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Úvod 

 Předmětem podrobnějšího zkoumání této práce je úprava smlouvy o prodeji 

podniku, zakotvená v části 3. obchodního zákoníku. Tento smluvní typ, který do našeho 

právního řádu kromě jiného přivedla i nezbytná potřeba privatizace státního majetku, se 

stal ve své době opravdovou novinkou. Jak je doloženo v dobových pramenech, 

novinka to byla našemu obchodnímu právu natolik neznámá, že se praxe od ní zpočátku 

odvracela, a to z čistě pragmatických důvodů.1 

 Smlouva o prodeji podniku se vyznačuje svou komplexností, tedy způsobem, 

jakým dokáže k určitému okamžiku převést naráz všechny složky tvořící ve svém 

souhrnu podnik, jakožto provázaný funkční celek. Z pohledu mého osobního zaměření 

není ani tak zajímavá otázka převodu movitých a nemovitých věcí, jako spíše otázka 

přechodu práv a povinností s podnikem souvisejících. Z toho pak jsou to především 

závazky představované nejrůznějšími povinnostmi, které slouží jako výchozí bod pro 

další úvahy. Zejména se úzce zaměřuji na možnosti smluvního vyloučení závazků, které 

se s podnikem převádějí, a potenciální důsledky s tím spojené. 

Se závazky úzce souvisí i jejich zajištění a možná úskalí způsobená přechodem 

zajištěných závazků. Tím se blíže dostávám k pojednání o  ručení za závazky při prodeji 

podniku, jako jednoho ze stěžejních nástrojů určených k ochraně věřitele. Pozice 

věřitele a prostředky jeho ochrany jsou dále rozebírány s důrazem na potenciální 

účinky, které jsou schopny vyvolat z pohledu právního i hospodářského.  

V souvislosti s ochranou věřitele si dovolím stručný exkurz do problematiky 

převodu podniku podle německé úpravy, s následným bližším zaměřením se na otázky 

ručení za závazky s podnikem související. Tuto úpravu pak současně porovnávám 

s úpravou českou, hlavně ale zmiňuji základní teoretické koncepce v podání 

významných německých autorů, kteří se jí zabývají a svým výkladem snaží o její 

ospravedlnění stejně tak jako zavržení. Jako měřítko proporcionality zkoumané 

konstrukce mi přitom slouží zejména osoba nabyvatele podniku a jeho věřitelů.   

V závěru práce zaměřuji svou pozornost na budoucí vývoj problematiky 

smlouvy o prodeji podniku, když blíže rozebírám smlouvu o koupi závodu v podání 

                                                 
1 Strany měly v úmyslu převést podnik za pomoci smlouvy o prodeji podniku, když pod tlakem banky,    
   která se této novoty obávala, byly nuceny uzavřít sérii smluv kupních, aby tak nabyvatel získal  

potřebný úvěr. Viz skutkový stav rozhodnutí NS sp. zn.: 21 Cdo 857/2004 
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návrhu nového občanského zákoníku. Zde docházím k vymezení stěžejních bodů 

připravované úpravy s ohledem na věcné porovnání s úpravou stávající. Kritérium 

hodnocení navrhovaných změn vychází zejména z názorové odlišnosti v  souvislosti s 

chápáním vybraných institutů a aktuálních potřeb kontrahentů samotných. Vyzdviženy 

jsou především ty body, které, alespoň dle mého názoru, s přihlédnutím k současným 

tendencím v obchodní praxi budou znamenat nezvratný přínos kupředu.     
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1. Pojem podnik 

Definici podniku jako klíčového pojmu nacházíme v českém právním řádu hned 

na samém počátku obchodního zákoníku (dále též označovaný jako „ObchZ“) v § 5, 

který normuje: „Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i 

osobních a nehmotných složek podnikání“.  

