minimální hodnoty vkladu.  

V Návrhu rovněž dochází k odstranění stávajícího nastavení maximálního počtu 

společníků.  

2.4.1 Obchodní podíl v návrhu zákona o obchodních korporacích 

Návrh zákona o obchodních korporacích a rovněž návrh nového občanského 

zákoníku přinášejí velké změny týkající se právní podstaty obchodního podílu a rovněž 

principů právní úpravy obchodních podílů. 

Návrh právní úpravy věci vychází na rozdíl od současné úpravy z širokého pojetí 

věci, kdy věci v právním slova smyslu zahrnují nejen věci hmotné, ale i nehmotné. 

Návrh nového občanského zákoníku staví pojetí věci na dvou základních znacích 

uvedených v § 461 návrhu občanského zákoníku. První je uveden v § 461 odst. 2 tohoto 

návrhu, kde je stanoveno, že věcí je to, co je rozdílné od osoby a co slouží potřebě lidí. 

Druhý znak věci v právním slova smyslu je vymezen v odst. 1 předmětného paragrafu a 

to, že věcí je v právním slova smyslu to, čeho se mohou týkat majetková práva. V tomto 

znaku je vyjádřeno, že předmět právních vztahů je věcí za předpokladu své 

ovladatelnosti. Oba tyto znaky se dle důvodové zprávy k návrhu občanského zákoníku 

posuzují objektivně.31 Oba tyto znaky obchodní podíl bezesporu splňuje, neboť svému 

vlastníku může přinášet hospodářský užitek a je rovněž možným předmětem dispozic. 

Obchodní podíl je tak dle návrhu nového občanského zákoníku věcí v právním slova 

smyslu. 

Nově je rovněž prolomen dosud platný princip jediného obchodního podílu, 

neboť návrh zákona o obchodních korporacích připouští emisi více druhů podílu, které 

mohou být vlastněny jedním a týmž společníkem.  

Z důvodu zvýšení atraktivnosti této formy obchodní společnosti návrh rovněž 

připouští, aby byl obchodní podíl presentován nekótovaným cenným papírem, tzv. 

podílním listem. Podílní list je cenný papír na řad, jehož vydání musí připouštět 

                                                 
30 Ochrana věřitelů je zajištěna jinými instituty, jako je test insolvence, pravidly správy majetku 
společnosti s ručením omezeným, regulaci podnikatelských seskupení a pravidly wrongful trading. 
31 Viz s. 114 důvodové zprávy k návrhu nového občanského zákoníku. 
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společenská smlouva. Zavedení této možnosti sleduje zejména návrh Nařízení o SPE, 

které tuto možnost rovněž připouští. V opačném případě by tak po účinnosti daného 

nařízení mohlo dojít k preference SPE oproti společnosti s ručením omezeným v 

českém prostředí.  

Změny se dotkly rovněž problematiky vypořádacího podílu a uvolněného 

obchodního podílu (nově s ním společnost nakládá jako s věcí cizí). 

3 Převod obchodního podílu 
Obchodní podíl je obchodovatelným předmětem právních vztahů a jako takový 

je převoditelný. Podmínky převoditelnosti jsou závislé na osobě převodce a nabyvatele. 

Převod obchodního podílu je upraven v § 115 Obchodního zákoníku. Zvláštní právní 

režim platí pro převod uvolněného obchodního podílu (ust. § 113 odst. 5 Obch. zák.) a 

převod zastaveného obchodního podílu (ust. § 117a odst. 4 a 5 Obchod. zák.). 

Klasickým právním titulem k převodu je smlouva o převodu obchodního podílu 

upravena velice stroze v ust. § 115 odst. 3 Obchod. zák. Obchodní podíl lze však 

převést rovněž na základě smlouvy o prodeji podniku upravenou v ust. § 476 a násl. 

Obchod. zák. K této formě převodu blíže viz kapitola 2.6.  

Převod obchodního podílu je pojímán jako singulární sukcese, tzn., že nabyvatel 

obchodního podílu nabývá všechna práva i povinnosti vyplývající z jeho účasti 

ve společnosti, žádná jiná. Nabytí obchodní podílu smlouvou o převodu obchodního 

podílu, popř. smlouvou o prodeji podniku, patří mezi tzv. derivativní (odvozená) nabytí 

účasti ve společnosti, neboť zde existuje právní předchůdce, jež smlouvou převádí 

obchodní podíl na jeho nabyvatele a nový majitel obchodního podílu tak vstupuje do 

jeho právního postavení.  

V této souvislosti bych chtěla poukázat na trend převodu obchodních podílů v 

tzv. ready-made společnostech rozvíjející se v posledních letech. Převodci jsou v tomto 

případě společnosti, jejichž předmětem činnosti je právě zakládání a pozdější prodej 

podílů ve společnostech s ručením omezeným, případně v akciových společnostech. 

Nabyvatel si koupí obchodní podíl v nečinné nevyvíjející se společnosti a může 

okamžitě zahájit podnikání. Nevzniká mu tak časová prodleva mezi založením a 

vznikem společnosti. Některými autory bývá tento jev nazýván jako tzv. “koupě pláště“, 
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kam je řazeno i skoupení všech obchodních podílů konkrétní obchodní společnosti 

s cílem ji zcela přestavět, přejmenovat a vyměnit vedení společnosti.32 

3.1 Právní režim převodu obchodního podílu 

Právní úprava převodu obchodního podílu je v Obchodním zákoníku rozčleněna 

podle charakteru osoby nabyvatele, tj. zda dochází k převodu mezi stávajícím 

společníky s.r.o. navzájem, tedy nabyvatelem je stávající společník, jemuž se jen mění 

výše podílu na společnosti nebo zda je nabyvatelem třetí osoba, která se chce 

společníkem teprve stát. 

Převod obchodního podílu mezi společníky je upraven v ust. § 115 odst. 1 Obch. 

zák. Má za následek spojení obchodních podílů a vkladů do základního kapitálu. Tento 

převod Obchodní zákoník přímo povoluje, a to se souhlasem valné hromady. 

Ustanovení je však dispozitivní, neboť připouští odlišnou úpravu ve společenské 

smlouvě. Převod mezi společníky tak může společenská smlouva zcela vyloučit nebo jej 

podmínit souhlasem jiného orgánu či stanovením jiné podmínky, za níž lze či nelze 

převod realizovat; příkladem z praxe může být podmínka, že převod není možno 

uskutečnit, pokud by měl nabyvatel ve společnosti získat majoritní podíl. Jediným 

omezením limitujícím společenskou smlouvu při stanovování podmínek převoditelnosti 

bude omezení vyplývající ze zásad poctivého obchodního styku, dobrých mravů, 

popřípadě dalších zásad, na kterých spočívá Obchodní zákoník čí český právní řád.33  

Ust. § 219 návrhu zákona o obchodních korporacích převod na jiného společníka 

usnadňuje, neboť jej povoluje bez dalšího s tím, že společenská smlouva jej může 

podmínit souhlasem některého z orgánů společnosti. Je otázkou, zda tato formulace 

vylučuje možnost stanovení jiných podmínek převodu než je souhlas orgánů 

společnosti. Z kogentní formulace ustanovení v porovnání s dispozitivnosti ust. § 220 

Návrhu upravující převod podílu na třetí osoby se přikláním k názoru, že ano. V tomto 

případě by tedy nebylo možno zcela vyloučit převoditelnost obchodního podílu na 

ostatní společníky. Česká úprava by se tak přiblížila úpravě rakouské, neboť rakouské 

                                                 
32 Op. cit. sub. 4, s. 88  nebo op. cit. sub. 8, s. 111.  
33 Štenglová, I.: Smlouvy o převodu účasti ve společnosti neúčinné pro nedostatek souhlasu jejího orgánu 
v Pocta Milošovi Tomsovi k jeho 80. narozeninám. Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2006, s. 381. 
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právo vůbec nepřipouští, aby společenská smlouva odňala společníkům právo převést 

svůj obchodní podíl.34 

Narozdíl od předchozího případu je převod obchodního podílu na třetí osobu, 

jehož úprava se nachází v ust. § 115 odst. 2 Obch. zák., možný pouze v případě, že tak 

výslovně uvádí společenská smlouva.35 Souhlas valné hromady zákon nevyžaduje, 

umožňuje však stanovení souhlasu valné hromady jako jednu z podmínek převodu ve 

společenské smlouvě.   Společenská smlouva může tedy převod obchodního podílu 

připustit bez dalšího či opět ho vázat na souhlas orgánu společnosti či na splnění 

určitých, přesně daných podmínek spočívajících například v tom, že nabyvatel musí 

splňovat určitá kritéria (být osobou blízkou) či vymezit osoby, na které obchodní podíl 

převést nelze. Hranicí dispozitivnosti nastavení podmínek převodu zde opět tvoří zásada 

dobrých mravů,  poctivého obchodního styku a další zásady, na kterých spočívá 

obchodní zákoník či český právní řád. 

Obchodní zákoník v ust. § 115 odst. 2, věta druhá navádí na stanovení podmínky 

souhlasu valné hromady dikcí “Společenská smlouva může podmínit převod obchodního 

podílu na jinou osobu i souhlasem valné hromady.“ Toto ustanovení bylo do 

obchodního vsunuto novelou č. 370/2000 Sb. z důvodu názorových rozporů, které 

vznikaly k otázce, zda je i při převodu obchodního podílu na třetí osobu potřeba 

souhlasu valné hromady tak, jako obchodní zákoník stanovoval v odst. 1 předmětného 

paragrafu při převodu na společníka, když obchodní zákoník o souhlasu valné hromady 

v tomto případě před uvedenou novelou mlčel.  

Úprava převodu obchodního podílu na třetí osoby v ust. § 220 Vládního návrhu 

zákona o obchodních korporacích povoluje tento převod ze zákona bez nutnosti jeho 

zakotvení ve společenské smlouvě. Podmínkou je souhlas valné hromady. Ustanovení je 

však, na rozdíl od § 219 Návrhu týkajícího se převodu mezi společníky, dispozitivní, 

neboť umožňuje odlišnou úpravu ve společenské smlouvě. 

                                                 
34 Kalls, S., Bučková, I.: Převod akcií a obchodních podílů s.r.o. v Rakousku a v České republice. Právní 
rozhledy, 1996, č. 3, s. 109. 
35 Požadavek zakotvit možnost převodu na třetí osobu ve společenské smlouvě však neplatí při převodu 
uvolněného obchodního podílu dle ust. § 113 odst. 5 Obch. zák. a zastaveného obchodního podílu dle ust. 
§ 117a odst. 4 a 7, neboť tyto jsou za určitých podmínek převoditelné na třetí osobu (a rovněž na 
společníka) vždy. 
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Obchodní zákoník v ust. § 115 odst. 2, poslední věta uvádí, že pokud je 

ve společnosti pouze jeden společník, je obchodní podíl převoditelný vždy. To platí i po 

spojení obchodních podílu v případě, že původní společenská smlouva převod na třetí 

osobu výslovně nepřipouštěla. Není tak třeba měnit znění zakladatelské listiny, na 

kterou se  společenská smlouva změnila.36 Tento závěr je explicitně vyjádřen v § 15 

návrhu zákona o obchodních korporacích, který stanoví: “Stane-li se společnost 

jednočlennou společností, k ujednáním společenské smlouvy, která zakazují nebo 

omezují převoditelnost nebo možnost přechodu podílu, se po dobu, kdy je jednočlennou 

společností, nepřihlíží.“ 

V této souvislosti je velmi zajímavé rozhodnutí Nejvyššího soudu SR,37 který 

za totožné právní úpravy této problematiky vydal rozhodnutí, v němž uvedl, že i v 

případě, že ve společenské smlouvě není zakotvena možnost převodu obchodních 

podílů na třetí osoby, je toto možné, pokud souhlasí všichni společníci společnosti. V 

odůvodnění Nejvyšší soud Slovenské republiky pak uvedl, že společenská smlouva je 

projevem společné vůle společníků a ti ji mají právo změnit tak, že v dané situaci budou 

postupovat všichni odchylně od úpravy obsažené ve společenské smlouvě. Trvat na 

formální změně společenské smlouvy označil Nejvyšší soud Slovenské republiky za 

projev nemístného formalismu. V České republice zatím podobné rozhodnutí vydáno 

nebylo. Tak jako T. Dvořák38 i já souhlasím s tímto názorem Nejvyššího soudu, který 

odstraňuje přílišný zákonný formalismus. Ovšem vidím zde rozdíl v tom, že zatímco 

slovenský obchodní zákoník neříká nic o možnosti převodu obchodního podílu jediného 

společníka společnosti bez nutnosti zakotvení v zakladatelské listině, český Obchodní 

zákoník tuto možnost výslovně připouští. A tedy výkladem a contrario, pokud se 

nejedná o společnost jediného společníka, měla by být tato možnost zakotvena 

ve společenské smlouvě.  

                                                 
36 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. Polygon, Praha, 2002, s. 1033. 
37 Rozsudek Nejvyššího soudu SR sp. zn. Obdo V. 79/2005, Zo súdnej praxe, 2006, č. 2, s. 60 a násl. 
38 Op. cit. sub. 8, s. 112. 
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3.2 Smlouva o převodu obchodního podílu 

 
3.2.1 Právní povaha smlouvy o převodu obchodního podílu 

Smlouva o převodu obchodního podílu je speciálním smluvním typem39 

upraveným v druhé části obchodního zákoníku, konkrétně v § 115 odst. 3 Obchod. zák. 

Umístění smlouvy v druhé části obchodního zákoníku způsobuje neuplatnění principu 

vyjádřeného v § 267 Obchod. zák., že neplatnosti smlouvy, jejímž účelem je chránit 

zájmy pouze jednoho účastníka, se může dovolávat pouze tento účastník.  

Úprava smlouvy o převodu obchodního podílu je velice kusá a jak uvádí 

I. Štenglová,40 z přílišné stručnosti úpravy této smlouvy vyplývá řada závažných 

výkladových problémů, které působí v praxi značné obtíže. Sepisování každé takové 

smlouvy je tak nutno věnovat značnou pozornost. 

Vzhledem k ust. § 263 odst. 1, písm. a Obchod. zák. má smlouva o převodu 

obchodního podílu povahu absolutního obchodu. Smlouva se tedy řídí obchodním 

zákoníkem z toho důvodu, že se jedná o převod obchodního podílu, bez ohledu na 

charakter stran této smlouvy.  

Smlouva o převodu obchodního podílu je, stejně jako smlouva o prodeji 

podniku, smlouvou s translačními účinky, neboť právě její účinností dochází k nabytí 

obchodního podílu nabyvatelem. Lze ji použít jak pro úplatný, tak bezúplatný převod 

obchodního podílu, pro převod uvolněného či zastaveného obchodního podílu a také pro 

převod obchodního podílu k zajištění pohledávky.41 Smlouva o převodu obchodního 

podílu se rovněž obdobně použije pro převod podílu komanditisty v komanditní 

společnosti (dle § 94 odst. 5, poslední věta Obchod. zák.). 

                                                 
39 Op. cit. sub. 4, s. 88.  
40 Štenglová, I.: Smlouva o převodu obchodního podílu. Právo a podnikání, 1995, č. 7, s. 6. 
41 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. listopadu 2005, sp. zn. 29 Odo 28/2005 
uveřejněný v časopisu Soudní judikatura, 2006, č. 4, s. 309 a násl. 
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Z dosavadní  rozhodovací praxe soudů42 lze, dle mého názoru, dovodit, že 

v případě chybějících smluvních ujednání bude možno na smlouvu o převodu 

obchodního podílu přiměřeně a s velkou opatrností s ohledem na použití konkrétních 

ustanovení,  použít úpravu kupní smlouvy v obchodním zákoníku (§ 409 a násl. 

Obchod. zák.) v případě úplatného převodu a úpravu darovací smlouvy v občanském 

zákoníku (§ 628 a násl. Občan. zák.) pro převod bezúplatný. Zde si tedy dovolím 

souhlasit s názorem P. Čecha, že jde spíše o analogickou (než přímou) a navíc selektivní 

aplikaci ustanovení upravující kupní a darovací smlouvu.43   

Úplatná smlouva o převodu obchodního podílu sice vykazuje všechny atributy 

kupní smlouvy, jejímu přímému použití však brání charakter obchodního podílu, který, 

jakožto jiná majetková hodnota, není věcí v právním smyslu. Bezúplatná smlouva o 

převodu obchodního podílu zase vykazuje všechny atributy smlouvy darovací. Darovací 

smlouva, jakožto speciální smluvní typ však není upravena v obchodním zákoníku. I 

když je smlouva o převodu obchodního podílu absolutním obchodem, nic zde na 

základě § 1 odst. 2 Obchod. zák. nebrání subsidiárně použít občanský zákoník a na 

základě ust. § 853 Občan. zák. rovněž analogicky ustanovení týkající se darovací 

smlouvy v Občan. zákoníku. Důvodem pro závěr o selektivní aplikaci jednotlivých 

ustanovení je judikatura Nejvyššího soudu České republiky, který již ve dvou svých 

rozhodnutích dospěl k závěru, že určitá ustanovení kupní smlouvy dle Obchod. zák. 

jsou v případě smlouvy o převodu obchodního podílu neaplikovatelná (konkrétně jde o 

ust. § 448 odst. 2 Obchod. zák. týkající se možnosti požadovat cenu obvyklou v případě, 

že cena není ve smlouvě uvedena a jedná se o převod úplatný44 a ust. § 446 Obchod. 

zák. týkající se nabytí vlastnického práva v dobré víře od nevlastníka45). Ustanovení 

                                                 
42 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 21. března 2007, sp. zn. 29 Odo 266/2005 
(uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, 2008, č. 1, s. 80), které nepřímo umožnilo 
analogickou aplikaci ust. § 630 Obč. zák. na bezúplatný převod obchodního podílu. Dále např. rozhodnutí 
ze dne 20. prosince 2005, sp. zn. 7 Cmo 519/2005 (uveřejněné v Právních rozhledech, 2006, č. 9, s. 348), 
ve kterém Vrchní soud v Praze dospěl k možnosti přímé aplikace kupní smlouvy dle Obchod. zák. a 
darovací smlouvy dle Občan. zák., které je sice velice odvážné a nesouladné s rozhodnutími Nejvyššího 
soudu České republiky týkající se této problematiky, ale rovněž potvrzuje možnost aplikovat ustanovení 
kupní a darovací smlouvy pro smlouvu o převodu obchodního podílu. Rovněž v rozhodnutí Nejvyššího 
soudu České republiky ze dne 7. února 2006, sp. zn. 29 Odo 1241/2004, bylo judikováno, že nabytí 
obchodního podílu lze vázat na zaplacení jeho ceny obdobně, jako lze podle ust. § 445 Obchod. zák. vázat 
nabytí vlastnického práva ke zboží. 
43 Čech, P.: K některým úskalím převodu obchodního podílu II. Právní rádce, 2007, č. 6., s. 24. 
44 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. dubna 2006, sp.zn. 29 Odo 221/2005. 
45 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. září 2008, sp. zn. 29 Cdo 2287/2008, Sbírka 
soudních rozhodnutí a stanovisek, 2009, č. 6., s. 687. 
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upravující darovací smlouvu v Občan. zák. se zdají býti na bezúplatnou smlouvu 

o převodu obchodního podílu aplikovatelná všechna. 

Výše uvedený názor však není právnickou veřejností přijímán zcela 

jednoznačně. Například I. Štenglová uvádí, že smlouva o převodu obchodního podílu se 

řídí obecnými ustanoveními obchodního zákoníku o obchodních závazkových vztazích 

(§ 261 - § 408 Obchod. zák.) a v rozsahu, v jakém obchodní zákoník nemá obecnou 

úpravu, příslušným ustanoveními Občanského zákoníku.46 Výslovně rovněž uvádí, že 

smluvní typy upravené v občanském zákoníku pro převod obchodního podílu použít 

nelze.  

Jak již bylo uvedeno, co se týká návrhů nového občanského zákoníku a zákona o 

obchodních korporacích, veškerá úprava obligačního práva a tedy rovněž smluvních 

typů upravených doposud v Obchodním zákoníku jsou přesunuty do nového zákoníku 

občanského. Opouští se rovněž dělení obchodních vztahů, jak to činí současná právní 

úprava v ust. § 261 Obchod. zák. Jak již bylo rovněž uvedeno, návrh právní úpravy 

vychází z širokého pojetí věci a věcí movitou je tedy i obchodní podíl jakožto “jiná 

majetková hodnota“ v dnešním pojetí. Dle návrhu nového občanského zákoníku je tedy 

obchodní podíl jakožto movitá věc převoditelná úplatně na základě kupní smlouvy 

dle § 1923 a násl. návrhu nového občanského zákoníku a bezúplatně na základě 

smlouvy darovací dle ust. § 1899 a násl. tohoto návrhu. Při převodu je však třeba dbát 

splnění speciálních zákonných požadavků na náležitosti smlouvy převádějící obchodní 

podíl (ust. § 219 - § 222 návrhu zákona o obchodních korporacích). Pokud bude podíl 

představován podílním listem, tedy listinným cenným papírem na řad dle § 143 návrhu 

zákona o obchodních korporacích, k převodu bude nutný rovněž rubopis dle Zákona o 

cenných papírech. 

3.2.2 Forma smlouvy o převodu obchodního podílu 

Pro smlouvu o převodu obchodního podílu vyžaduje obchodní zákoník 

písemnou formu (ust. § 115 odst. 3 Obchod. zák.). V případě nedodržení této formy by 

byla smlouva na základě ust. § 272 odst. 1 Obchod. zák. absolutně neplatná. Požadavek 

písemné formy pod sankcí neplatnosti se týká celého obsahu smlouvy o převodu 

obchodního podílu, tedy i vedlejších ujednání v těle smlouvy a také příloh smlouvy o 

                                                 
46 I. Štenglová in op. cit. sub. 21, s. 372. 
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převodu obchodního podílu. Pokud by si tedy strany ústně sjednaly nějaká práva či 

povinnosti a nezachytily jejich obsah ve smlouvě, byla by tato ujednání neplatná pro 

nedostatek formy, což by způsobilo neplatnost celé smlouvy.47 Jiný názor, tedy, že 

nepojetí celé ústní smlouvy do písemného vyhotovení nečiní smlouvu nutně neplatnou, 

zastává T. Doležil.48 

Zákon rovněž k platnosti smlouvy vyžaduje úřední ověření podpisů převodce a 

nabyvatele. Účelem požadavku této formy podpisů je především zvýšení právní jistoty 

nabyvatele, že převodcem je skutečně osoba oprávněná nakládat s daným obchodním 

podílem.49 Na základě tohoto argumentu judikoval Nejvyšší soud České republiky 

závěr, že i v případě  plné moci udělené za účelem uzavření smlouvy o převodu 

obchodního podílu, musí být tato moc písemná s úředně ověřeným podpisem.50 Ověření 

podpisu může být jak současné, tak i následné. V případě následného ověření podpisů, 

nabývá smlouva platnosti až tímto ověřením.51  

Nositelem důkazního břemene v případě, že ověřovací doložka byla udělena, ale 

strana smlouvy o převodu obchodního podílu se domáhá její neplatnosti z důvodu, že 

smlouvu nepodepsala a její podpis je tedy nepravý, se zabýval Nejvyšší soud České 

republiky ve svém rozhodnutí ze dne 31. ledna 2007, sp. zn. 29 Odo 1178/2005.52 

Nejvyšší soud zde judikoval, že v případě, že má ověřovací doložka všechny náležitosti 

požadované zákonem, nese důkazní břemeno ten, kdo zpochybňuje pravost podpisu.  

Obchodní zákoník pro smlouvu o převodu obchodního podílu nevyžaduje formu 

notářského zápisu, smlouva ji však na základě vůle stran mít může. Tato skutečnost je 

dle mého názoru hodna zamýšlení, neboť zákon vyžaduje notářský zápis jak k 

rozhodnutí valné hromady, jímž uděluje souhlas k převodu obchodního podílu, tak 

především rovněž ke změně společenské smlouvy (ust. § 63 Obchod. zák.). Převodem 

obchodního podílu, jak již bylo uvedeno, dochází ex lege ke změně společenské 

                                                 
47 Op. cit. sub. 40, s. 7. 
48 Doležil, T.: Oko za oko, podíl za úplatu aneb zastřený převod obchodního podílu. Právní rozhledy, 
2007, č. 9, s. 332. 
49 P. Čech uvádí i jiné účely tohoto požadavku, jako je ochrana před ukvapeným jednáním stran smlouvy 
či ochrana před manipulací s datem podpisu smlouvy, viz. P. Čech: K převodu obchodního podílu. Právní 
rádce, 2007, č. 11, s. 31. 
50 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. května 2007, sp. zn. 29 Odo 894/2006. 
51 I. Štenglová in Bartošíková, M., Štenglová, I.: Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. C.H.Beck, 
Praha, 2006, s. 77. 
52 Uveřejněný v časopisu Soudní judikatura, 2007, č. 4, s. 270. 
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smlouvy. K právnímu úkonu, který ji de facto mění, tj. smlouva o převodu obchodního 

podílu, však forma notářského zápisu není zákonem vyžadována, neboť ustanovení 

upravující konkrétní typ společnosti mají přednost před obecnými ustanoveními 

upravující obchodní společnosti. Tímto má prostá písemná forma vyžadovaná v ust. § 

115 přednost před požadavkem notářského zápisu v ust. § 63 Obchod. zák. Rakouské 

právo narozdíl od českého vyžaduje k platnosti smlouvy o převodu obchodního podílu 

formu notářského zápisu,53 čímž převod ztěžuje. Požadavek notářského zápisu zde má 

trojí důvod: ztížení převodu a tudiž nemožnost společníka se lehce zbavit odpovědného 

postavení vůči společnosti (rakouská právní teorie mluví o tzv. imobilizaci obchodního 

podílu), dale cíl, aby smluvní strany realizovaly převod obchodního podílu až po zralé 

úvaze a rovněž dosažení určitého publicitního účinku převodu.54  

Smlouva o převodu obchodního podílu může být vyhotovena na více listinách.55 

Část obsahu smlouvy může být rovněž včleněna do přílohy smlouvy. Nejvyšší soud 

České republiky tuto možnost připustil pro dohodu o ceně, tedy i pro podstatnou část 

smlouvy o převodu obchodního podílu, ve svém rozhodnutí ze dne 7. února 2006, sp. 

zn. 29 Odo 1241/2004. Závěr tohoto rozhodnutí lze dle mého názoru extenzivně 

vztáhnout i na jiné podstatné, ale i nepodstatné náležitosti smlouvy o převodu 

obchodního podílu. Podmínkou platnosti zde však je, že příloha je písemná,56 v době 

uzavírání smlouvy existuje a strany se na ní ve smlouvě odkazují.57 Následné doplnění 

smlouvy dodatkem je možné, ale je nutno mít na zřeteli, že dodatek představuje změnu 

již existující smlouvy, která tak musí být v době změny platná. Proto, dodatkem 

uzavřeným poté, co došlo k uzavření smlouvy, nelze zhojit nedostatek náležitosti 

smlouvy, jejíž absence dělá smlouvu neplatnou. Danou problematikou se zabýval 

rovněž Nejvyšší soud České republiky ve výše uvedeném rozhodnutí sp. zn. 29 Odo 

1241/2004, kde judikoval: “Právní závěr odvolacího soudu o tom, že je-li cena 

obchodního podílu uvedena v dodatku ke smlouvě o jeho převodu, byla smlouva platně 

uzavřena, je proto nesprávný, resp. právní posouzení věci odvolacím soudem je 

                                                 
53 Ust. § 76 odst. 2 GmbHG. 
54 Op. cit. sub. 34, s. 109 a 110. 
55 Op. cit. sub. 36, s. 1035. 
56 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. dubna 2006, sp. zn. 29 Odo 221/2005 
uveřejněné v časopisu Soudní judikatura, 2006, č. 9, s. 710.  
57 Viz již zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. února 2006, sp. zn. 29 Odo 
1241/2004. 
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neúplné, když se nezabýval tím, jakou povahu měl „dodatek“ ke smlouvě - zda šlo o 

dohodu o změně smlouvy (tj. dodatek ke smlouvě) či o přílohu smlouvy. Přitom musí mít 

odvolací soud na paměti, že rozhodující pro posouzení uvedené listiny není její 

označení, ale to, zda byla součástí uzavírané smlouvy a byla podepisována spolu s ní, 

nebo zda k dohodě o jejím obsahu došlo a byla podepsána až poté, co účastníci uzavřeli 

smlouvu.“ V rozhodnutí Nejvyšší soud České republiky uvádí, že příloha ke smlouvě 

má povahu této “přílohy“, pokud je podepisována současně se smlouvou. Z jazykového 

vyjádření tohoto závěru soudu bychom tedy došli k názoru, že příloha smlouvy musí 

nejen existovat v době podpisu smlouvy, ale musí být rovněž současně se smlouvou i 

podepsána. Argumentem pro tento závěr se zde jeví možnost manipulace s údaji 

uvedenými v příloze, neboť příloha se ve většině případů nachází za samotným tělem 

smlouvy ukončeným podpisy stran. V praxi tak strany často podepisují každý list 

přílohy. Dřívější názor Nejvyššího soudu České republiky vyjádřený v rozhodnutí ze 

dne 29. listopadu 2001, sp. zn. 29 Cdo 1422/99 však vedl k opačnému závěru. Nejvyšší 

soud zde judikoval: “Zákon neukládá účastníkům písemně uzavřené smlouvy, která co 

do svého předmětu odkazuje na přílohy, aby tyto přílohy byly smluvními stranami 

podepsány a s absencí podpisů smluvních stran na přílohách neplatnost těchto smluv 

nespojuje.“ Já se rovněž přikláním k závěru, že přílohy ke smlouvám, jež tvoří součást 

podepisované smlouvy, není nutno podepisovat. Důvod zde vidím právě ve skutečnosti, 

že přílohy jsou součástí smlouvy, kterou nejde bez souhlasu obou stran měnit a ani 

jejich umístění na konci dokumentu není dostatečným důvodem k nutnosti jejich 

podpisu. O nutnosti úředního ověření podpisu již zde ani neuvažuji. Souhlasím zde 

s názorem P. Čecha,58 že závěr o nutnosti úředního ověření podpisu na příloze smlouvy 

by byl přehnaný a v podstatě nadbytečný pro splnění účelů požadavku úředního ověření 

podpisů.  

3.2.2.1 Je smlouva simulovatelná sama sebou? 

Smlouva o převodu obchodního podílu je právním úkonem (§ 34 ObčZ). V § 37 

odst. 1 ObčZ jsou uvedeny náležitosti, které musí právní úkon splňovat k tomu, aby se 

jednalo o platný právní úkon. Jednou z těchto náležitostí je rovněž vážnost vůle. 

V případě jejího nedostatku se vůbec nejedná o právní jednání a takovéto jednání je 

                                                 
58 Op. cit. sub. 49, s. 31. 
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praxí považováno za absolutně neplatné. Mezi případy poruchy vůle je tradičně řazena i 

simulace neboli předstírané právní jednání. Skutkovou podstatu simulace smlouvy tvoří 

srozumění obou stran (tedy oboustranná vědomost, že předstíraný projev vůle 

neodpovídá skutečné vůli) a chybějící vůle být jednáním vázán.59 Simulovaná smlouva 

je tedy neplatná, ovšem zastřená smlouva (dissimulovaná) bude považována za platnou, 

pokud odpovídá pravé vůli stran a jsou splněny všechny její náležitosti, jež zákon 

vyžaduje (ust. § 41a odst. 2 Obchod. zák.).   

K možné simulaci smlouvy o převodu obchodního podílu dissimulovanou 

smlouvou o převodu obchodního podílu se vyjádřil Nejvyšší soud České republiky ve 

svém klíčovém rozhodnutí ze dne 22. března 2006, sp. zn. 29 Odo 3/2005.60 Ve sporu, 

který vedl k tomuto rozhodnutí, šlo o převod obchodního podílu na základě písemné 

smlouvy o převodu obchodního podílu, ve které byla dojednána cena ve výši 50 000 Kč 

a rovněž zde bylo uvedeno, že strany nemají v souvislosti se smlouvou žádné další 

vzájemné nároky. Strany smlouvy si však současně ústně dojednaly, že nabyvatel zjistí 

ke dni převodu reálnou hodnotu majetku společnosti a rozdíl mezi 50 000 Kč a 

polovinou této hodnoty převodci dorovná. Nejvyšší soud zde konstatoval, že není 

žádného důvodu vyloučit aplikaci ustanovení § 41a odst. 2 obč. zák. i na takový postup 

a v odůvodnění uvedl: “ Směřovala-li vůle účastníků smlouvy k jejímu uzavření za 

jiných podmínek (v projednávané věci za jinou cenu), než je ve smlouvě uvedeno, je 

uzavřená smlouva simulovaným úkonem a zastřeným úkonem je smlouva uzavíraná za 

cenu, kterou účastníci mezi sebou skutečně dohodli.“ Nejvyšší soud se přiklonil 

k tomuto závěru, i když do té doby právní teorie  i praxe používala ustanovení o 

simulovaných právních úkonech pouze v souvislosti se smlouvami různého typu a 

nikoli se zastřením smlouvy stejného typu, jako v daném případě. Možnost aplikace ust. 

§ 41a odst. 2 Občan. zák. na smlouvy stejného typu potvrdil Nejvyšší soud České 

republiky ve svém pozdějším rozhodnutí ze dne 20. května 2008, sp. zn. 30 Cdo 

2216/2007, kde se odvolal na své dřívější výše uvedené rozhodnutí. V tomto případě šlo 

o kupní smlouvu o převodu nemovitostí, ve které si strany písemně dohodly cenu vyšší 

než která byla skutečně zaplacena.  

                                                 
59 P. Bezouška in Fiala, J., Kindl, M, et al.: Občanský zákoník. Komentář. I. díl. Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2009, s. 199. 
60 Uveřejněný v časopisu Soudní judikatura, 2006, č. 9, s. 674. 
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Ujednání o ceně je v případě úplatné smlouvy o převodu obchodního podílu její 

podstatnou náležitostí, jež musí být vzhledem k požadované písemné formě této 

smlouvy učiněno rovněž písemně.61 V posuzovaném případě by byla smlouva o 

převodu obchodního podílu za vyšší cenu než byla původně sjednaná platná, pokud by 

ujednání o této vyšší ceně bylo provedeno písemně.  

Výše uvedené závěry Nejvyššího soudu České republiky lze dle mého názoru 

vztáhnout na všechny obsahové náležitosti smlouvy o převodu obchodního podílu. 

Jiný názor k dané problematice zaujímá T. Doležil ve své reakci na výše 

uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 odo 3/2005.62 Dle jeho názoru 

Nejvyšší soud neinterpretoval situaci správně a daný případ měl být posouzen jako dvě 

části smluv stojící vedle sebe, z nichž ta ústní je neplatná pro nedostatek formy 

a písemná část tedy zůstává platnou. Dle jeho názoru tedy ust. § 41a odst. 2 Občan. zák. 

nelze na smlouvy stejného typu použít, neboť povaha obou jednání a úmysl stran jsou 

v takovém případě identické, strany nic nezastírají a nikoho neklamou. Své názory zde 

zakládá mj. na prvorepublikové judikatuře a rakouském právu. Nemohu jinak než 

s názorem T. Doležila nesouhlasit a přiklonit se k rozhodnutí Nejvyššího soudu, které 

shledávám spravedlivým a lépe vystihujícím podstatu daného případu než  názor. 