Hmotnou složku podniku mohou tvořit budovy, haly, materiál, stroje a další 

mechanizace. Zde vcelku nebudou vznikat žádné pochybnosti o příslušnosti k dané 

kategorii. Osobní složka, jak název napovídá, je tvořena zaměstnanci podniku, jedná se 

tedy o personální substrát, pod který můžeme zahrnout vedoucí management, odborný 

personál, jeho kvalifikaci, zkušenosti apod. Při té příležitosti bych rád vzpomenul 

týmového ducha pracovníků, který má vysoký potenciál ovlivňovat pracovní nasazení 

zaměstnanců, a v konečném důsledku i hospodářské výsledky podniku. Nejen z tohoto 

důvodu je osobní složka velmi významná, a aniž by to na první pohled bylo patrné, tak 

je to právě ona, která bude, dle mého názoru, přispívat k zvýšení či naopak snížení 

konečné hodnoty podniku. Sotva bude možné ohodnotit osobní složku podniku na 

základě účetní evidence tak, jako je obvykle stanovena kupní cena při prodeji podniku. 

Tato hodnota bude pro oko laika těžko odhadnutelná a vyčíslit ji dokáže jen zkušený 

obchodník. V podobném smyslu se vyjadřuje i K. Eliáš ve svém dřívějším článku 

uveřejněném v Právních rozhledech.2  

Nehmotná složka podniku je pak tvořena právy a jinými majetkovými hodnotami. 

Praxe do této kategorie řadí nejen obvyklé hodnoty, jako jsou zejména pohledávky, 

obchodní firma, obchodní tajemství, ochranná známka, ale i netradiční hodnoty v 

podobě umístění podniku, prodejnosti výrobků, goodwill, know-how či klientely 

podniku.3 Nedomnívám se, že se jedná o výčet úplný. Tato složka je dle mého názoru 

schopna do budoucna pojmout daleko více prvků, než si prozatím umíme představit.4 

Právě totiž díky této konstrukci je prodávajícímu podniku umožněno přihlédnout ke 

                                                 
2 SrovnejEliáš, K. : „Skupina nesmírně kvalifikovaných a schopných uklízeček ve stavu trojnásobně   
   převyšujícím objektivní potřebu podniku, může negativně ovlivnit hodnotu podniku.“ in Eliáš, K.,        
   K vymezení podniku v českém obchodním zákoníku, Právní rozhledy, 1993, č.3 
3 Jak např. uvádí I. Pelikánová in Komentář k obchodnímu zákoníku, 1.díl, § 1 - 55, 3. vydání. Linde: 

Praha, 2003 
4 Zde mám konkrétně na mysli neustále nové hodnoty vytvářené v souvislosti s neutuchajícím rozvojem  

nformačních technologií. 
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všem hodnotám podobného charakteru, a tím je elegantně zohlednit při procesu 

stanovování kupní ceny podniku.  

Pojem podnik je bezesporu velmi mnohoznačný a jeho podoba se nevyhnutelně 

bude případ od případu lišit. Aby bylo možno obsáhnout všechny jeho v praxi 

představitelné prvky a podoby, přistoupil zákonodárce záměrně k tak širokému pojetí. 

Na druhou stranu však není zdaleka vyloučené, aby v některém podniku jedna ze složek 

chyběla, a přesto se stále jednalo o podnik ve smyslu § 5 obchodního zákoníku.5 

Ustanovení § 5 obchodního zákoníku pokračuje v definici podniku svou druhou 

větou, kde stanoví: „K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří 

podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto 

účelu sloužit.“ Vlastností podniku je tedy skutečnost, že jeho jednotlivé složky patří 

samotnému podnikateli. Jak uvádí odborná literatura,6 výraz „patří“ je nutno chápat 

vzhledem k charakteru některých prvků extenzivněji než jako pouhé vlastnictví. 