Argument T. Doležila, že strany bohužel nezachytily celou smlouvu do správné formy a 

že v podstatě ono navýšení kupní ceny má představovat doplnění daného ujednání stran 

o ceně 50 000 Kč se mi zdá býti nesprávný. Cenu 50 000 Kč, jež odpovídala výši 

vkladu a cenu 50 000 Kč navýšenou o daný rozdíl shledávám jako dvě ceny stojící 

vedle sebe tak, že uplatnění jedné vylučuje druhou. Nevidím důvod, proč by strany 

smlouvy v jeden okamžik dávaly do smlouvy pouze onu nižší cenu a ústně se domluvily 

na oné vyšší ceně. Dle mého názoru je spíše logické, že jejich úmysl směřoval k oné 

vyšší ceně a k cíli zastřít tuto skutečnost uvedením ceny odlišné. Doležilův obrat, že 

strany smlouvy zde “bohužel nezachytily“ celou smlouvu do správné formy zde myslím 

neobstojí pro zásadu vigilantibus iura. Pokud vezmeme v úvahu, že by se opravdu 

jednalo pouze o ústní doplnění a upřesnění smlouvy provedené současně se smlouvou, 

                                                 
61 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 15. března 1995, sp. zn. 7 Cmo 120/94 uveřejněné 
v časopisu Právní rozhledy, 1995, č. 12, s. 496. 
62 Op. cit. sub. 48, s. 330. 
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dle názoru I. Štenglové,63 jak již jsem uvedla výše, by neplatnost této části pro 

nedodržení požadované formy způsobilo neplatnost smlouvy celé. I s tímto závěrem 

bych si dovolila souhlasit. I v tomto aspektu má však T. Doležil názor jiný, neboť dle 

jeho názoru není nutné shledávat celou písemnou smlouvu neplatnou, pokud určitá její 

část je dohodnuta ústně. 64  

3.2.3 Podstatné části smlouvy o převodu obchodního podílu 

Jediná obsahová náležitost smlouvy o převodu obchodního podílu formulovaná 

zákonem je prohlášení nabyvatele, který není společníkem, že přistupuje ke společenské 

smlouvě, popřípadě stanovám (ust. § 115 odst. 3 Obchod. zák.). Další obsahové 

požadavky vyplývají z požadavku určitosti právních úkonů dle § 37 Občan. zák. a 

především z judikatury soudů. Smlouva samozřejmě musí splňovat obecné požadavky 

 platnosti právního úkonu vymezené v § 37 Občan. zák., tedy, kromě již zmiňované 

určitosti musí být rovněž srozumitelná a uzavírána svobodně a vážně. 

Mezi podstatné náležitosti smlouvy o převodu obchodního podílu patří: 

• Určení smluvních stran a vymezení obchodního podílu, který je převáděn (nebo jeho 
části) 

 
Tyto dvě náležitosti lze odvodit ze samotné povahy smlouvy o převodu 

obchodního podílu. Vymezení stran smlouvy a předmětu smlouvy, tedy převáděného 

obchodního podílu, musí být dostatečně určité, aby nebyla ohrožena platnost smlouvy 

dle § 37 Občan. zák. U obchodního podílu je tedy třeba uvést , které společnosti se týká 

a jeho výši, jež může být vyjádřena procentem či zlomkem. 

Na straně převodce i nabyvatele obchodního podílu může vystupovat více 

subjektů. V případě převodců se jedná o spolumajitele obchodního podílu, jejichž 

vztahy se řídí ustanoveními občanského zákoníku o podílovém spoluvlastnictví. Pokud 

vystupuje více osob na straně nabyvatele, tyto osoby nabývají obchodní podíl jako 

budoucí spolumajitelé nebo následkem převodu dojde k rozdělení obchodního podílu a 

každá z těchto osob nabývá obchodní podíl odpovídající příslušné části obchodního 

podílu.   

                                                 
63 Op. cit. sub. 40, s. 6. 
64 Op. cit. sub. 48, s. 332. 
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• Určení zda je převod úplatný či bezúplatný 
 

Náležitost určení úplatnosti či bezúplatnosti převodu dovodila soudní praxe 

z požadavku určitosti právního úkonu. Konkrétně se jednalo o rozhodnutím Nejvyššího 

soudu České republiky ze dne 7. října 1998, sp. zn. 1 Odon 110/97,65 z jehož 

odůvodnění je na místě uvést: “.. aby byla smlouva o převodu obchodního podílu 

určitým právním úkonem, musí být z jejího obsahu zjistitelné, zda úmysl účastníků 

směřoval k uzavření smlouvy úplatné nebo smlouvy bezúplatné. Pokud nelze z konkrétní 

smlouvy o převodu obchodního podílu zjistit, zda se její účastníci dohodli na úplatném 

či na bezúplatném převodu obchodního podílu, není taková smlouva dostatečně určitá, 

a je tedy absolutně neplatná podle ustanovení § 37 odst. 1 obč. zák.“ Ještě před tímto 

rozhodnutím byl daný závěr judikován rovněž v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze 

dne 15. března 1995, sp. zn. 7 Cmo 120/94,66 v němž soud navíc uvedl: “Ze samotného 

nedostatku vyjádření úplatnosti či určení ceny nelze automaticky dovodit bezúplatnost 

převodu, jak to činí žalovaní, když zákon sice připouští učinit projev vůle i opomenutím, 

musí se tak však stát (stejně jako při jednání) způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o 

tom, co chtěl účastník projevit (§ 35 ObčZ); tato podmínka není v daném případě 

splněna.“  

• Uvedení ceny nebo způsobu jejího určení v případě, že se jedná o převod úplatný 
 

Strany smlouvy o převodu obchodního podílu si nemohou ve smlouvě zakotvit 

ustanovení o úplatnosti smlouvy a cenou obchodního podílu se dále nezabývat či toto 

ujednání ponechat na ústní dohodě. Uvedení ceny či způsobu jejího určení jakožto 

obligatorní náležitosti úplatné smlouvy o převodu obchodního podílu byl judikován 

poprvé rovněž ve výše uvedeném rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 

120/94. Soud se v argumentaci opřel rovněž o požadavek určitosti právního úkonu a 

také o skutečnost, že obchodní zákoník u smlouvy o převodu obchodního podílu 

neuvádí podpůrný způsob stanovení ceny v případě, že není ve smlouvě uvedena tak, 

jak to například činí u kupní smlouvy. Uvedený závěr potvrdil rovněž Nejvyšší soud 

České republiky v  rozhodnutí ze dne 5. dubna 2006, sp. zn. 29 Odo 221/2005.  

                                                 
65 Rozhodnutí bylo uveřejněno v časopisu Soudní judikatura, 1999, č. 3, s. 106.  
66 Uveřejněném v časopisu Právní rozhledy, 1995, č. 12, s. 496. 
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Přísnost soudů v posuzování přesnosti stanovení výše ceny ve smlouvě o 

převodu obchodního podílu byla potvrzena Nejvyšším soudem České republiky 

v rozhodnutí ze dne 15. června 2006, sp. zn. 609/2005. Vyjádření převodní ceny jako  

„odpovídající nominální hodnotě“ označil Nejvyšší soud za nedostatečně určité s tím, 

že z pouhého jazykového vyjádření ( a gramatického výkladu) nelze dospět k závěru o 

ceně či způsobu jejího určení. 

Dle mého názoru jsou rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se této problematiky 

příliš striktní a neodpovídající dynamickému obchodnímu životu. Jsem si vědoma, že 

tímto názorem se dostávám do rozporu například s K. Eliášem, který výše uvedené 

závěry soudů označil za nepochybně správné,67 ale i s jinými významnými představiteli 

právní teorie.68 Obchodní podíl je přeci předmětem právních vztahů, jehož spravedlivá 

(tržní) hodnota je zjistitelná na základě nezávislého ocenění, proto nevidím důvod, proč 

i zde analogicky nepoužít ust. § 448 Obchod. zák. o stanovení ceny obvyklé 

(s přihlédnutím k podmínkám smlouvy) v případě, že cena nebo způsob jejího určení 

není ve smlouvě uveden. Rovněž, pokud uvážím, že dle návrhu nového občanského 

zákoníku bude obchodní podíl považován za věc v právním slova smyslu, bude se na 

něj kupní smlouva (a tedy pravděpodobně rovněž ustanovení o obvyklosti ceny) 

vztahovat zcela. Tato skutečnost zřejmě bude mít vliv i na závěry soudů. Rovněž 

v případě, že tedy budeme předpokládat, že dané ustanovení kupní smlouvy není za 

současné právní úpravy pro případ převodu obchodního podílu aplikovatelné, jsem 

názoru, že by soud mohl brát v úvahu i jiné dokumenty či skutečnosti prokazující vůli 

stran stanovit hodnotu obchodního podílu v určité výši. Například ve výše uvedeném 

rozhodnutí Vrchního osudu sp. zn. 7 Cmo 120/84 se soud vůbec nezabýval možností 

stanovení hodnoty obchodního podílu pro případ převodu ve společenské smlouvě. 

Přitom na uznání takto stanovené hodnoty se odvolával žalobce. Společenská smlouva 

je přitom základním dokumentem společnosti s ručením omezeným, ve které si 

společníci mohou ujednat mnoho práv a povinností na základě jejich společné vůle 

odlišně od dispozitivních ustanovení obchodního zákoníku. V případě, že si dohodnou, 

že převod mezi sebou zcela nevyloučí, ale povolí jej pouze v tom případě, že cena bude 
                                                 
67 K. Eliáš: Vydržení obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným – nevyslovené argumenty. 
Obchodněprávní revue, 2009, č. 1, s. 17. 
68 Op. cit. sub. 36, s. 1035, dále Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. vydání. Linde, 
Praha, 1998, 3. díl., s. 268 a Štenglová, I.: Smlouva o převodu obchodního podílu. Právo a podnikání, 
1995, č. 7,  s. 8. 
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například rovna určené hodnotě, soud by měl dle mého názoru tuto vůli společníků 

respektovat. Rovněž poslední zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 

sp. zn. 29 Odo 609/2005, jež určilo smlouvu o převodu obchodního podílu absolutně 

neplatnou pro neurčitost výrazu „cena odpovídající nominální hodnotě“ považuji za 

příliš striktní. Výraz, že určitá hodnota odpovídá nominální hodnotě, je v praxi 

sjednávána často a rovněž soudy měly možnost se s tímto výrazem již několikrát 

setkat69 a nikdy se nezamýšlely nad neurčitostí tohoto vyjádření, ale braly jej jako 

určující hodnotu, jež se “rovná nominální hodnotě“. Nenapadá mě, jak jinak si lze toto 

ustanovení vykládat, když je stanovena pouze formule „cena odpovídající nominální 

hodnotě“ a nic dalšího. Cenu lze určit různým způsobem. Může se jednat o nominální 

hodnotu obchodního podílu odpovídající hodnotě základního kapitálu připadající na 

danou velikost obchodního podílu, může se jednat o tržní hodnotu či hodnotu 

stanovenou odlišně dohodou stran. Při přemýšlení, co jiného než rovnající se nominální 

hodnotě lze rozumět pod výrazem odpovídající nominální hodnotě mne napadá, že 

přichází v úvahu možnost určení převodní ceny jako “reálné hodnoty odpovídající 

nominální hodnotě“, což by znamenalo určení příslušného podílu na  tržní hodnotě celé 

společnosti. Tedy, přichází v úvahu i jiná varianta, která se mi však zdá spíše 

nepravděpodobná jako odpovídající vůli stran, jež si sjednávají cenu jako „odpovídající 

nominální hodnotě“. Je pravda, že v daném rozhodnutí určil soud uvedenou formulaci 

za neurčitou pouze s ohledem na jazykové vyjádření, tedy, bez aplikace výkladových 

pravidel ust. § 35 Obč. zák. a § 266 Obchod. zák. Věřím, že při zohlednění těchto 

pravidel by soud dospěl k jinému závěru.  

K mému závěru, že rozhodnutí soudů v této věci jsou příliš striktní  a zaměřená 

na formu se přiklání i P. Zima, který ve svém článku „O kupní ceně jako (ne)podstatné 

náležitosti smlouvy o převodu obchodního podílu“70 poukazuje na klíčové rozhodnutí 

francouzského Kasačního soudu ze dne 8. dubna 2008, jež změnilo dosavadní pohled 

soudů na stanovení ceny ve smlouvě o převodu obchodního podílu, který byl doposud 

stejný jako v České republice. Předmětem soudního sporu zde byla mimo jiné otázka 

platnosti převodní smlouvy v případě, že šlo o převod vícero obchodních podílů 
                                                 
69 Například rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. listopadu 2009, sp. zn. 23 Cdo 
3463/2009 nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. října 2008, sp. zn. 32 Cdo 
14/2008. 
70 Zima, P.: O kupní ceně jako (ne)podstatné náležitosti smlouvy o převodu účasti ve společnosti. Právní 
rozhledy, 2009, č. 9, s. 327. 
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prodávajícího a cena byla stanovena pouze kumulativně za všechny obchodní podíly 

v souhrnné smlouvě bez stanovení cen za jednotlivé obchodní podíly v jednotlivých 

kupních smlouvách o převodech konkrétních obchodních podílů. Kasační soud zde 

judikoval, že k platnosti smlouvy postačí určení této souhrnné částky bez nutnosti 

stanovení dílčích cen v jednotlivých dílčích smlouvách.71 Francouzský Kasační soud 

zde tedy připustil uvést cenu v jiném dokumentu, jež netvoří ani přílohu ani jinou 

součást smlouvy o převodu obchodního podílu. 

Jak již jsem uvedla v kapitole věnující se formě smlouvy o převodu obchodního 

podílu, smlouva může být, za určitých podmínek, vyhotovena na více listinách nebo její 

určitá část, tedy i dohoda o ceně, může být uvedena v příloze smlouvy. V případě 

podnikatelských seskupení či vícero fyzických osob převádějících své podíly na 

společnosti o značné hodnotě dochází v praxi často k uzavírání tzv. rámcových 

akvizičních smluv, jež obsahují téměř všechny podmínky převodu obchodních podílů a 

náležitosti převodní smlouvy včetně uvedení celkové ceny i dílčích cen za jednotlivé 

obchodní podíly. Strany ovšem vedle této smlouvy uzavírají i jednotlivé dílčí převodní 

smlouvy, které mají translační účinky a jsou velmi stručné. Ve věci hodnoty 

obchodního podílu pouze odkazují na rámcovou smlouvu. Důvodem je zde zachování 

důvěrnosti o výši převodní ceny a vůbec celkových podmínkách převodu, neboť do 

Sbírky listin se ukládá pouze dílčí smlouva o převodu obchodního podílu. Strany tímto 

ovšem čelí možným sankcím za neuložení úplné smlouvy o převodu obchodního podílu 

do Sbírky listin dle § 38 odst. 1, písm. l Obchod. zák.72 

Určení výše ceny ve smlouvě o převodu obchodního podílu je věcí dohody stran. 

Existují však výjimky. Těmi jsou případy nutnosti ocenění a převodu obchodního 

podílu za hodnotu odpovídající znaleckému posudku znalcem jmenovaným k tomuto 

účelu soudem. Jedná se o převod obchodního podílu v hodnotě vyšší než je jedna 

desetina základního kapitálu společnosti, která je převodcem či nabyvatelem daného 

obchodního podílu s tím, že druhou stranou transakce je osoba se společností spřízněná 

dle ust. § 196a odst. 3 Obchod. zák.73 (na společnost s ručením omezeným se toto 

                                                 
71 Jak tedy P. Zima uvádí, uvedení dílčí ceny za převod jednotlivé dílčí účasti zde má pro účastníky pouze 
daňové dopady, což je bez významu pro samotnou platnost smlouvy. 
72 Například dle § 200de občanského soudního řádu nebo § 254 trestního zákona. 
73 Zde bych zmínila nedávné rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. června 2009, sp. 
zn. 29 Cdo 3782/2007, v němž bylo judikováno, že ust. § 196a odst. 3 Obchod. zák. se vztahuje rovněž na 
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ustanovení vztahuje na základě odkazu v § 135 odst. 2 Obchod. zák.). Druhou výjimkou 

je stanovení ceny zastaveného obchodního podílu při jeho převodu na úhradu dluhu dle 

ust. § 117a odst. 3 obchodního zákoníku. 

V praxi je rovněž běžné, že ve smlouvě o převodu obchodního podílu se uvede 

fixní částka jakožto cena za převáděný podíl a je zde rovněž stanoven způsob její 

úpravy ke dni převodu obchodního podílu (tedy ke dni nabytí vlastnického práva 

k obchodnímu podílu nabyvatelem), ke kterému dochází až po splnění odkládacích 

podmínek, jakými jsou například souhlasy manželů či složení kupní ceny do úschovy. 

Cena ke dni převodu se upravuje např. o zjištěný rozdíl mezi účetní hodnotou zásob, na 

jejímž základě byla stanovena cena ve smlouvě a mezi reálnou hodnotou zásob 

zjištěnou inventurou ke dni převodu obchodního podílu nebo o změnu výše pracovního 

kapitálu74 v daném meziobdobí. 

• Prohlášení o přistoupení ke společenské smlouvě, popřípadě stanovám, v případě 
převodu obchodního podílu na třetí osobu 

 
Další podstatnou náležitostí smlouvy o převodu obchodního podílu na třetí 

osobu, jež vyplývá přímo ze zákona (ust. § 115 odst. 3 Obchod. zák.), je prohlášení o 

přistoupení ke společenské smlouvě a v případě, že společnost vydala stanovy, rovněž 

prohlášení o přistoupení ke stanovám.  

I když Obchodní zákoník hovoří pouze o společenské smlouvě, z judikatury 

Nejvyššího soudu České republiky75 vyplývá, že toto prohlášení je nutné i při převodu 

obchodního podílu ve společnosti, která má pouze jednoho společníka a jedná se tedy 

o prohlášení o přistoupení k zakladatelské listině, popřípadě ke stanovám jednočlenné 

společnosti.  Nejvyšší soud České republiky zde opřel svůj závěr o několik argumentů. 

Jedním z argumentů je stejný účel společenské smlouvy a stanov ve vícečlenné 

společnosti a zakladatelské listiny a stanov v jednočlenné společnosti, kterým je 

založení společnosti, úprava vnitřních poměrů, práv a povinností společníků, vztahů 

                                                                                                                                               
převod majetku mezi společností a manželem společníka, pokud ho tento nabývá do společného jmění se 
společníkem. V jiném případě, jak judikoval Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 24.6.2008, sp. zn. 29 Odo 
1012/2006, se toto ustanovení na osoby blízké společníkovi nevztahuje. 
74 Čistý pracovní kapitál = (krátkodobé pohledávky + zásoby + aktivní účty časového rozlišení) – 
(krátkodobé závazky + pasivní účty časového rozlišení) 
75 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. dubna 2002, sp. zn. 29 Odo 264/2001, 
uveřejněné v časopisu Soudní judikatura, 2002, č. 6, s. 439. Stejný závěr potvrdil Nejvyšší soud ve svém 
rozhodnutí ze dne 26. září 2006, sp. zn. 29 Odo 251/2006. 
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mezi společníky a společností a úprava vnitřní organizace společnosti. O společný účel 

dokumentů se opírá rovněž další argument soudu svědčící ve prospěch aplikace ust. § 

115 odst. 3 Obchod. zák. rovněž na jednočlennou společnost. Tímto je skutečnost, že 

právě tímto prohlášením se společník stává účastníkem společenské smlouvy, popřípadě 

stanov a tímto také dochází ke změně společenské smlouvy v osobách účastníků a není 

tak nutno již uzavírat žádnou dodatečnou dohodu o změně společenské smlouvy. 