Podnikatel proto může vystupovat vůči těmto složkám i jako osoba přímo oprávněná 

(z pozice věřitele pohledávky, majitele ochranné známky či doménového jména). Podle 

K. Eliáše7 se podnik musí jevit jako organizačně i funkčně kompaktní celek. K zjištění, 

zda tomu tak opravdu je, slouží dva pojmové znaky. Prvním z nich je takzvaná jednota 

vlastnictví, jenž je symbolizována slovíčkem „patří“ a druhou je pak hledisko účelu, čili 

kritérium, že „slouží k provozování podniku.“  

  V tomto bodě stojí za povšimnutí, že dle zákonné dikce k podniku nutně náleží 

věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které vzhledem k své povaze mají k podnikání 

sloužit, přestože v konkrétním čase a prostoru k takovému účelu momentálně užívány 

nebudou. Jedná se tedy o jakési objektivní měřítko, na jehož existenci v obchodním 

zákoníku existují rozdílné názory.8 I. Pelikánová zastává názor, že k jeho aplikaci nemá 

vůbec docházet, když argumentuje tím, že podnikatel jakožto vlastník může s 

vlastnictvím volně disponovat, a svobodně rozhodovat, zda danou věc bude k podnikání 

používat či nikoliv.  

                                                 
5 K tomu srovnej rozhodnutí NS sp. zn. 29 Odo 1058/2003 ; Nejvyšší soud zde jako podnik kvalifikoval  
   hostinec, a to i přesto, že zde nepůsobili již žádní zaměstnanci. 
6 Štenglová, I., Plíva S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha : C.H. Beck, 
  2009, 13 s. 
7 Eliáš, K., Podnik a dědění podniku, Právní rozhledy, 1997, č.10 
8 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník: komentář. Díl I. § 1 - § 92e. Polygon, Praha, 2002, str. 57; 
   Pelikánová, I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 1.díl, § 1 - 55, 3. vydání. Linde: Praha, 2003, str. 70 
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S tímto názorem se zcela ztotožňuji a dodávám, že je vždy potřeba podrobně 

zkoumat každý jednotlivý případ a nahlížet na podnik ve své celistvosti jako na 

organizovaný útvar podléhající svým momentálním uskupením tržní vůli podnikatele. 

On je totiž tím, kdo rozhoduje, jakým směrem hospodářských aktivit se jeho podnik 

bude ubírat. Byly by tak zcela absurdní zásahy v podobě norem, které by nevyhnutelně 

předepisovaly složení podniku. Význam objektivního měřítka podniku bych proto 

z výše uvedených důvodů spatřoval výhradně jako výkladové vodítko v případě 

hlubších pochybností.9  

Novela zákona č. 370/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001 doplnila ustanovení 

§ 5 ObchZ o odstavec druhý. Tento pak s konečnou jistotou prohlašuje podnik za věc 

hromadnou.10 Tato novela se tak pravděpodobně stala výrazem snahy zákonodárce o 

přesnější kategorizaci podniku v rámci systému předmětů občanskoprávních vztahů. 

Občanský zákoník (dále též označován jako „ObčZ“) totiž za předměty právních vztahů 

označuje ve svém taxativním výčtu v § 118 věci, byty, nebytové prostory, a pokud to 

jejich povaha připouští, práva nebo jiné majetkové hodnoty.  

Podnik jako funkční celek je tedy nepochybně způsobilý být předmětem právních 

vztahů, a tedy předmětem různých dispozic. Stejnou způsobilost být předmětem 

právních vztahů však nese i část podniku. Podle jakých kritérií však můžeme konkrétní 

prvky ve svém souhrnu s jistotou klasifikovat jako část podniku, a to pro potřeby 

aplikace § 67a a § 487 ObchZ, bylo po dlouhou dobu nejasné. Obchodní zákoník totiž 

nikde pojem části podniku v tomto ohledu nedefinuje. 