Z důvodu stejného účelu těchto dokumentů je dle Nejvyššího soudu nezbytné, aby se i 

nabyvatel obchodního podílu v jednočlenné společnosti stal osobou podrobenou režimu 

zakladatelské listiny a nositelem práv a povinností z ní vyplývajících. Další argument 

Nejvyšší soud České republiky opírá o ochranu třetích osob. Nejvyšší soud označil stav, 

kdy by společník společnosti s ručením omezeným nebyl vázán zakladatelskou listinou, 

případně stanovami, jako nepřípustný a navozující značnou právní nejistotu zvláště tím, 

že zakladatelská listina je dokument povinně zveřejňovaný ve sbírce listin a právním 

řádem je obecně předpokládáno, že je jí společník vázán. Nejvyšší soud rovněž 

poukazuje na možný následek neaplikování povinnosti prohlášení na jednočlennou 

společnost popisem situace, ve které by následně došlo k rozdělení podílu a k převedení 

na více osob, tedy k přeměně zakladatelské listiny na společenskou smlouvu. 

Nabyvatelé obchodního podílu by tedy byli touto společenskou smlouvou vázáni, 

kdežto převodce nikoli.  

Nejvyšší soud České republiky v daném rozhodnutí rovněž uzavřel, že vyjádření 

o přistoupení ke společenské smlouvě/ zakladatelské listině ve smlouvě o převodu o 

obchodního podílu nemusí zcela odpovídat dikci Obchodního zákoníku v § 115 odst. 3, 

musí se ale jednat o prohlášení. 

Z dikce § 221 odst. 1 návrhu zákona o obchodních korporacích76 dle mého 

názoru vyplývá, že dle této nové úpravy dochází k přistoupení nabyvatele ke 

společenské smlouvě ex lege samotným nabytím obchodního podílu, tedy účinnosti 

smlouvy mezi smluvními stranami. Vyjádření o přistoupení ke společenské smlouvě tak 

není k platnosti smlouvy vyžadováno. Otázkou zde zůstává přistoupení ke stanovám. 

                                                 
76 Ust. § 221 odst. 1, první věta návrhu zákona o obchodních korporacích uvádí: “Nabytím podílu 
přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti.“ 
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3.2.4 Platnost a účinnost smlouvy o převodu  

Platnost smlouvy o převodu obchodního podílu nastává dnem, kdy je smlouva 

uzavřena  v souladu se zákonem. Tímto dnem bude úřední ověření podpisů stran této 

smlouvy. Od tohoto dne jsou strany smlouvy vázány jejími podmínkami. Co se týká 

účinnosti smlouvy o převodu obchodního podílu, rozeznává zákon účinnost mezi 

smluvními stranami a účinnost vůči společnosti.  

Účinností smlouvy mezi smluvními stranami (a rovněž ve vztahu ke třetím 

osobám) dochází k převodu obchodního podílu a nabyvatel se tak stává jeho novým 

majitelem. Pokud Obchodní zákoník, zvláštní zákon nebo dohoda účastníků nestanoví 

jiné další podmínky potřebné k účinnosti smlouvy, nabude smlouva účinnosti mezi 

smluvními stranami okamžikem své platnosti. 

Účinností smlouvy ve vztahu ke společnosti naproti tomu dochází k tomu, že 

nabyvatel se vůči společnosti stává společníkem, tedy nositelem práv a povinností 

vyplývajících z účasti ve společnosti. Pokud smlouva o převodu obchodního podílu 

nabyla účinností mezi smluvními stranami, ale dosud nenabyla účinností ve vztahu ke 

společnosti, vykonává práva a povinnosti společníka bývalý majitel obchodního podílu 

svým jménem, ale na účet nového majitele obchodního podílu.77 Účinky převodu 

obchodního podílu ve vztahu ke společnosti nastávají dle § 115 odst. 4 Obchod. zák. 

doručením účinné smlouvy společnosti. J. Dědič78 zastává názor, že účinky převodu 

obchodního podílu vůči společnosti nastávají pouze v případě doručení smlouvy účinné 

mezi stranami. Pokud je tedy doručena smlouva mezi stranami dosud neúčinná 

například pro nedostatek souhlasu valné hromady, pro nabytí účinnosti vůči společnosti 

musí být daná smlouva doručena znovu poté, co valná hromada převod schválí. Tento 

závěr dle mého názoru není jednoznačný. Z doslovného jazykového výkladu daného 

ustanovení sice daný závěr vyplývá, domnívám se však, že pokud je společnosti 

doručena platná smlouva, která nabude pozdější účinnosti mezi stranami vlivem 

dodatečného souhlasu valné hromady či státního orgánu  nebo uplynutím doby 

dohodnuté převodcem a nabyvatelem ve smlouvě, není nutno doručovat tutéž smlouvu 

znovu a smlouva tak nabude účinnosti vůči společnosti dnem účinnosti mezi smluvními 

stranami. 

                                                 
77 Op. cit. sub. 36, s. 1039. 
78 Op. cit. sub. 36, s. 1039. 
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Jednatelům společnosti vzniká účinností smlouvy o převodu obchodního podílu 

vůči společnosti povinnost provést zápis o změně společníka do seznamu společníků a 

podat návrh na zápis daných změn do obchodního rejstříku (ust. § 118 Obchod. zák.). 

Oba tyto zápisy však mají pouze deklaratorní charakter. V právu rakouském, oproti 

tomu, má zápis do firemní knihy (jež má charakter českého obchodního rejstříku) 

konstitutivní účinek, neboť ve vztahu ke společnosti je za společníka považován jen ten, 

kdo je zapsán do této firemní knihy.79 Toto ustanovení je převzato s určitou modifikací 

rovněž do návrhu zákona o obchodních korporacích, a to konkrétně do § 146, jež 

stanovuje: “Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je společníkem ten, kdo je zapsán 

v seznamu společníků, nestanoví-li tento zákon jinak.“ Zákon ale stanovuje jinak právě 

v § 221 Návrhu, kde je totožně se současnou právní úpravou uváděno, že převod je vůči 

společnosti účinný doručením účinné smlouvy o převodu podílu společnosti.  

3.3 Souhlas orgánů s převodem obchodního podílu 

3.3.1 Souhlas valné hromady s převodem obchodního podílu  

Nutnost souhlasu valné hromady s převodem obchodního podílu může vyplývat 

buďto ze společenské smlouvy nebo přímo ze zákona, a to v případě, že společenská 

smlouva mlčí a obchodní podíl je převáděn na jiného společníka.  

Obchodní zákoník nestanovuje, zda je nutno o souhlas valné hromady žádat 

před uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu nebo zda je možno tento souhlas 

získat i po uzavření této smlouvy. Většinový odborný názor a judikatura se přiklání 

k závěru, že je možno žádat tento souhlas a popřípadě jej získat před i po uzavření 

smlouvy.80 Pro zvýšení jistoty realizování transakce je však vhodnější získat souhlas 

předem (popř. současně s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí, která zajistí realizaci 

transakce v budoucnu). 

Souhlas valné hromady s převodem obchodního podílu je, v případech, kdy je 

vyžadován, podmínkou účinnosti a nikoli platnosti smlouvy o převodu obchodního 

                                                 
79 Ust. §77 odst. 1 GmbHG. 
80 Op. cit. sub. 4, s. 90 a 91, Dědič, J., Kunešová-Skálová, J.: Společnost s ručením omezeným z právního 
a účetního pohledu, Praha, Polygon, 1999, s. 309, I. Štenglová in Bartošíková, M., Štenglová, I.: 
Společnost s ručením omezeným, 2. vydání, Praha, C.H.Beck, 2006, s. 73 a 74, rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ze dne 24. dubna 2004, sp. zn. 29 Odo 414/2003, uveřejněné v časopisu Soudní judikatura, 2005, 
č. 12.  
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podílu.81 Zákon zde totiž výslovně nevyžaduje souhlas předchozí a navíc stanovuje, že 

souhlas je potřebný k převodu obchodního podílu a nikoli k uzavření smlouvy. 

Předchozí souhlas k uzavření smlouvy je oproti tomu vyžadován např. v ust. § 196a 

odst. 1 Obchod. zák., kde jeho nedostatek dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. 

května 2003, sp. zn. 29 Odo 430/2002 způsobuje absolutní neplatnost smlouvy. Na 

tomto místě je nutno podotknout, že ani souhlasem valné hromady nemusí smlouva 

nabýt účinnosti mezi stranami a to v případě, že k účinnosti smlouvy je zapotřebí splnit 

ještě další dohodnuté podmínky nebo získat následný souhlas státního orgánu 

vyžadovaný zvláštním zákonem. Dle mého názoru nic nebrání použít ustanovení § 47 

Obč. zák. i u převodu obchodního podílu a potřebných souhlasů jak orgánů 

společnosti,82 tak i státních. V případě převodu uvolněného obchodního podílu 

společností je souhlas valné hromady předpokladem platnosti smlouvy o převodu 

obchodního podílu, neboť valná hromada zde rozhoduje i o tom, zda bude obchodní 

podíl převeden nebo s ním bude naloženo jinak.83  

O souhlas valné hromady může požádat kterákoli strana smlouvy o převodu 

obchodního podílu.84 V případě, že žádná ze stran smlouvy o souhlas valnou hromadu 

nepožádá, řešení zde nabízí výše zmiňované ust. § 47 odst. 2 Obč. zák., které stanovuje, 

že pokud nebyl do tří let od uzavření smlouvy podán návrh na rozhodnutí příslušného 

orgánu, platí, že účastníci od smlouvy odstoupili. Problémem však zůstává nejen dle 

mého názoru příliš dlouhá doba právní nejistoty v případě, že návrh není podán (nebo 

podán je, ale jeho projednání není danou osobou, jež je k tomu oprávněna, vynucen), ale 

rovněž situace, kdy o souhlas bylo požádáno, ale valná hromada se žádostí nezabývá či 

jej přímo odmítne udělit. Účastníci jsou totiž smlouvou vázáni, avšak obchodní podíl 

nepřejde. Obchodní zákoník, bohužel, situaci, kdy je smlouva platná, ale neúčinná řeší 

pouze u podmíněného převodu akcií na jméno v § 156 odst. 4, čtvrtá a pátá věta 

                                                 
81 Op. cit. sub. 36, s. 1032 a rovněž I. Štenglová in Op. cit. sub. 51, s.77. 
82 Shodně I. Štenglová in op. cit. sub. 21, s. 373. Opačný závěr je zastáván J. Pokornou in op. cit. sub. 
15, s. 541, kde uvádí: “Úprava § 47 se na převod obchodního podílu nepoužije, neboť směřuje ke 
smlouvám, které byly schváleny rozhodnutím příslušného státního orgánu, což ovšem valná hromada 
není. Historicky byla tedy funkce § 47 Obč. zák.. jiná a její případná aplikace na vnitřní vztahy ve 
společnostech by musela být založena na výkladu, který by značně rozšiřoval její působnost.“ 
83 Dědič, J., Kunešová-Skálová, J.: Společnost s ručením omezeným z účetního a právního pohledu. 
Polygon, Praha, 1999, s. 308. 
84 Op. cit. sub. 33, s. 389.  
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Obchod. zák. Zakomponování řešení této situace rovněž u převodu obchodního podílu 

bylo jistě bylo na místě a přispělo by k větší právní jistotě.  

Proto vítám novou úpravu v návrhu zákona o obchodních korporacích, jež ve 

svém ust. § 219, který upravuje převod podílu mezi společníky v odst. 2 stanovuje: 

“Společenská smlouva může převod podmínit souhlasem některého z orgánů 

společnosti; nedostatek souhlasu nebo nečinnost orgánu způsobuje neúčinnost smlouvy 

o převodu a zakládá právo od ní do 1 měsíce ode dne jejího uzavření, případně do 15 

dnů od zamítnutí udělení souhlasu, odstoupit, ledaže společenská smlouva určí delší 

lhůtu.“ Odstavec třetí shodného paragrafu Návrhu dále upravuje situaci, kdy orgán 

oprávněný k udělení souhlasu není činný nebo neudělí-li souhlas bez udání důvodů. 

V tomto případě má společník navíc právo vzdát se svého podílu. Tím mu vzniká právo 

na vypořádací podíl a podíl, jehož se vzdal, se považuje za podíl uvolněný. Podobné 

řešení nabízí ust. § 220 návrhu zákona o obchodních korporacích, jež upravuje převod 

podílu na třetí osobu s tím rozdílem, že toto ustanovení neřeší následky nečinnosti 

orgánu a je dispozitivní s možností odlišné úpravy ve společenské smlouvě. 

Účastníci smlouvy o převodu obchodního podílu tak mají za stávající právní 

úpravy pouze možnost se dohodnout na zrušení platné, ale neúčinné smlouvy dle § 572 

odst. 2 Obč. zák. Pokud však jedna ze stran nesouhlasí, subjekty zůstávají podmínkami 

smlouvy vázány. Praktickým řešením, jak se tedy v praxi vyhnout zmiňovaným 

nepříjemnostem  může být například sjednání možnosti kterékoli stran odstoupit, 

v případě, kdy je udělení souhlasu valnou hromadou odmítnuto nebo se jím vůbec valná 

hromada nezabývá nebo stanovení odkládací či rozvazovací podmínky následného 

souhlasu valné hromady.  

Je nutno podotknout, že již účinností smlouvy o převodu obchodního podílu 

(vzhledem ke společnosti) dochází ex lege ke změně společenské smlouvy.85 Tuto 

možnost připouští ust. § 141 odst. 4 Obchod. zákoníku, jež umožňuje změnit 

společenskou smlouvu na základě jiné právní skutečnosti než je rozhodnutí valné 

hromady. Následné rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy tedy není 

nutné. Jednatelům společnosti však vzniká povinnost vyhotovit úplné nové znění 

společenské smlouvy a založit ji do sbírky listin (ust. § 141 odst. 4 Obchod. zák.). 

                                                 
85 Op. cit. sub. 36, s. 1033. 
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Jednatelům vzniká účinností smlouvy rovněž povinnost provést zápis o změně 

společníka v seznamu společníků a podat návrh na zápis změn do obchodního rejstříku 

(ust. § 118 Obchod. zák.). 

V situaci, kdy dochází i k rozdělení obchodního podílu, musí být před udělením 

souhlasu s převodem obchodního podílu udělen souhlas valné hromady s rozdělením 

obchodního podílu podle ust. § 117 odst. 1 Obch. zák. V případě, kdy však dochází 

k převodu části obchodního podílu, souhlas valné hromady s rozdělením obchodního 

podílu není potřebný, neboť jak judikoval Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 7. října 

1998, sp. zn. 1 Odon 110/97,86 souhlas valné hromady s převodem části obchodního 

podílu zahrnuje i souhlas s rozdělením tohoto obchodního podílu, a to i v případě, kdy 

to není v usnesení valné hromady výslovně uvedeno. 

Pro doplnění této problematiky bych rovněž uvedla, že o rozhodnutí valné 

hromady podle § 115 je dle ust. § 141 odst. 1 Obchod. zák. nutno pořídit notářský zápis.  

3.3.1.1 Co je předmětem schválení? 

V souvislosti se souhlasem valné hromady s převodem obchodního podílu 

vyvstává otázka, s čím vlastně vyjadřuje valná hromada souhlas. Zda postačí souhlas 

s osobou nabyvatele a velikostí obchodního podílu, jež je na něj převáděn nebo zda 

valná hromada uděluje souhlas k celé smlouvě o převodu obchodního podílu, tedy i 

k ceně a popřípadě k jiným podmínkám a smlouva tak musí být valné hromadě v celém 

svém znění předložena. Zde se přikláním k názoru P. Čecha,87 že zde postačuje pouze 

souhlas s osobou nabyvatele a velikostí obchodního podílu, neboť v ustanovení § 115 

odst. 1 a 2 Obchod. zák. se vyžaduje souhlas valné hromady s převodem obchodního 

podílu a neuvádí se nic o souhlasu se smlouvou jako takovou. Naproti tomu ust. § 67a 

obchodního zákoníku týkající se jiných typů smluv zde uvedených, vyžaduje dle 

judikatury Nejvyššího soudu České republiky souhlas valné hromady s celým zněním 

smlouvy,88 což je rovněž patrno ze samotné dikce daného ustanovení, jež uvádí, že 

souhlas je nezbytný ke smlouvě. Společenská smlouva však může dle mého názoru 

obsahovat ustanovení, že v případě převodu obchodního podílu je nutno předložit 

                                                 
86 Publikováno v časopisu Soudní judikatura, 1999, č. 3, s. 106. 
87 Čech, P.: K některým úskalím převodu obchodního podílu I. Právní rádce, 2007, č. 5, s. 19. 
88 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. prosince 2006, sp. zn. 29 Odo 1246/2005. 



 42 

smlouvu celou. V tomto případě by valná hromada musela udělit souhlas k celé 

převodní smlouvě. 

3.3.1.2 Většina nutná k přijetí souhlasu s převodem obchodního podílu 

Podle ustanovení § 141 odst. 1 Obchod. zák. se rozhodování valné hromady dle 

§ 115 Obchod. zák. nepovažuje za rozhodování o změně společenské smlouvy. Valná 

hromada tak rozhoduje na základě své působnosti dle ust. § 125 odst. 1 písm. n) 

Obchod. zák. a k přijetí usnesení proto postačuje prostá většina hlasů přítomných 

společníků, nevyžaduje-li společenská smlouva vyšší počet hlasů (ust. § 127 odst. 3 

Obchod. zák.). Společník, jež hodlá převést obchodní podíl, není z hlasování na valné 

hromadě vyloučen. 