V souvislosti se smlouvou o prodeji podniku ukládá obchodní zákoník obdobné 

užití i pro smlouvy, jimiž se prodává část podniku tvořící samostatnou organizační 

složku. Ani v tomto případě však nenalézáme v obchodním zákoníku uspokojivé 

vymezení samostatné organizační složky. Co přesně je pod tímto pojmem třeba rozumět 

tak bylo zcela ponecháno na rozhodovací činnosti soudů. Nejvyšší soud se ve svém 

rozhodnutí ze dne 25. května 2001 sp. zn. 21 Cdo 1323/2000 vyjadřuje k samostatnosti 

                                                 
9 V tom stejném smyslu srovnej i definici podniku v návrhu nového občanského zákoníku, o které se 

zmiňuji v kapitole Smlouva o koupi závodu 
10 Avšak nutno poznamenat, že právní věda s podnikem jako věcí hromadnou operovala již dříve předtím. 

Viz např. Eliáš, K. in K vymezení podniku v českém obchodním zákoníku, Právní rozhledy, 1993, č. 3, 
str. 76; Třeba také podotknout, že naše civilní právo nikde nevymezuje definicí pojmu věci hromadné, 
ba ani věci samotné. To však z hlediska smlouvy o prodeji podniku žádné potíže nečiní. 
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organizační složky, „kterou se rozumí ucelená samostatně hospodařící část podniku, 

která vyvíjí v rámci podniku relativně samostatnou činnost, jíž se podílí na činnosti 

podniku samotného.“ V pozdějším rozhodnutí ze dne 9. května 2006 sp. zn. 29 Odo 

870/2005 se Nejvyšší soud v souvislosti s organizační jednotkou podniku znovu vrací 

k požadavku samostatně vedeného účetnictví, jaký vyslovil již v rozhodnutí sp. zn. 33 

Cdo 1199/98, když určil: „ 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 hodnoty slouží k provozování této části podniku (samostatné organizační 

složky) a vymezuje tím předmět smlouvy o prodeji části podniku.“ Jak soud dále uvádí, 

uvedenému smyslu bude odpovídat zejména odštěpný závod, popřípadě jiná organizační 

složka, která se zapisuje do obchodního rejstříku. Dále jí mohou být i jiné organizační 

složky podniku, které se nezapisují do obchodního rejstříku, a které ani nemusejí být 

oprávněny svým vedoucím jednat navenek. Podstatné je, aby šlo o složku samostatnou 

ve výše uvedeném smyslu.  

Shrnu- li výše uvedené, kritéria části podniku jsou pro účely smlouvy o prodeji 

podniku organizační a hospodářská samostatnost, ucelenost, funkční provázanost a 

v neposlední řadě určitost, představovaná odděleně vedeným účetnictvím11 tak, aby 

bylo zřejmé identifikovat práva a závazky s částí podniku související. Podobně tedy 

jako podnik i část podniku představuje určitý, i když zredukovaný soubor hmotných, 

osobních a nehmotných složek podnikání a k jeho vymezení budou platit stejná pravidla 

jako pro podnik.  

Disponujeme li relativně uspokojivým vymezením části podniku, jak jej pro své 

potřeby chápe smlouva o prodeji podniku v § 487 ObchZ, nemohli jsme, až do doby 

nedávné, to samé prohlásit v souvislosti s ustanovením § 67a ObchZ. Toto ustanovení 

totiž mimo jiné vyžaduje, aby ke smlouvě, na jejímž základě dochází k převodu části 

                                                 
11  V této souvislosti je třeba upozornit na názor P. Čecha prezentovaný v článku Epilog k výkladu pojmu 

„část podniku“ v § 67a obchodního zákoníku, Právní rádce, 3/2009, kde uvádí, že požadavek vedení 
samostatného účetnictví by se neměl přeceňovat. Bude-li splněna podmínka faktické samostatnosti, 
není podle něj nezbytné, aby tato složka byla samostatně účtována. Rozhodující tak bude vždy 
kritérium určitosti, identifikovatelnosti složky. Čech se přitom odvolává na dřívější rozhodnutí NS sp. 
zn. 21 Cdo 1323/2000 a 20 Cdo 2882/2005. Kriticky k tomuto požadavku vyslovenému v citovaném 
rozhodnutí dále Plíva, S. in Štenglová I., Plíva S., Tomsa M. a kol., Obchodní zákoník. Komentář, 12. 
vydání. Praha : C.H.Beck, 2009 
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podniku, byl udělen souhlas společníků nebo valné hromady. Rozdíl je zde patrný na 