Výše uvedený závěr, že ke schválení převodu obchodního podílu postačuje 

prostá většina přítomných společníků na valné hromadě, přinesla do právního řádu až 

novela obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb. Do té doby existovaly v právní teorii 

názorové rozpory.89  

3.3.1.3 Odmítnutí udělení souhlasu k převodu obchodního podílu 

Představme si situaci, kdy souhlas valné hromady s převodem obchodního 

podílu je vyžadován, ale valnou hromadou odmítnut. Jaké možnosti se zde společníkovi 

nabízejí? 

Podle ustanovení § 148 odst. 1 Obch. zák. společník nemůže ze společnosti 

vystoupit jednostranným úkonem.90 Právo k výpovědi ze společnosti nelze společníkovi 

založit ani dohodou společníků ve společenské smlouvě.91 Nabízí se zde možnost 

ukončit účast ve společnosti dohodou všech účastníků dle ust. § 149a Obch. zák., pokud 
                                                 
89 Názor, že k souhlasu valné hromady s převodem obchodního podílu je potřeba dvoutřetinové většiny 
všech společníků, neboť se jedná o změnu společenské smlouvy byl zastáván M. Bartošíkovou 
in Bartošíková, M.: Ještě k převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným, Právní praxe 
v podnikání, 1996, č.1, s. 33. Naproti tomu názor, že se o změnu společenské smlouvy nejedná a 
postačuje tedy většina prostá, ovšem s dodatečnou nutností valné hromady rozhodnout o změně 
společenské smlouvy kvalifikovanou většinou všech společníků byl zastáván I. Pelikánovou 
in Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. Linde, Praha, 1998, s. 264. Názor, že 
postačuje prostá většina hlasů bez nutnosti dalšího rozhodování zastáván v Dědič, J. a kol.: Obchodní 
zákoník. Komentář. Prospektum, Praha, 1997, s. 1032. 
90 V návrhu zákona o obchodních korporacích (ust. § 221 odst. 2) je již možnost vystoupení společníka 
jednostranným úkonem připuštěna za předpokladu, že společník nesouhlasil a hlasoval tak proti 
rozhodnutí valné hromady o změně převažující povahy podnikání společnosti, přemístění sídla 
společnosti mimo území České republiky, o změně pravidel upravujících převoditelnost podílu nebo 
práva s podílem spojená a rovněž rozhodnutí o prodloužení trvání společnosti. 
91 Takováto ujednání ve společenské smlouvě by byla neplatná, jak uvádí K. Eliáš in op. cit. sub.4, s. 94. 
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je například souhlas odmítán pro osobu nabyvatele. Jedinou cestou ukončit účast 

ve společnosti nezávisle na vůli ostatních společníků, je požádat soud o zrušení účasti 

společníka ve společnosti podle ust. § 148 odst. 1 Obch. zák., kde je však tato možnost 

vázána na podmínku, že na společníkovi nelze spravedlivě požadovat, aby ve 

společnosti setrval. Posouzení otázky, kdy nelze spravedlivě požadovat setrvání 

společníka ve společnosti, je věcí soudu, neboť Obchodní zákoník žádná kritéria 

posouzení neupravuje. 

Kritéria pro posouzení dané otázky jsou tedy tvořena judikaturou soudů. Zde 

bych uvedla klíčový rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. ledna 2001, 

sp. zn. 29 Cdo 2084/2000, ve kterém bylo judikováno následující: “Při rozhodování o 

ukončení účasti společníka ve společnosti ponechává zákon soudu velmi široké meze 

pro uvážení, jakou situaci lze charakterizovat jako situaci, za které nelze spravedlivě 

požadovat, aby společník setrval ve společnosti. Svěřeného širokého oprávnění musí 

proto soud využívat uvážlivě, zjistit řádně skutkové okolnosti věci, zvážit význam každé 

jednotlivé skutečnosti pro posouzení věci a dbát přitom, jak na to, aby odepřením 

uplatňovaného práva nedošlo k neodůvodněnému zásahu do poměrů navrhovatele, tak 

na to, aby jeho přiznáním nedošlo k neúměrnému zásahu do práv společnosti, 

popřípadě jejích společníků. Ochrana poskytovaná soudem se tedy musí vztahovat nejen 

na navrhovatele, ale i na společnost a ostatní společníky. V tom směru musí soud 

zejména dbát na to, aby újma způsobená kterékoli ze zúčastněných osob nebyla 

nepřiměřená, tj. aby důsledky zásahu do poměrů společnosti nebyly podstatně 

závažnější, než újma vzniklá navrhovateli z nepřiznání práva.“ Nejvyšší soud konkrétně 

konkrétně rozhodl, že tato podmínka není mimo jiné splněna např. v případě 

nepřekonatelných rozporů mezi společníky92 nebo v případě, kdy společník bezvýsledně 

nabídnul svůj obchodní podíl ostatním společníkům k odkoupení93 nebo naopak 

v případě, že ostatní společníci odmítli jeho nabídku na odkoupení zbývajících 

obchodních podílů,94 neboť tato jsou práva společníků, na která nemá nikdo z nich 

právní nárok a jejích odmítnutím tedy žádná práva společníci neporušují.  

                                                 
92 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky z 5. dubna 2006, sp. zn. 29 Odo 389/2005. 
93 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. listopadu 2004, sp. zn. 29 Odo 194/2004. 
94 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. dubna 2007, sp. zn. 29 Odo 1257/2006. 
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Riziko toho, že souhlas může být bez objektivních důvodů společníky odepřen 

bylo ošetřeno v § 77 Zákona č. 58/1906 ř. z. platném na území České republiky až do r. 

1950.  I v současné době se tato úprava vyskytuje například v rakouském Zákoně o 

společnosti s ručením omezeným95 nebo v polském Zákoně o obchodních 

společnostech96. Tak například rakouský Zákon o společnosti s ručením omezeným 

stanoví v § 77 následující: “Určuje-li společenská smlouva, že je k převodu obchodního 

podílu nutný souhlas společnosti, a pokud je takový souhlas odepřen, může soud pro 

obchodní věci příslušný dle sídla společnosti dotyčnému společníkovi, který zcela splatil 

svůj vklad, udělit souhlas s převodem obchodního podílu, pokud pro odmítnutí souhlasu 

nejsou dostatečné důvody a pokud se převod může uskutečnit, aniž by jím byla 

poškozena společnost, zbývající společníci a věřitelé. Před takovým rozhodnutím musí 

soud vyslechnout jednatele. I přes tento souhlas soudu převod nemusí být účinně 

proveden, sdělí-li společnost do jednoho měsíce od účinnosti soudního rozhodnutí 

dotyčnému společníkovi ve formě doporučeného dopisu, že převod povoluje jinému 

nabyvateli, společností (v dopise) označenému.“ 

Osobně se domnívám, že úpravu této problematiky český Obchodní zákoník 

postrádá. Možným způsobem jak tedy zabránit “uvěznění“ společníka ve společnosti, je 

zakotvit ve společenské smlouvě povinnost ostatních společníků převzít obchodní podíl 

společníka, jemuž valná hromada neudělila souhlas s převodem obchodního podílu na 

třetí osobu, který společenská smlouva vyžaduje nebo dokonce i pro případ, kdy převod 

obchodního podílu společenská smlouva vůbec nepřipouští.97 V tomto řešení však vidím 

nadále možnost poškození společníka, jež má možnost převést svůj obchodní podíl 

výhodně vhodnému nabyvateli, ostatní společníci mu však ve zlém úmyslu neposkytnou 

souhlas a cena, za kterou bude možnost obchodní podíl na ostatní společníky převést 

bude pod cenou možného převodu na třetí osobu. Tomuto možnému poškození by 

úprava, která se v českém právu již vyskytovala a zůstala zachována v právu rakouském 

předcházela. Bohužel se s touto úpravou nepočítá ani v návrhu zákona o obchodních 

korporacích. 

                                                 
95 Zákon z 6. března 1906 o společnosti s ručením omezeným číslo RGBl 1906/58 idF ve znění novel. 
96 Ustanovení čl. 182 § 3 Zákona z 15. října 2000 o obchodních společnostech číslo Dz. U. Nr 94, poz. 
1037 stanovuje, že pokud je souhlas společníky odmítnut, soud může převod povolit, pokud zde existují 
vážné důvody. Dává rovněž společníkům možnost nahradit nabyvatele původního jiným, těmto 
společníkům více vyhovujícím. 
97 Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku  2. díl. Praha. Praha: Linde, 1995, s. 266. 



 45 

3.3.2 Souhlas státního orgánu s převodem obchodního podílu 

Podmínku souhlasu státního orgánu s převodem obchodního podílu mohou 

vyžadovat zvláštní zákony. Následek nedostatku takovéhoto souhlasu bude záviset na 

tom, zda zákon vyžaduje předchozí či následný souhlas státního orgánu.  

K nedostatku předchozího souhlasu státního orgánu se vyjádřil Nejvyšší soud 

České republiky ve svém rozhodnutí ze dne 18. ledna 2005, sp. zn. 29 Odo 291/2004, 

v němž judikoval, že nedostatek předchozího souhlasu Rady České republiky pro 

rozhlasové a televizní vysílání s uzavřením smlouvy o převodu obchodního podílu 

společnosti s ručením omezeným, která je provozovatelem rozhlasového vysílání,98 

způsobuje neplatnost této smlouvy. Soud v odůvodnění tohoto rozhodnutí rovněž uvedl: 

„Podle konstantní judikatury Nejvyššího soudu způsobuje za situace, kdy zákon 

požaduje k provedení určitého úkonu předchozí souhlas určitého orgánu, nedostatek 

takového souhlasu neplatnost úkonu, zatímco v případech, kdy postačuje souhlas 

následný, způsobuje jeho nedostatek pouze neúčinnost úkonu.“ 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že nedostatek zákonem požadovaného 

následného souhlasu státního orgánu způsobuje pouze neúčinnost smlouvy. Příkladem 

zde může být povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyžadované při určitých 

transakcích Zákonem o ochraně hospodářské soutěže. 

3.4 Ručení při převodu obchodního podílu 

V případě, že jsou součástí převáděného obchodního podílu rovněž závazky, ručí 

převodce obchodního podílu za to, že nabyvatel obchodního podílu tyto závazky splní. 

Toto zákonné ručení vyplývá z ust. § 115 odst. 3, poslední věta Obchod. zák. Převodce 

tak ručí za závazky, které jsou ke dni změny majitelství obchodního podílu, tj. ke dni 

účinnosti smlouvy o převodu obchodního podílu, jeho součástí. Mezi závazky, které 

jsou součástí obchodního podílu a přecházejí tak na nabyvatele patří především závazek 

splatit vklad dle § 113 odst. 1 Obchod. zák., nebo závazek převzít část uvolněného 

obchodního podílu dle § 113 odst. 6 Obchod. zák. Blíže k vymezení povinností jež jsou 

součástí obchodního podílu viz kapitola 1.2 této práce. 

                                                 
98 Souhlas je vyžadován ust § 14 odst. 1 Zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 
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Pro stanovení výše ručení je rozhodující jak onen den převodu obchodního 

podílu, tak rovněž určení, které závazky jsou součástí obchodního podílu.  

Spornou otázkou se jeví, zda ručení převodce dle § 115 odst. 3 Obchod. zák. se 

vztahuje pouze na ručení za závazky společníka vůči společnosti nebo zda se vztahuje 

rovněž na ručení za závazky společníka vůči třetím osobám vyplývající z ust. § 106 

odst. 2 Obchod. zák. T. Dvořák zastává názor, že převodce v podstatě sekundárně ručí 

věřitelům za závazky společnosti, pokud společnost neplní své závazky a rovněž 

nabyvatel neplní povinnost ze zákonného ručení za závazky společnosti, jež na něj 

převodem obchodního podílu přešly. Rovněž je názoru, že tento závěr platí i v případě, 

že v okamžiku převodu byl již vklad převodce plně splacen.99 Dovolím si s tímto 

názorem nesouhlasit, neboť se domnívám, že ust. § 115 odst. 3, poslední věta Obchod. 

zák. se vztahuje pouze na ručení převodce za závazky, které sice přešly na nabyvatele, 

ale jsou pouze vůči společnosti, tzn. že v případě povinnosti splatit vklad ručí převodce 

pouze za nabyvatelův závazek zaplatit tento vklad společnosti. Ručební povinnost 

společníka vůči třetím osobám vyplývající z ust. 106 odst. 2 Obchod. zák. tak sice patří 

mezi povinnosti, jež tvoří součást obchodního podílu,100 přechází tedy na nabyvatele, 

jedná se ale o výjimku, neboť převodce za tuto ručební povinnost neručí. Nejasnost ust. 

§ 115 odst. 2 Obchod. zák., v němž není specifikováno o ručení vůči komu se jedná, je 

vyřešena v návrhu zákona o obchodních korporacích, kde je v ust. § 221 odst. 1, druhá 

věta uvedeno: “Převodce ručí společnosti za splnění dluhů, které byly s podílem na 

nabyvatele převedeny.“   

Jak již bylo zmíněno (v kapitole 1.2 této práce), vedle výše zmiňovaných 

povinností existují rovněž povinnosti převodce plynoucí z účasti ve společnosti, které 

součástí obchodního podílu nejsou. S obchodním podílem tak tyto povinnosti 

nepřechází. Povinnou osobou zůstává převodce obchodního podílu a zákonné ručení za 

to, že budou převodcem splněny zde vzniká nabyvateli obchodního podílu (ust. § 59 

Obchod. zák.).  

                                                 
99 Op. cit. sub. 8, s. 120. 
100 Op. cit. sub. 36, s. 1021. 
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3.5 Loajalita společníka při převodu obchodního podílu 

Princip loajality společníka je jednou ze zásad, kterými se řídí Obchodní 

zákoník.  Je základním východiskem všech povinností společníka a rovněž výkladovým 

pravidlem, v jehož rámci je třeba interpretovat společníkovy jednotlivé dílčí povinnosti 

vůči společnosti. Výše uvedené judikoval Nejvyšší soud České republiky ve svém 

průlomovém rozhodnutí ze dne 26. června 2007, sp. zn. 29 Odo 387/2006,101 v němž 

byla poprvé v tuzemské judikatuře tato povinnost společníků výslovně pojmenována.  

Princip loajality společníka bývá různě definován, jeho podstata ale zůstává 

tatáž. V nejširším slova smyslu jde o povinnost každého společníka chránit zájmy 

společnosti a nepoškozovat ji žádným svým jednáním.102 Povinnost loajality mají 

společníci společnosti nejen ke společnosti, ale i vůči sobě navzájem.103 

Povinnost loajality, jakožto nepsaná povinnost společníka, byla zmiňovaná 

v českém právu již před vydáním výše uvedeného rozhodnutí. A to jak právní vědou,104 

tak následně rovněž judikaturou Nejvyššího soudu České republiky, který ve svém 

rozhodnutí ze dne 31. ledna 2006, sp. zn. 29 Odo 1007/2005, připustil existenci 

povinností společníka, jež nemusejí vyplývat ze zákona, společenské smlouvy či jiných 

listin, ale mohou vyplývat ze zásad, na kterých je postaven Obchodní zákoník, z jiných 

než písemných závazků převzatých společníkem vůči společnosti či popřípadě z jiných 

právních skutečností. Tímto rozhodnutím Nejvyšší soud České republiky v podstatě 

potvrdil existenci povinnosti loajality v českém právu. Německá a rakouská právní věda 

a judikatura přikládají tomuto principu velkou důležitost již po delší dobu. 

Problematika principu loajality společníka si jistě zaslouží hlubší rozbor, já se 

však vzhledem k tématu této práce zaměřím na jeho aplikaci při převodu obchodního 

                                                 
101 Publikovaném v časopisu Soudní judikatura, 2007, č. 11, s. 869. 
102 Harrer, F.: Haftungsprobleme bei der GmbH, Orac, Wien, 1990, s. 138. 
103 Tento názor je zastáván P. Čechem ve stati K povinnosti loajality společníka vůči společnosti a 
ostatním společníkům, in Pauknerová, M., Tomášek, M. [et al.]: Nové jevy v právu na počátku 21. století. 
IV, Proměny soukromého práva. Praha, Karolinum, 2009, s. 54. Názor, že povinnost loajality se týká 
pouze vztahu společníka ke společnosti zastává naproti tomu K. Eliáš ve stati Širší kontext § 56a Obchod. 
zák., in Vzájemné ovlivňování komunitární úpravy a českého  a slovenského obchodního práva na pozadí 
procesu jejich reforem. Sborník ze setkání kateder obchodního práva právnických fakult České republiky 
a Slovenské republiky, Praha, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007, s. 105.  
104 Černá, S.: Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl. Praha, ASPI, 2006, s. 185, dále Čech, P.: K 
(nepsaným) povinnostem společníka společnosti s ručením omezeným aneb potvrzení existence 
povinnosti loajality společníka v českém právu. Jurisprudence, 2006, č. 3, s. 67, dále J. Pokorná v Eliáš, 
K., Bartošíková M., Pokorná, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 
C.H.Beck, Praha, 2005, s. 185. nebo J. Pokorná in op. cit. sub. 3, s. 173. 
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podílu. Vraťme se tedy k již výše zmíněnému rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 

Odo 387/2006, jež se týká právě aplikace principu loajality při převodu obchodního 

podílu. V tomto konkrétním případě šlo o darování obchodního podílu jediného 

společníka – fyzické osoby právnické osobě sídlící na Kypru, jež však neprojevovala, 

v postavení jediného společníka společnosti, žádnou aktivitu. Z odůvodnění tohoto 

rozhodnutí bych uvedla zejména: “Za použití principu loajality pak lze nepochybně 

dovodit, že jednou z povinností společníka při převodu obchodního podílu je, aby 

převodem obchodního podílu neúměrně a neodůvodněně neohrozil další činnost a 

existenci společnosti, resp. aby právo převést obchodní podíl nezneužil k obejití 

povinností, jež by mu jinak plynuly z případné likvidace či prohlášení konkursu na 

majetek společnosti.“ Z rozhodnutí tedy vyplývá, že společníci musí i v případě 

převodu obchodního podílu upřednostňovat zájmy společnosti před zájmy svými či 

zájmy třetích osob. Zájmem společnosti je existovat, možnost soustavně rozvíjet činnost 

a tak naplňovat smysl sledovaný společníky při jejím založení.  

V případě potvrzení neloajálnosti převodu obchodního podílu by byla smlouva 

o převodu obchodního podílu neplatná dle § 39 Občan. zák. Rovněž by mohla připadat 

v úvahu odpovědnost za škodu společníka vůči převodem poškozené společnosti105 

nebo společníkům.106 

Za zmínku stojí rovněž skutečnost, že ve výše uvedeném rozhodnutí se 

neplatnosti smlouvy dovolávala určovací žalobou věřitelka společnosti. Zde přiznal 

soud možnou existenci naléhavého právního zájmu ve smyslu § 80 odst. c) Občan. 

soud. řádu na základě skutečnosti, že jediný společník společnosti, jež vykonává 

působnost valné hromady, může podstatně ovlivnit kvalitu řízení společnosti, což může 

být významné pro uspokojení pohledávky věřitelky. Zde z mého pohledu stojí za 

                                                 
105 F. Harrer in op. cit. sub. 102, s. 138 uvádí, že povede-li porušení povinnosti loajality k poškození 
majetku společnosti, zakládá tato skutečnost nároky společnosti vůči společníkovi, tedy společnost se 
dostává vůči takovému společníkovi do postavení věřitele. 
106 Zde je nutno si uvědomit, že škoda na majetku společnosti se může projevit rovněž v poklesu hodnoty 
obchodních podílů společníků. Přiznání nároku na náhradu škody společnosti i společníkům by tak byla 
vůči škůdci v tomto případě nespravedlivá, neboť náhrada škody společnosti by se měla nepřímo 
promítnout do opětovného nárustu hodnoty obchodních podílů, a proto by měla být postačující. P. Čech 
uvádí: “Likvidovaná škoda se tak likviduje u jejího primárního zdroje, jímž je majetek společnosti. Přímá 
odpovědnost neloajálního společníka vůči ostatním společníkům tak může být dána jedině tehdy, není-li 
škoda na majetku těchto společníků pouhou reflexí škody společnosti, nýbrž má charakter samostatné 
škody, která vznikla právě jen na jejich majetku“ in Čech, P.: K povinnosti loajality společníka vůči 
společnosti a ostatním společníkům, in Pauknerová, M., Tomášek, M. [et al.]: Nové jevy v právu na 
počátku 21. století. IV, Proměny soukromého práva. Praha, Karolinum, 2009, s. 54. 
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zvážení, zda je přijatelné, že smluvní vztah mezi dvěmi subjekty může být shledán 

neplatným z podnětu osoby stojící mimo tento smluvní vztah, když dlužníkovi 

(společnosti) zůstává v podstatě stále stejný majetek k uspokojení svých závazků a 

existují zde i jiné instituty, jimiž se věřitel může domoci svých, v budoucnu potenciálně 

porušených práv (odpovědnost za škodu, insolvenční řízení nebo v případě jediného 

společníka rovněž odpovědnost a ručení dle § 66 odst. 6 Obchod. zák., atd.). Je rovněž 

k zamyšlení, zda tento závěr Nejvyššího soudu České republiky nepředstavuje přílišné 

omezení smluvní volnosti stran a riziko nestálosti v tom, že se může následně objevit 

nějaký věřitel společnosti domáhající se “šikanózním způsobem“ neplatnosti převodu 

obchodního podílu. A nejen to, jediný společník má tímto v podstatě povinnost loajality 

vůči sobě samému a vůči “své“ společnosti. To on vytváří účel existence společnosti, on 

do ní vkládá své hodnoty. Má tedy nést důsledky porušení povinnosti vůči sobě samému 

jednáním, jež v podstatě představuje výkon jeho absolutních vlastnických práv? Anebo 

zde Nejvyšší soud založil něco jako povinnost loajality společníka vůči věřitelům 

společnosti?  

Skutečnost, že soud připustil možnost věřitele společnosti “proniknout“ až ke 

společníkovi, zasahuje-li neoprávněně do jeho práv a oprávněných zájmů představuje 

určitý náznak k doktríně propíchnutí korporátního závoje, tzv. “Piercing the corporate 

veil“(již zmíněnou v čtvrté poznámce pod čárou této práce), což vnímám pozitivně.  

Ovšem i v toto případě lze zaznamenat střet této doktríny s principem právní jistoty, jež 

je jí vlastní. 

P. Čech uvádí, že výše uvedeným rozhodnutím neměla být omezena autonomie 

vůle společníka při převodu obchodního podílu, ale za konkrétních specifických 

podmínek může být povinnost loajality důvodem zákazu převodu obchodního podílu 

na konkrétního nabyvatele.107 Tento svůj závěr podporuje stanoviskem německé právní 

vědy spočívající v zákazu převést obchodní podíl na osobu, jejíž účast ve společnosti 

ohrožuje její existenci, aniž by byl obchodní podíl nejdříve nabídnut jiným osobám. 

Intenzita povinné loajality závisí na právní formě společnosti, počtu společníků, 

jejich vzájemných vazbách, osobních poutech a dalších okolnostech. Rovněž u 

společnosti s ručením omezeným intenzita povinnosti poroste s klesajícím počtem 

                                                 
107 P. Čech in op. cit. sub. 106, s. 69. 
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společníků a rostoucí mírou jejich konkrétního vlivu na řízení společnosti.108 Z výše 

uvedeného vyplývá, že posuzování dodržení zásady loajality společníka při převodu 

obchodního podílu se bude v konkrétních případech lišit a bude záviset na postavení 

toho kterého převodce v rámci společnosti. Těžko tedy bude shledán neplatným pro 

porušení zásady loajality převod obchodního podílu menšinového společníka, jež nemá 

téměř žádný vliv na řízení společnosti.  

Aspekty povinnosti loajality jsou konečně zohledněny i v návrhu nového 

občanského zákoníku. A to konkrétně v § 2591 a § 2592. V předmětných ustanoveních 

se společníku zakazují činy škodlivé pro společnost. Dále se zde uvádí, že společník 

nesmí bez souhlasu ostatních společníků činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má 

vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu. Důvodová zpráva k daným 

ustanovením uvádí: “Společnost je pojata jako osobní svazek společníků opřený de 

animo societatis….Animus societatis je podmíněn loajalitou společníků vůči sobě 

navzájem vzhledem k ujednanému společnému účelu. Tím je podmíněn zákaz jednat 

způsobem pro společnost škodlivým adresovaný každému společníkovi. Jednání pro 

společnost škodlivé je zejména jednání konkurenční povahy a jednání zbavující 

společnost majetku nebo tento majetek poškozující.“ 

3.6 Přiměřená aplikace ustanovení o vlastnictví 

3.6.1 Předkupní právo ostatních společníků 

Možnost zřídit předkupní právo jednoho či více společníků společnosti 

s ručením omezeným při převodu obchodního podílu na třetí osoby není obchodním 

zákoníkem upraveno. Nicméně, jak již judikoval Nejvyšší soud České republiky 

v rozhodnutí z 13. prosince 2005, sp. zn. 29 Odo 1339/2005, předkupní právo sjednat 

lze s tím, že pro převod na základě předkupního práva platí všechna omezení a 

podmínky Obchodního zákoníku vztahující se k převodu obchodního podílu. Možnost 

zřídit předkupní právo k obchodnímu podílu opřel soud o zásadu smluvní volnosti stran. 

Výše uvedený judikát se týkal předkupního práva zřízeného smlouvou o převodu 

obchodního podílu, předkupní právo však lze sjednat nejen ve smlouvě o převodu 

                                                 
108 Čech, P.: K (nepsaným) povinnostem společníka společnosti s ručením omezeným aneb potvrzení 
existence povinnosti loajality společníka v českém právu. Jurisprudence, 2006, č. 3, s. 69. 
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obchodního podílu, ale rovněž ve společenské smlouvě109 jako podmínku převodu 

obchodního podílu na třetí osobu dle § 115 odst. 2 Obchod. zák. či dle mého názoru i 

v jiné innominátní smlouvě dle ust. § 269 odst. 2 Obchod. zák.  

Na základě ust. § 1 odst. 2 Obchod. zák. by se chybějící smluvní úprava mohla 

řídit úpravou předkupního práva v občanském zákoníku, v němž je předkupní právo 

upraveno v rámci vedlejších ujednání kupní smlouvy v ustanoveních § 602 a násl., jež 

de facto slouží jako obecná úprava předkupního práva v soukromých vztazích. V daném 

ustanovení Občan. zák. je však pojednáváno o předkupním právu k věci. Jak již bylo 

uvedeno výše, současná judikatura i právní praxe zastává stanovisko, že obchodní podíl 

není věcí, ale jinou majetkovou hodnotou. Přímé použití ust. § 602 a násl. Obč. 

zákoníku tak nepřipadá v úvahu; příslušná ustanovení však lze na úpravu předkupního 

práva k obchodnímu podílu uplatnit analogicky dle aplikačního pravidla uvedeného 

v ust. § 853 Občan. zák.   

Úprava předkupního práva v občanském zákoníku je velmi stručná a nejasná a 

de lega ferenda by jistě potřebovala upřesnit a rozvést do větších detailů. Proto vítám 

ustanovení návrhu nového občanského zákoníku upravující předkupní právo,110 které 

sice vychází z dnešní úpravy, ale podstatnou měrou přihlíží k propracované právní 

úpravě německé111 a řeší tak problematiku předkupního práva daleko obsáhleji a jasněji. 

V praxi nejsou neobvyklé případy neplatnosti ujednání o zřízení předkupního 

práva pro jeho nesrozumitelnost. Důležité je tak zejména formulovat podmínky nabídky 

na využití předkupního práva, lhůtu pro jeho výkon a postup v případě, že někteří 

společníci předkupního práva využijí a jiní nikoli.112 

Právní podstatou předkupního právního vztahu je právo konkrétní oprávněné 

osoby koupit věc od konkrétní povinné osoby jako první, za předpokladu, že osoba 

povinná chce věc prodat či zcizit jiným způsobem. Předkupní právo je právem osobní 

povahy, tzn., že jej oprávněná osoba nemůže zcizit a toto právo ani nepřechází na jejího 

                                                 
109 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. května 2005, sp. zn. 29 Odo 312/2004 
uveřejněné v časopisu Soudní judikatura, 2005, č. 8, s. 598.  
110 Ust. § 1985 a násl. návrhu nového občanského zákoníku.  
111 Ust. § 463 – 473 BGB.  
112 I. Štenglová in op. cit. sub. 21, s. 374. 



 52 

dědice. Rovněž povinnost zavázané osoby není převoditelná a ani nepřechází 

děděním.113 

Jak již jsem uvedla, předkupní právo lze sjednat ve společenské smlouvě nebo 

ve smlouvě o převodu obchodního podílu, popř. jiné smlouvě. Tato skutečnost bude mít 

především vliv na následky porušení předkupního práva.  

Otázkou zřízení předkupního práva na základě smlouvy o převodu obchodního 

podílu a jeho porušení se zabýval Nejvyšší soud v již výše uvedeném rozhodnutí sp. zn. 

29 Odo 1339/2004. Soud zde především uzavřel, že předkupní právo zřízené touto 

smlouvou má závazkověprávní, nikoli věcněprávní  charakter, a proto při porušení 

předkupního práva při převodu na třetí osobu toto právo zaniká a vůči nabyvateli již 

nepůsobí. Soud se zde ztotožnil s dřívějším nálezem Ústavního soudu z 19. října 1999, 

sp. zn. I. ÚS 265/98, uveřejněném ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu pod č. 

144/1999, který dále uzavírá následky porušení předkupního práva závazkové povahy: 

“Osoba oprávněná z předkupního práva by mohla vůči zavázané osobě uplatňovat 

nárok na náhradu škody za podmínek ustanovení § 420 obč. zák. Vzhledem k pouhé 

závazkové (osobní) povaze předkupního práva se však oprávněná osoba nemůže 

na nabyvateli zcizené věci s úspěchem domáhat toho, aby jí koupenou věc nabídl ke 

koupi.“ 

Jak jsem již uvedla, předkupní právo lze zřídit rovněž společenskou smlouvou. 

Jeho funkcí je v tomto případě především chránit společnost před nežádoucími změnami 

v osobách společníků, popř. uchovat konstantní “rozložení sil“ jednotlivých společníků 

v rámci společnosti.114 Porušením předkupního práva, jež bylo zřízeno společenskou 

smlouvou se Nejvyšší soud zabýval v rozhodnutí ze dne 4. dubna 2004, sp. zn. 29 Cdo 

2811/99, kde takto zřízené předkupní právo Nejvyšší soud označil jako jednu 

z objektivních podmínek převodu obchodního podílu na třetí osobu, jež mohou být 

zřízeny právě pouze společenskou smlouvou a jejichž porušení má za následek 

absolutní neplatnost smlouvy o převodu obchodního podílu. Tímto rozhodnutím dle 

mého názoru Nejvyšší soud v podstatě přiřkl předkupnímu právu zřízenému 

společenskou smlouvou charakter práva věcného, neboť toto právo, jakožto obecná 
                                                 
113 Návrh nového občanského zákoníku naproti tomu v ust. § 1987 uvádí “Výhrada předkupního práva 
zavazuje dědice a předkupní právo lze zcizit, je-li to výslovně ujednáno.“ 
114 Pokorná, J.: Několik úvah o předkupním právu k obchodnímu podílu ve společnosti s ručením 
omezeným. Právo a podnikání, 1994, č. 11, s. 11. 
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podmínka převodu obchodního podílu na společníka, přechází na každého dalšího 

nabyvatele obchodního podílu. Ve své úvaze zde pracuji s názorovým předpokladem, že 

předkupní právo věcné povahy lze sjednat i k věci movité, jakkoli se názory na tuto 

problematiku liší.115 Svůj názor s možnosti zřízení předkupního práva opírám rovněž o 

Vládní návrh nového občanského zákoníku,116 z něhož omezení pouze na věci nemovité 

v dnešním znění Občanského zákoníku nevyplývá.117 Otázkou by však bylo zajištění 

informovanosti třetích osob o existenci tohoto věcného práva při nabývání obchodního 

podílu. Porušení předkupního práva sjednaného ve společenské smlouvě má však 

odlišné právní následky, než by odpovídaly porušení smluvního předkupního práva 

věcné povahy118 sjednanému např. ve smlouvě o převodu obchodního podílu, neboť, jak 

Nejvyšší soud České republiky uvedl ve výše uvedeném rozhodnutí, jde o porušení 

obecné podmínky převodu bez které nelze obchodní podíl platně převést. Na místě je 

vhodné dodat, že pokud svého přednostního práva využije několik společníků, dojde 

současně k rozdělení převáděného obchodního podílu.119 

K posouzení, zda dochází k porušení předkupního práva, záleží na konkrétních 

smluvních ujednáních. Pokud je např. předkupní právo sjednáno pro případ prodeje a 

dojde k jeho odlišnému zcizení, např. darováním, předkupní právo porušeno není. To 

platí rovněž u nastavení jiných podmínek, za nichž vzniká společníku povinnost 

nejdříve nabídnout obchodní podíl jinému či jiným společníkům. V této souvislosti 

bych poukázala na rozhodnutí Krajského soudu v Brně z 1. září 1994, sp. zn. 14 Co 

                                                 
115 Názor, že předkupní právo věcněprávní povahy lze zřídit pouze u nemovitostí je zastáván např. 
v následujících titulech: Fiala, J., Hurdík, J., Korecká V.: Občanský zákoník – komentář. Část III. 
Závazková práva. Hlava II. Oddíl II. Vedlejší ujednání při kupní smlouvě. § 603, ASPI, 1999 nebo 
Jehlička, O. , Švestka, J.: Nad předkupním právem. Právní rozhledy, 1994, č. 5, s. 160. Naproti tomu 
opačný názor zastává J. Pokorná in op. cit. sub. 114, s. 11. 
116 Ust. § 1985 návrhu nového občanského zákoníku ve svých třech odstavcích k věcnému předkupnímu 
právu uvádí: „Je-li předkupní právo zřízeno jako právo věcné, opravňuje předkupníka domáhat se vůči 
nástupci druhé strany, jenž věc nabyl koupí nebo způsobem postaveným ujednáním o předkupním právu 
koupi na roveň, aby mu věc za příslušnou úplatu převedl. Nabude-li nástupce vlastnické právo k věci 
jiným způsobem, přechází na něho povinnost nabídnout předkupníkovi věc ke koupi za podmínek, kterými 
byl vázán jeho předchůdce. Nekoupí-li předkupník nabídnutou věc, zůstává mu předkupní právo 
zachováno.” 
117 Ust. § 603 odst. 2 Občan. zák. v prvních dvou větách uvádí: „Předkupní právo lze dohodnout i jako 
věcné právo, které působí i vůči nástupcům kupujícího. Smlouva se musí uzavřít písemně a předkupní 

právo se nabývá vkladem do katastru nemovitostí.“  
118 Důsledky porušení předkupního práva jakožto práva věcného jsou uvedeny v ust. § 603 odst. 3 Občan. 
zák.: „Bylo-li předkupní právo porušeno, může se oprávněný buď na nabyvateli domáhat, aby mu věc 
nabídl ke koupi, anebo mu zůstane předkupní právo zachováno.“ 
119 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. května 2005, sp. zn. 29 Odo 312/2004, 
zveřejněné v Soudní judikatura, 2005, č. 8, s. 598.  
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369/94,120 ve kterém Krajský soud judikoval, že k porušení zákonného předkupního 

právního vztahu dojde i v případě, že zavázaná osoba učinila oprávněné osobě řádně 

nabídku s ohlášením všech podmínek, ovšem oprávněný ji s ohledem na obsah 

podmínek nepovažoval za přijatelnou, a poté zavázaná osoba věc převedla na třetí 

osobu za podmínek jiných, zejména výhodnějších, než jaké byly obsahem nabídky 

oprávněnému (zejména za nižší cenu). Dané rozhodnutí se sice týká zákonného 

předkupního práva, pokud však smluvní ujednání neobsahuje jiné podmínky, bude jistě 

aplikovatelné i na smluvně založené předkupní právo k obchodnímu podílu.  