první pohled. Zatímco smlouva o prodeji podniku mluví o části podniku, která tvoří 

samostatnou organizační složku, ustanovení § 67a ObchZ již tento přívlastek rozvitý 

neužívá a hovoří už jen o části podniku. Rozdílnost názorů spočívala v tom, zda se pro 

potřeby užití § 67a ObchZ bude za část podniku považovat pouze ta, která tvoří 

samostatnou organizační složku (tzv. restriktivní výklad), anebo s ohledem na 

ochrannou funkci této normy se extenzivně jako část podniku budou klasifikovat i jiné 

celky.   

 I přes argumentačně přesvědčivé názory podložené podrobnými výklady 

jazykovými, logickými a teleologickými, se po dlouhou dobu nedařilo najít jednoznačné 

východisko.12 Výkladové nejasnosti odstranilo až rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Odo 1060/2006. Nejvyšší soud zde jasně judikoval, že 

není žádný důvod, aby pojem „podnik nebo jeho část“ byl pro účely § 67a ObchZ 

vykládán jinak než v ustanoveních § 476 a § 487 obchodního zákoníku. Pojem části 

podniku je tak sjednocen a jeho vymezení by do budoucna nemělo činit větší potíže.  

Ambice této práce nespočívají v podrobnějším rozboru tohoto zajisté zlomového 

rozhodnutí, jakým vzhledem k účelu a funkci ustanovení § 67a bezesporu je, k tomu 

nechť poslouží uváděná literatura. Pro tuto práci jsou naopak významné důsledky, jaké 

bude mít případné neudělení souhlasu valnou hromadou nebo společníků 

s předkládanou smlouvou o prodeji (části) podniku. K těmto otázkám více v kapitole 

páté.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12  K tomu srovnej zejména Čech, P.: Vymezení části podniku a působnost valné hromady, Právní rádce, 

11/2006; Několik doplňujících poznámek k výkladu § 67a ObchZ, Právní rozhledy, 7/2007; 
Alexander, J.:Prodej podniku, souhlas akcionářů a výklad § 67a ObchZ, Právní rozhledy, 21/2006; 
Pihera, V.: Poznámka k výkladu § 67a ObchZ, Právní rozhledy, 2/2007 
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2. Vybrané úkony, na jejichž základě lze převádět složky 

podniku, potažmo podnik jako celek 

V předchozí kapitole bylo vysvětleno, že podnik je věcí hromadnou, a je tedy 

nahlížen jako objekt právních vztahů, věc. Ačkoliv nám to dnes přijde ve světle 

nedotknutelnosti osobního vlastnictví jakkoliv přirozené, nebylo tomu vždy v minulosti 

stejným způsobem a podnik byl nahlížen v závislosti na okolnostech ekonomických a 

především politických. Tak v celém období socialismu byl podnik (zejména státní 

podniky, družstevní podniky a podniky tzv. společenských organizací) považován za 

subjekt právních vztahů. Skrze úpravu v tehdejším hospodářském zákoníku došlo k jeho 

naprosté personifikaci. Personifikace podniku zatlačuje do pozadí jeho vlastníka, 

ztotožňuje předmět vlastnictví s jeho subjektem, což plně vyhovovalo ideologii 

všeobecného vyvlastnění.13 Význam soukromého vlastnictví a důraz, jaký na něj byl 

kladen jako na základní lidské právo po roce 1989, vedlo zákonodárce k nezbytné 

potřebě zakotvit podnik jako předmět právních vztahů, a umožnit tak rychle bezpečný 

nástup tržní ekonomiky.  