3.6.2 Nabytí obchodního podílu od nevlastníka 

Jednou ze základních zásad soukromého práva je zásada nemo plus iuris 

transferre potest, quam ipse habet, která znamená, že nikdo nemůže na jiného převést 

více práv než sám má. Nejvýrazněji se tato zásada projevuje právě při převodech 

vlastnického práva. V soukromém právu však z této zásady existují výjimky, do kterých 

mimo jiné patří institut vydržení věci (ust. § 134 Obč. zák.), nabytí movité věci od 

nevlastníka v dobré víře na základě kupní smlouvy (ust. § 446 Obch. zák.), jež je na 

základě odkazů v ust. § 554 a § 483 použitelná i pro smlouvu o dílu a smlouvu o prodeji 

podniku a dále ust. § 20 Zákona o cenných papírech, týkající se nabytí listinného 

cenného papíru v dobré víře od nevlastníka.  

Závěr, že obchodní podíl lze vydržet na základě analogického použití úpravy 

vydržení věcí movitých judikoval Nejvyšší soud ve svém průlomovém rozhodnutí ze 

dne 29. srpna 2007, sp. zn. 29 Odo 1216/2005,121 z něhož je na místě citovat část 

odůvodnění: “Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, 

ve znění účinném od 1.1.2001, se na cenné papíry vztahují ustanovení o věcech 

movitých, nestanoví-li tento zákon nebo zvláštní právní předpis jinak. Z uvedeného 

plyne, že akcii, jako cenný papír, lze vydržet podle ustanovení § 134 odst. 1 obč. zák. 

jako věc movitou. Za situace, kdy o možnosti vydržet akcii (jako věc movitou) nelze 

podle platné právní úpravy mít - přesto, že i akcie představuje souhrn práv a povinností 

akcionáře, tak jako obchodní podíl představuje souhrn práv a povinností společníka 

společnosti s ručením omezeným - žádné pochybnosti, by byl závěr, že obchodní podíl 

vydržet nelze, zcela nelogický. Ve prospěch závěru, že vydržení obchodního podílu je 

                                                 
120 Publikováno v časopisu Právní rozhledy, č. 2/1997, s. 91-93. 
121 Publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, 2008, č. 5, s. 449. 
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možné, lze argumentovat i teleologickým výkladem úpravy držby a vydržení a za použití 

zásad, na kterých spočívá obchodní zákoník, zejména za použití zásady právní jistoty (§ 

1 odst. 2 obch. zák.).“ Dále rovněž uzavírá “Teorie je jednotná v tom, že účelem 

institutu vydržení je umožnit nabytí vlastnictví držiteli, který věc dlouhodobě ovládá v 

dobré víře, že je jejím vlastníkem a uvést do souladu dlouhodobý faktický stav se stavem 

právním. Z uvedeného plyne, že odmítnutí možnosti vydržet obchodní podíl by 

znamenalo poskytnout osobám, které jsou v dobré víře, že se staly společníky 

společnosti s ručením omezeným, menší míru ochrany a také menší míru právní jistoty, 

než osobám, které jsou v dobré víře o tom, že jsou vlastníky akcií. Takový závěr není 

podle dovolacího soudu možný, neboť pro takové omezení ochrany není v obchodním 

ani občanském zákoníku žádný podklad.“ O tento závěr se Nejvyšší soud opřel i ve 

svých dalších rozhodnutích.122 Obchodní podíl lze tedy nabýt od nevlastníka (nebo také 

od vlastníka, v případě absolutní neplatnosti smlouvy o převodu obchodního podílu) 

tříletou nepřetržitou oprávněnou držbou. Změní-li se v této době oprávněný držitel, 

započítává se jeho doba držby nástupci. Jak zajímavě podotýká P. Čech123 výše 

uvedeným rozhodnutím Nejvyšší soud České republiky umožnil rovněž nabýt 

majitelství obchodního podílu po třech letech oprávněné držby osobě, na níž byl 

obchodní podíl převeden další osobou, která takto jednala ve zlém úmyslu obchodní 

podíl odcizit původnímu majiteli a položil tak větší důraz na zásadu vigilantibus iura 

(každý ať střeží svá práva) ve společnosti s ručením omezeným. Osobně toto rozhodnutí 

vítám, neboť vnáší právní jistotu do obchodních vztahů a transakcí a chrání společníky, 

jež v dobré víře vkládají do společnosti své schopnosti a čas.  

Na tomto místě se mi jeví příhodné zmínit rovněž judikát Nejvyššího soudu 

České republiky ze dne 27. května 2009, sp. zn. 29 Cdo 4234/2007, týkající se práv 

oprávněného držitele, konkrétně práva oprávněného držitele obchodního podílu platně 

převést tento obchodní podíl. Nejvyšší soud České republiky se v tomto rozhodnutí 

opřel o již dříve vydané rozhodnutí ze dne 21. srpna 2000, sp. zn. 22 Cdo 536/2000, ve 

kterém dospěl k závěru, že oprávněný držitel má sice k věci stejná práva jako vlastník 

(ust. § 130 odst. 2 Obč. zák.), tedy mu přísluší rovněž právo s věcí nakládat, ale 

                                                 
122 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. prosince 2007, sp. zn. 29 Odo 346/2006 a 
rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. října 2007, sp. zn. 29 Odo 794/2006. 
123 Op. cit. sub. 49, s. 30. 
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s ohledem na již výše zmíněnou zásadu, že nikdo nemůže převést více práv než sám má, 

nemá právo na takovou dispozici s věcí, při které dochází ke změně vlastnického práva.  

Dalším průlomovým rozhodnutím Nejvyššího soudu vztahující se k otázce 

nabytí obchodního podílu od nevlastníka je rozhodnutí ze dne 23. září 2009, sp. zn. 29 

Cdo 2287/2008,124 jež vyřešilo do té doby nejasnou otázku, zda lze ust. § 446 Obchod. 

zákoníku, které umožňuje kupujícímu na základě kupní smlouvy nabýt věc od 

nevlastníka, je-li v dobré víře, že prodávající je oprávněn s věcí disponovat, použít i na 

nabytí obchodního podílu od nevlastníka. Nejvyšší soud došel k závěru, že dané 

ustanovení u převodu obchodního podílu použít nelze a opřel je o skutečnost, že ust. § 

446 Obchod. zák. představuje výjimku z obecné právní zásady, že nikdo nemůže 

převést na druhého více práv, než sám má, kterou vzhledem k povaze výjimky nelze 

vykládat extenzivně a na rozdíl od institutu vydržení, jež představuje rovněž výjimku 

z této obecné zásady, ale použitelnou i na obchodní podíl, se zde však nepromítá obecný 

právní princip právního státu (princip právní jistoty), jež by i v tomto případě 

ospravedlňoval analogickou aplikaci § 446 Obchod. zákoníku. Z odůvodnění daného 

rozhodnutí je na místě citovat zejména: “K ustanovení § 446 obch. zák. se opakovaně 

vyjádřil i Ústavní soud. V nálezech ze dne 28. srpna 2001, sp. zn. IV. ÚS 112/2001, ze 

dne 26. srpna 2003, sp. zn. I. ÚS 437/02 či ze dne 13. června 2006, sp. zn. Pl. ÚS 75/04, 

uzavřel, že ustanovení § 446 obch. zák. zasahuje významným způsobem do ústavně 

zaručeného práva vlastnit majetek (článek 11 Listiny základních práv a svobod - dále 

jen “Listina“) a upřednostňuje před ním dobrou víru a jistotu účastníků 

obchodněprávních vztahů. Koncepce upřednostnění dobré víry nabyvatele před 

ochranou vlastnického práva původního vlastníka představuje v rovině ústavněprávní 

zákonné omezení jednoho z nejpodstatnějších základních práv a svobod (článek 4 odst. 

4 Listiny), jež je třeba vykládat tak, aby byla šetřena podstata vlastnického práva a aby 

takové omezení nebylo zneužíváno k jiným účelům, resp. aby takové zneužívání nebylo 

ze strany soudu přijatým výkladem tolerováno či aprobováno…V této souvislosti 

považuje Nejvyšší soud za potřebné zdůraznit, že v ustanoveních § 446 obch. zák. a § 20 

zákona o cenných papírech, se - na rozdíl od právního institutu vydržení - nepromítá 

obecný právní princip (což by ospravedlňovalo jejich aplikaci per analogiam na nabytí 

obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným). Jak vysvětleno výše, jde o 

                                                 
124 Publikovaný v časopisu Soudní judikatura, 2009, č. 2, s. 128. 
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výjimku z obecné právní zásady. Proto úvaha dovolatele (podle níž platí-li režim 

ustanovení § 20 zákona o cenných papírech pro převod akcií “nevidí důvod, proč by 

měl být výklad právních norem týkajících se společnosti s ručením omezeným v tomto 

ohledu rigidnější“) neobstojí.“ Nejvyšší soud dále uzavřel, že nabyvatele v tomto 

případě nechrání ani dobrá víra ve správnost zápisu v obchodním rejstříku, která může 

mít pouze význam při posuzování oprávněnosti vydržení.  

S výše uvedeným rozhodnutím Nejvyššího soudu se neztotožňuji. Zásada dobré 

víry přeci náleží mezi základní zásady právního státu. Její úlohou je zde mimo jiné 

chránit zájem veřejnosti na bezpečném a právně jistém obchodním a tržním prostředí. 

Právě tento veřejný zájem je zde dle mého názoru dostatečným argumentem k omezení 

vlastnického práva. Pokud je tato možnost připouštěna při převodu movité věci, za 

stejných podmínek by měla být připuštěna rovněž při převodu obchodního podílu, 

zvláště s přihlédnutím ke skutečnosti, že majitelé obchodního podílu se na rozdíl od 

vlastníků movitých věcí zapisují do obchodního rejstříku, čímž je jejich dobrá víra 

v oprávněnost převodce obchodní podíl převést ještě posilována. Pro analogickou 

aplikaci tohoto ustanovení svědčí rovněž podobnost obchodního podílu s akcií,125 jejíž 

nabytí od nevlastníka připouští ust. § 20 Zákona o cenných papírech. 

Zde je nutno uvést novou úpravu této problematiky v návrhu nového občanského 

zákoníku. Jak již bylo v této práci zmíněno, v návrhu dochází ke změně chápání věci 

v právním smyslu a mezi věci je tak zařazován rovněž obchodní podíl. Nabytí 

vlastnické práva od neoprávněného je upraveno ve zvláštním pododdílu (ust. § 1041 a 

násl. Návrhu nového občanského zákoníku). Úprava platí pro obchodněprávní, tak nově 

rovněž pro  občanskoprávní vztahy. Možnost nabytí obchodního podílu od 

neoprávněného je tak v návrhu připuštěna. Na rozdíl od současné úpravy se případy 

nabytí od neoprávněného rozdělují do dvou skupin. V první skupině se dobrá víra 

nabyvatele, který věc získal na základě řádného právního titulu, předpokládá, v druhé 

skupině je na nabyvateli, aby dobrou víru prokázal. První skupina se týká vymezeného 

okruhu speciálních situací, druhá skupina je zbytková. Je otázkou, zda nově zavedené 

prokazování dobré víry poskytuje poctivému nabyvateli dostatečnou ochranu. 

                                                 
125 Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. října 2007, sp. zn. 29 Odo 794/2006. 
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3.6.3 Výhrada vlastnického práva k obchodnímu podílu 

Výhrada vlastnictví je zpravidla chápána jako ujednání stran smlouvy o tom, že 

vlastnictví k předmětu převodní smlouvy nabývá nabyvatel až úplným zaplacením 

kupní ceny. Výhrada vlastnictví tak působí jako zajišťovací nástroj realizace převodu 

posilující právní postavení věřitele. Výhrada vlastnictví při nabytí obchodního podílu 

není obchodním zákoníkem upravena, je ovšem upravena v rámci ustanovení kupní 

smlouvy a to konkrétně v ust. § 445 Obchod. zák. Dle § 263 Obchod. zák. je ustanovení 

dispozitivní, což rovněž vyplývá ze samotné dikce § 445 Obchod. zák. Strany si tak 

mohou smluvit jinou podmínku převodu vlastnického práva než je zaplacení kupní 

ceny, s tím, že zákon zakotvuje vyvratitelnou právní domněnku, že pokud si strany 

dohodnou, že vlastnické právo přejde na kupujícího později než stanoví zákon, nebude 

tato dohoda neplatná pro svou neurčitost, ale okamžikem přechodu vlastnictví zde bude 

úplné zaplacení  kupní ceny. Nabízí se zde opět otázka, zda lze dané ustanovení 

analogicky použít rovněž pro převod obchodního podílu, tedy, zda nabyvatel 

obchodního podílu může nabýt vlastnické právo k tomuto obchodnímu podílu později 

než účinností smlouvy o převodu obchodního podílu. 

Kladnou odpověď nám dává rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze 

dne 7. února 2006, sp. zn. 29 Odo 1241/2004, v němž byl daný závěr odůvodněn 

následovně: “nabytí obchodního podílu lze vázat na zaplacení jeho ceny obdobně, jako 

lze podle výslovného ustanovení § 445 obch. zák. vázat nabytí vlastnického práva ke 

zboží na úplné zaplacení kupní ceny (výhrada vlastnického práva). Za situace, kdy 

obchodní zákoník (ani jiný právní předpis) takový postup nezakazuje a takový zákaz 

nelze ani dovodit ze zásad, na kterých obchodní zákoník spočívá (§ 1 odst. 2 obch. zák.) 

nelze totiž než dovodit, že takový postup je možný a dovolený.“ Z výše uvedeného 

rozhodnutí Nejvyššího soudu rovněž vyplývá nezbytnost přesné formulace této 

odkládací podmínky nabytí vlastnictví k obchodnímu podílu. Podmínka nesmí být 

formulována jako odklad účinnosti smlouvy o převodu obchodního podílu, neboť jak 

uvádí Nejvyšší soud, v tomto případě by nedošlo ke splatnosti ceny, podmínka by tedy 

byla nesplnitelnou a smlouva by nemohla nabýt účinnosti. Zaplacením kupní ceny by 

tak došlo k bezdůvodnému obohacení převodce. Odkládací podmínkou zaplacení kupní 
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ceny je tak možné vázat jen tu část smlouvy o převodu obchodního podílu, jež 

pojednává o přechodu obchodního podílu z převodce na nabyvatele.126 

Význam výhrady vlastnictví u převodu obchodního podílu je tím větší, že nelze, 

jak již bylo uvedeno, nabýt vlastnické právo od nevlastníka dle ust. 446 Obchod. zák. 

Pozice prodávajícího jakožto majitele obchodního podílu tak není ohroženo až 

do plného zaplacení kupní ceny či jiné odkládací podmínky.  

Odkládací podmínky se mohou rovněž kumulovat, tzn. že okamžik převodu 

vlastnického práva tak bude vázán na splnění několika (či všech) závazků nabyvatele 

plynoucích ze smlouvy o převodu obchodního podílu.127  

3.7 Převod obchodního podílu na základě smlouvy o prodeji 
podniku 

Smlouva o prodeji podniku je absolutní obchodní závazkový vztah upravený 

v ust. § 476 – 488a Obchod. zák. K podniku náležejí věci, práva a jiné majetkové 

hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k jeho 

povaze tomuto účelu mají sloužit (ust. § 5 odst. 2, druhá věta Obchod. zák.). Součástí 

podniku tak může být jakožto jiná majetková hodnota rovněž obchodní podíl, který 

v případě prodeje podniku přechází spolu s podnikem na jeho nabyvatele.  

K posouzení, zda obchodní podíl je či není v konkrétním případě součástí 

podniku se vyjádřil Nejvyšší soud České republiky ve svém poměrně nedávném 

rozhodnutí ze dne 28. dubna 2010, sp. zn. 29 Cdo 2720/2009, v němž se zabýval 

oprávněním prokuristy platně uzavřít smlouvu o převodu obchodního podílu v majetku 

podnikatele – právnické osoby, tedy tím, zda uzavření smlouvy o převodu obchodního 

podílu je právním úkonem, k němuž dochází při provozu podniku (dle ust. § 14 odst. 1 

Obchod. zák.). Nejvyšší soud České republiky zde judikoval, že právními úkony, které 

nesouvisí s provozem podniku jsou u podnikatele-právnické osoby ty úkony, které se 

týkají jiné činnosti než podnikání. Rovněž uzavřel, že za úkony související s provozem 

podniku nelze považovat pouze úkony odpovídající dispozicím v rámci obvyklého 

hospodaření, neboť k provozu podniku patří i úkony mimo obvyklé hospodaření, jimiž 

                                                 
126 Op. cit. sub. 43, s. 6 
127 Tzv. rozšířená výhrada vlastnictví upravena v některých právních řádech západní Evropy, jež váže 
přechod vlastnického práva na kupujícího nejen na zaplacení kupní ceny daného zboží, nýbrž na splnění 
všech závazků, jež má kupující vůči prodávajícímu, třeba i z jiného obchodního vztahu, viz P. Čech in  
Čech, P.: K výhradě (a nabytí) vlastnictví v obchodním právu. Právní rádce, 2007, č. 8, s. 16. 
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jsou například smlouva o úvěru nebo nakládání s volnými prostředky podniku. Soud 

rovněž judikoval: “Při posuzování, zda konkrétní právní úkon svou povahou spadá do 

provozu podniku záleží na povaze podniku podnikatele a jeho provozu, nikoli na tom, 

jak je vymezen předmět podnikání podnikatele v obchodním rejstříku…Každý jednotlivý 

právní úkon učiněný prokuristou je třeba hodnotit z pohledu faktického provozu podniku 

podnikatele….“ Jak vyplývá z definice podniku uvedené výše, k tomu, aby byl 

obchodní podíl součástí podniku, musí patřit podnikateli a sloužit (či být určen) 

k provozování podniku. Pokud tomu tak bude, bude i převod tohoto podílu právním 

úkonem, ke kterému dochází při provozu podniku. Z judikátu Nejvyššího soudu České 

republiky tak vyplývá, že posouzení zda obchodní podíl je či není součástí podniku a 

zda slouží k podnikání podnikateli a tedy zda je či není převoditelný na základě 

smlouvy o prodeji podniku záleží na konkrétním charakteru podniku a převáděného 

obchodního podílu, tedy charakteru dotčené společnosti. Ve výše uvedeném judikátu se 

jednalo o společnost, k jejímž standardním postupům patřil prodej obchodních podílu 

v dceřiných společnostech, jež představovaly jednotlivé developerské projekty. Svůj 

podnikatelský záměr tak společnost uskutečňovala zakládáním a pozdějším prodejem 

podílů  v těchto společnostech. Podobný podnikatelský záměr shledávám rovněž u 

zakládání a prodeje tzv. ready-made společností zmíněných v počátku druhé kapitoly 

této práce. V těchto případech by tyto obchodní podíly byly součástí podniku. Jiným 

příkladem, kdy by obchodní podíly byly považovány za součást podniku, by dle mého 

názoru mohly být obchodní podíly ve společnostech, které jsou svou činností nějakým 

způsobem navázány na mateřskou společnost. Součástí podniku výrobce nábytku by tak 

mohl být obchodní podíl ve společnosti zabývající se velkoobchodem s tímto nábytkem, 

kdežto již nikoli obchodní podíl v leasingové společnosti. Pokud by však tento obchodní 

podíl představoval investici finančních prostředků společnosti za účelem jejich 

zhodnocení, mohl by být dle mého názoru i tento obchodní podíl součástí podniku 

mateřské společnosti.  

K převodu obchodního podílu smlouvou o prodeji podniku dochází samotnou 

účinností smlouvy o prodeji podniku. Dodržení omezení a podmínek vyplývajících 

z ust. § 115 Obchod. zák. anebo na základě jeho dispozitivní povahy rovněž ze 

společenské smlouvy se zde nevyžaduje. Tento závěr judikoval Vrchní soud v Praze 
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v rozhodnutí ze dne 14. srpna 2003, sp. zn. 14 Cmo 41/2003, 81/2003,128 v němž 

judikoval, že úprava smlouvy o prodeji podniku (§ 476 a násl. Obchod. zák.) je úpravou 

speciální k úpravě smlouvy o převodu obchodního podílu (§ 115 Obchod. zák.). Svůj 

závěr opřel Vrchní soud v Praze o dřívější rozhodnutí Nejvyššího soudu České 

republiky z 30. října 2002, sp. zn. 29 Odo 314/2001,129 týkajícího se akcií na jméno, 

jejichž převoditelnost byla omezena. V tomto rozhodnutí bylo judikováno, že účelem 

právní úpravy smlouvy o převodu podniku je umožnit, aby podnik mohl být převeden 

jako celek bez nutnosti přerušit jeho provoz, což je možno mimo jiné dovodit 

vyloučením požadavku souhlasu věřitele s přechodem závazků, bezpodmínečnou 

úpravou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů a rovněž stanovením 

zvláštních požadavků v některých případech přechodu vlastnického práva. Požadovat 

splnění dalších podmínek k převodu listinných cenných papírů (např. indosaci) tak soud 

označil za nelogické a neúčelné, rovněž vzhledem ke skutečnosti, že prodej celého 

podniku by mohl být zmařen z důvodu jediné akcie na jméno v podniku společnosti, 

k převodu které  by akciová společnost nedala potřebný souhlas Z uvedených důvodů 

dospěl Nejvyšší soud k tomuto závěru: “Právní úpravu smlouvy o prodeji podniku je ve 

vztahu k právní úpravě zákona o cenných papírech o převodu listinných cenných papírů 

i k odpovídající úpravě zákona směnečného a šekového třeba považovat za právní 

úpravu zvláštní a že z ní vyplývá, že k převodu listinných cenných papírů, které jsou 

součástí podniku, postačuje uzavření smlouvy o prodeji podniku, aniž by bylo třeba 

uplatnit další postup stanovený pro převod cenných papírů v těchto předpisech“ 

Před vydáním výše uvedeného rozhodnutí nebyl na danou problematiku 

jednotný právní názor. Například I. Pelikánová zastávala názor,130 že listinné cenné 

papíry na řad, jež jsou součástí převáděného podniku, musí být zvlášť indosovány, 

neboť § 17 Zákona o cenných papírech je v poměru speciality k úpravě smlouvy o 

prodeji podniku v Obchodním zákoníku. Oproti tomu K. Eliáš reagoval na myšlenku I. 

Pelikánové názorem opačným.131 Dle K. Eliáše je v mnoha případech pro poměr 

generality a speciality právních předpisů rozhodující povaha určitých institutů a 

nerozhoduje povaha celých právních předpisů. Proto smlouvu o prodeji podniku 

                                                 
128 Publikovaném v časopisu Soudní judikatura, 2004, č. 2, s. 122. 
129 Publikovaném v časopisu Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek NS, 2003, č. 7-8, s. 529. 
130 Pelikánová, I.: Problém převodu a přechodu práv. Právní rozhledy, 2001, č. 4, s. 140. 
131 Eliáš, K.: Prodej podniku a cenné papíry na řad jako jeho součást. Právní rozhledy, 2001, č. 8, s. 373. 
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shledával speciální vůči generální úpravě převodu cenných papírů. Nelogický 

požadavek na indosaci každého cenného papíru na řad, jež je součástí převáděného 

podniku s nadsázkou přirovnal k nutnosti tradicí převést každý šroubovák prodávaného 

strojírenského podniku.  

Výše uvedený závěr Nejvyššího soudu však může vést k obcházení vůle 

společníků či dokonce zakladatelů společnosti určitým způsobem omezit převod 

obchodního podílu na třetí osoby, jež byla vtělena do společenské smlouvy. Převést 

obchodní podíl jako součást podniku má však svá úskalí. Tento způsob například 

nepřipadá v úvahu u převodce, jímž je fyzická osoba nepodnikatel, neboť podnik může 

být vlastněn pouze osobou podnikatele.132 Dále nesmí jít o účelové obejití § 115 

Obchod. zák., neboť v tomto případě by byla smlouva o prodeji podniku absolutně 

neplatná na základě ust. § 39 Obč. zák, jak rovněž judikoval Nejvyšší soud České 

republiky ve výše zmíněném rozhodnutí sp. zn. 29 Odo 314/2001. Soud v tomto 

rozhodnutí uvedl i další nevýhodu převodu obchodního podílu v rámci převodu 

podniku: “Smlouva o prodeji podniku 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.“ Řešením by zde mohlo 

být převedení obchodního podílu jako součástí části podniku, v jehož rámci by na 

nabyvatele přešla jen malá část práv a závazku souvisejících s daným podnikem. Tato 

možnost je ovšem rovněž značně limitována, a to požadavkem na vymezení převáděné 

části podniku a omezenou možností zařadit obchodní podíl právě do této převáděné 

části. K této problematice se vyjádřil Nejvyšší soud České republiky v rozhodnutí ze 

dne 9. května 2006, sp. zn. 29 Odo 870/2005, v němž se odkázal na dřívější rozhodnutí 

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. září 1999, sp. zn. 33 Cdo 1199/98, kde 

soud vymezil část podniku jakožto možný předmět smlouvy o prodeji části podniku 

(ust. § 487 obch. zák.) následovně: „taková část podniku, která tvoří jeho samostatnou 

organizační složku. Za samostatnou organizační složku lze pokládat takovou součást 

podniku, u níž je vedeno samostatně (odděleně) účetnictví, týkající se této organizační 

složky, z něhož především vyplývá, které věci, jiná práva, popřípadě jiné majetkové 

                                                 
132 Nejvyšší soud České republiky rovněž judikoval: “Společník s ručením omezeným není z důvodu 
účasti v této společnosti podnikatelem.“, a to v rozhodnutí ze dne 16. dubna 1998, sp. zn. 2 Cdon 
1652/1997, publikovaném  v časopisu Soudní judikatura, 1998, č. 12, s. 275. 
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hodnoty slouží k provozování této části podniku (samostatné organizační složky).“ 

V návaznosti na tento dřívější judikát Nejvyšší soud České republiky uzavřel, že i 

obchodní podíl, pokud má být převeden na základě smlouvy o prodeji části podniku 

musí být součástí takto vymezené části podniku a nepostačuje pouhé označení 

obchodního podílu jako součástí převáděné části podniku ve smlouvě.  

4 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.133 

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 

                                                 
133 J. Dědič in Čech, P., Dědič, J, Eliáš. K.: Rekodifikace soukromého práva. Právnické osoby v návrhu 
občanského zákoníku. Právní fórum, 2008, č. 2, roč. 5, s. 72. 
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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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Příloha – účetní a daňové aspekty převodu obchodního 
podílu 
 
Účetní aspekty převodu obchodního podílu 
 

Obchodní podíl je finančním majetkem společnosti vykazovaný v aktivech. 

Obchodní podíl se v případě úplatného nabytí oceňuje pořizovací cenou, tj. 

cenou pořízení včetně vedlejších nákladů, které s pořízením souvisí (např. odměna za 

právní poradenství) dle § 25 Zákona o účetnictví nebo protihodnotou vlastního kapitálu 

(metoda ekvivalence) dle § 27 odst. 7 Zákona o účetnictví. Ocenění metodou 

ekvivalence může účetní jednotka použít pouze v případě, že disponuje nejméně 20% 

hlasovacích práv ve společnosti. Použije-li účetní jednotka hodnotu ekvivalence 

k určení hodnoty nabytého obchodního podílu, musí jej použít pro ocenění i všech 

ostatních podílu ve společnostech, v nichž disponuje minimálně oním 20% podílem na 

hlasovacích právech.  

V případě bezúplatného nabytí obchodního podílu, je obchodní podíl 

nabyvatelem oceňován tzv. reprodukční pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou by byl 

majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.  

Při úplatném nabytí obchodního podílu postupuje účetní jednotka v podvojném 

účetnictví tak, že zaúčtování proběhne většinou prostřednictvím účtu pořízení (043 – 

Pořízení dlouhodobého finančního majetku), kde jsou sčítány náklady spojené 

s pořízením do okamžiku nabytí obchodního podílu a v okamžiku nabytí obchodního 

podílu (okamžik uskutečnění účetního případu), kterým je okamžik účinnosti smlouvy o 

převodu obchodního podílu, jsou náklady zachycené na účtu pořízení zaúčtovány na 

příslušný účet dlouhodobého finančního majetku (tj. účet 061 – podíly v ovládaných a 

řízených osobách, účet 062 – podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem nebo 

účet 064 – ostatní cenné papíry a vklady).134 

                                                 
134 Existuje rovněž názor, že obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, je vždy považován 
za rozhodující bez ohledu na počet hlasovacích práv. Viz Skálová, J., Čouková, P.: Účetní a daňové 
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Účetní dopady na společnost, jejíž obchodní podíl se převádí jsou minimální a 

v podstatě se jedná pouze o zohlednění změn v členské základně, neboť dojde k 

přeúčtování vkladu do základního kapitálu z účtu odcházejícího společníka na příslušný 

účet společníka nového. Výše aktiv (pasiv) společnosti se tato změna tedy vůbec 

nedotkne. V určitých případech musí společnost sestavit účetní závěrku k datu účinnosti 

převodu mezi společníky, a to např. ke stanovení základu pro výpočet darovací daně. 

Daňové aspekty převodu obchodního podílu 

U převodu obchodního podílu obecně platí, že příjem z tohoto převodu podléhá 

dani z příjmu, v případě úplatného převodu nebo dani darovací, a to v případě převodu 

bezúplatného. Z těchto pravidel však existují výjimky. 

V případě, že se jedná o úplatný převod a převodcem je fyzická osoba, je pro 

určení daňových povinností určující, zda je obchodní podíl součástí převodcova 

osobního majetku nebo majetku obchodního. Pokud je obchodní podíl v osobním 

majetku fyzické osoby, může být příjem z prodeje obchodního podílu osvobozen od 

daně z příjmu fyzických osob. Podmínkou osvobození je splnění pětiletého časového 

testu, který znamená, že doba mezi nabytím obchodního podílu (tj. dnem účinnosti 

smlouvy o převodu obchodního podílu dle Pokynu MF č. D-300) a jeho následným 

převodem musí přesahovat dobu 5 let. Pokud by časový test splněn nebyl, daní se 

příjmy z prodeje jako ostatní příjmy dle § 10 Zákona o daních z příjmů. Stejně tak se 

daní příjem z převodu obchodního podílu, jež byl součástí obchodního majetku fyzické 

osoby135, a to ještě po dobu 5 let po ukončení podnikatelské nebo jiné výdělečné 

činnosti této fyzické osoby. Základem daně je dle § 5 odst. 1 Zákona o daních z příjmů 

částka, o kterou příjmy přesahují výdaje prokazatelně vynaložené k jejich dosažení. 

V případě převodu obchodního podílu představují tyto výdaje nabývací cenu 

obchodního podílu.136 Tato částka je poté zdaněna sazbou daně z příjmu fyzických 

osob, která v roce 2010 dosahuje 15%. Pro doplnění  a srovnání je na místě dodat, že 

v případě, že je obchodní podíl převáděn jako součást podniku, osvobození od daně 

                                                                                                                                               
dopady transakcí v kapitálové společnosti. 2. aktualizované a doplněné vydání. Wolters Kluwer, Praha, 
2009, s. 39. 
135 Příjem z převodu obchodního podílu by v tomto případě byl příjmem z podnikání a jiné samostatné 
výdělečné činnosti dle § 7 Zákona o daních z příjmů. 
136 Ust. § 24 odst. 7 Zákona o daních z příjmů. 
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z příjmu fyzických osob, ani žádné jiné,  není možné. Na místě je rovněž poznamenat, 

že pětiletý test se nepřerušuje při přeměnách společností.137 

V případě, kdy je převodcem právnická osoba, příjem z převodu není od daně 

z příjmu právnických osob osvobozen. Jako daňový výdaj se opět uznává nabývací cena 

obchodního podílu. Upravený příjem se daní sazbou daně z příjmu právnických osob, 

jež pro rok 2010 činí 19%.  

Považuji za vhodné doplnit, že v případě, že nabývací cena je vyšší než cena 

převodní, dochází ke ztrátě z prodeje obchodního podílu, která je daňově neuznatelná. 

Rovněž k ceně za obchodní podíl se vztahuje ustanovení § 23 odst. 7 Zákona o daních 

z příjmů, podle kterého jsou při převodu obchodního podílu mezi spojenými osobami 

rozhodující ceny obvyklé v běžných obchodních vztazích. Pokud tedy cena neodpovídá 

tomuto požadavku, hrozí, že správce daně při kontrole doměří daň z rozdílu do vyšší 

převodní ceny.  

Jak již jsem uvedla výše, při bezúplatném převodu vzniká nabyvateli majetkový 

prospěch, který podléhá dani darovací dle Zákona o dani dědické, darovací a dani 

z převodu nemovitostí. I zde však existují výjimky,138 kdy jsou převody jsou dle ust. § 

19 odst. 3 Zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí od daně 

darovací osvobozeny. 

Společnost s ručením omezeným, jejíž obchodní podíl je převáděn, bude, jak 

bylo výše uvedeno, provádět pouze minimální účetní operace týkající se převodu. 

Společnost by neměla hradit ani žádné případné náklady, jež s převodem souvisejí. 

Výjimkou zde může být náklad na valnou hromadu vyslovující souhlas s převodem 

obchodního podílu nebo náklad související s provedením změn v obchodním rejstříku. 

Společnosti, jejíž obchodní podíl se převádí, nevzniká ani žádná daňová 

povinnost. Výjimkou je převod uvolněného obchodního podílu, jež podléhá rovněž dani 

z příjmu právnických osob. Způsob určení nabývací ceny v případě uvolněného 

obchodního podílu není Zákonem o dani z příjmu stanovena. Zde se přikláním k názoru, 

                                                 
137 Ust. § 4 odst. 1, písm. r, druhá a třetí věta Zákona o daních z příjmů; při fúzi a rozdělení nutno splnit 
podmínky uvedené v ust. § 23b a § 23c předmětného zákona. 
138 Těmito výjimkami  jsou převody obchodního podílu mezi osobami patřícími do skupiny I a II dle § 11 
odst. 2 a 3 předmětného zákona. 
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že výše nabývací ceny je rovna hodnotě vypořádacího podílu, 139 který bude vyplacen 

oprávněným osobám, neboť tento postup shledávám logickým a správným. 

                                                 
139 Viz např. Dědič, J., Kunešová-Skálová, J.: Společnost s ručením omezeným z účetního a právního 
pohledu. Polygon, Praha, 1999, s. 313 nebo Běhounek, P.: Společnost s ručením omezeným 2009/2010 – 
řešení účetní a daňové problematiky včetně příkladů z praxe. ANAG, 2009, str. 298. 
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Abstract 
 

The limited liability company is the most used form of company in the Czech 

Republic. Each shareholder of the company holds an ownership interest which 

represents the rights and the duties derived from shareholders participation and possible 

source of his income. The ownership interest is also an atractive object of transfer which 

can be transfered to another member of a company or to the third person. 

The purpose of my thesis is to analyse current legal regulation and courts 

judicature concerning transfer of ownership interest with respect to drafts of new Civil 

Code and Commercial Code. 

The thesis is composed of two main chapters. The first one is introductory and 

only generally defines the limited lability company and ownership interest. This part 

also provides information on main changes arising from drafts of new regulation. 

The second chapter focuses on transfer of ownership interest. This chapter 

consists of seven subchapters. One subchapter focuses on contract on transfer of 

ownership interest, another one deals with the posibility to transfer the ownership 

interest by contract of sale of an enterprise. One of these subchapters addresses the issue 

of the loyalty duty and the liability when transfering the ownership interest. One of the 

subchapters concentrates on problems resulting from reasonable application of 

ownership regulation on transfer of ownership interest, as according to present law the 

ownership interest has not the legal nature of the movable. The transferability of shares 

can be subject to consent of  a body. The issues concerning this kind of consents are 

analysed in one of the subchapter as well. 

Conclusions are drawn in Chapter Four. Current law regulation on transfer of 

ownership interest is very limited and contract participants must have good knowledge 

of the Commercial Code, Civil Code and conclusions of judicial decisions. Courts 

judicature concerning the transfer of ownership interest is very rich. The legal nature of 

ownership interest is different in drafts of new Civil Code and Commercial Code, where 

it is dealt with as a movable. This change has positive impact also on the nature of 

contract on transfer of ownership interest.  
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