Správnost pojetí podniku jako předmětu právních vztahů nám dokládá 

judikatura. Za zmínku stojí zejména usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 15. ledna 

1999 sp. zn. IV. ÚS 499/98, které v souvislosti s otázkou přechodu daňových povinností 

a veřejnoprávních oprávnění podnikatele rozkrývá rozdíly mezi osobou podnikatele a 

podnikem samotným. Na druhou stranu je nutné poznamenat, že i v současné době stále 

v určité podobě existuje subjektivní vnímání podniku a to v souvislosti se zákonem 

č. 77/1997 Sb., o státním podniku.14  

Shrneme li výše uvedené, podnik je v dnešní době chápán jako předmět právních 

vztahů, zejména pak jako předmět vlastnictví a dalších soukromoprávních dispozic, 

které svou existenci odvozují z titulu vlastnictví. Tato konstrukce je z důvodu umožnění 

dispozic s podnikem více než nezbytná, zejména pak s ohledem na jeho prodej. 

V této souvislosti je vhodné se zabývat otázkou, v jakém rozsahu je 

nevyhnutelné, aby k převodům podniku či jeho části docházelo výhradně za použití 

                                                 
13  K tomu srovnej Pelikánová, I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 1.díl, § 1 - 55, 3. vydání. Linde: 

Praha, 2003, 69 s. 
14 Státní podnik je v § 2 zmíněného zákona definován následovně: „Podnik je právnickou osobou 

provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.“ 
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smlouvy o prodeji (části) podniku. Vodítkem, že se totiž může nabízet i jiná možnost, 

budiž ustanovení § 67a obchodního zákoníku, které hovoří o smlouvě, na jejímž základě 

dochází k převodu podniku.15 Pokud by takovou alternativu zákon nepřipouštěl, zvolil 

by v konkrétním případě zákonodárce formulaci poněkud odlišnou.16  

Stejné závěry potvrzuje Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí sp. zn. 29 Odo 

1058/2003 ze dne 27. července 2005. Zde soud jednoznačně dovodil, že k převodu 

podniku došlo na základě smlouvy innominátní, tedy obchodním zákoníkem 

neupraveného smluvního typu. V daném případě se jednalo o převod, jenž se uskutečnil 

na základě „smlouvy o předání hostince.“ Nejvyšší soud se v první řadě snažil vyřešit, 

o jaký smluvní typ se jedná, a dále pak, zda na nabyvatele přešly i závazky s hostincem 

spojené. Jelikož smlouva o předání hostince neobsahovala ujednání o kupní ceně 

(jednalo se o převod bezúplatný), jež je podstatnou částí smlouvy o prodeji podniku dle 

§ 476 ObchZ, nemohlo se podle soudu v žádném případě jednat o tento smluvní typ.17 

Obhajované tvrzení dovolatele, že se jedná o smlouvu darovací, Nejvyšší soud odmítl 

s tím, že předmětem smlouvy není bezúplatné přenechání něčeho, když v případě 

převodu podniku přecházejí na nabyvatele také všechna práva a závazky, na které se 

převod vztahuje. 

Pokud nebylo možno smlouvu posoudit podle norem práva občanského ani 

práva obchodního, bylo třeba ji nezbytně právně kvalifikovat jako smlouvu 

nepojmenovanou a na takto vzniklé závazky použít ustanovení zákona, které upravují 

závazky jim nejbližší (§ 491 odst. 2 občanského zákoníku). Při následném posuzování 

otázky, jakým odvětvím soukromého práva se daná smlouva bude řídit, byl rozhodný 

fakt, že předmětem smlouvy byl podnik (a to i přesto, že v podniku již nepůsobili žádní 

zaměstnanci). Soud následně dospěl k přesvědčení, že řídí-li se závazkové vztahy ze 

smlouvy o prodeji podniku částí třetí obchodního zákoníku, a to bez ohledu na povahu 

účastníků (§ 261 odst. 3 písm. d) obchodního zákoníku), je nutné stejnou právní úpravu 

analogicky aplikovat i na smlouvu o bezúplatném předání (převodu) podniku.  

                                                 
15  K tomu srovnej i Marek, K: „Při respektování zásady smluvní volnosti obchodního zákoníku není 

podle mne smluvním stranám předepsáno, že musí v konkrétním případu použít tento smluvní typ.“ 
In Smlouva o prodeji podniku, Právní rádce 2000   

16  Nicméně jsem přesvědčen, že nebýt tohoto ustanovení, bylo by možno argumentovat taktéž obecnou     
     zásadou soukromého práva, co není zakázáno, je dovoleno. 
17  V obdobném smyslu ohledně kupní ceny podniku rozhodoval i VS Praha v rozhodnutí sp. zn. 9 Cmo       
     856/99 ze dne 6. 3. 2000 
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Soud tak uzavřel: „Byť smlouva o předání hostince není smlouvou o prodeji 

podniku, neznamená to, že na závazkový vztah touto smlouvou založený nelze aplikovat 

...ustanovení § 477 odst. 1 obchodního zákoníku...“ Tímto způsobem Nejvyšší soud 

analogicky aplikoval na spornou smlouvu o bezúplatném převodu (předání) hostince 

právní režim smlouvy o prodeji podniku, v jehož důsledku na nabyvatele přešly všechny 

závazky s podnikem související.  

Nepříliš šťastný dopad daného rozhodnutí spatřuji zejména v tom, že ačkoliv 

strany měly v úmyslu bezplatně převést hostinec (tedy podnik) spolu s vybranými 

dluhy, soud na takto koncipovaný úkon aplikoval smlouvu o prodeji podniku, a to 

včetně nevyhnutelného přechodu všech dluhů, které s podnikem souvisejí. Především 

pak je výše uvedené stanovisko Nejvyššího soudu nejasné co do ospravedlnitelných 

důvodů, jenž ho k daným krokům vedly, a ke kterým se blíže nevyjádřil (formulace 

„neznamená to“, dle mého názoru nevypovídá o ničem). Dalekosáhlé důsledky 

hodnotím tak, že formálně sice můžeme podobné úkony beze všeho označit jako 

innominátní smlouvu, jelikož ale předmětem takové smlouvy je podnik a jeho převod, 

otázky přechodu závazků se budou řídit smlouvou o prodeji podniku, a to vždy.  

Východiskem takového tvrzení je pro mě skutečnost, a zde vidím zásadní 

problém, že přestože si strany v nepojmenované smlouvě upravily vzájemné poměry 

vlastním způsobem (zejména chtěly vyloučit přechod některých závazků, zde tedy 

konkrétně povinnosti z pracovněprávních vztahů a z obchodních smluv), nebylo 

k takovému ujednání z důvodů výše uvedených (či spíše neodůvodněně) přihlédnuto. 

Na takovou smlouvu byla aplikována ustanovení smlouvy o prodeji podniku regulující 

přechod všech závazků, a to i přesto, že si strany výslovně dohodly odlišný režim, čímž 

z pohledu ustanovení § 491 odst. 2 občanského zákoníku nenechaly dle mého názoru 

prostor pro užití smlouvy o prodeji podniku.  

Tvrzení, že podnik lze převést na základě innominátní smlouvy je proto dle 

mého názoru nutno brát s rezervou, když smlouva o prodeji podniku se vždy ve větší či 

menší míře stejně prosadí a z „neupraveného“ smluvního typu nám rázem učiní vcelku 

rigidní úkon bez možnosti odchýlit se.  

Stejně tak bych se na tomto místě pozastavil nad možností převést podnik na 

základě kupní smlouvy v režimu § 588 a následujících ObčZ. Nejvyšší soud 

v rozhodnutí ze dne 14. října 2004 sp. zn. 21 Cdo 857/2004 totiž zkoumal případ, kdy 
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strany označily právní úkon, na jehož základě mělo dojít k převodu podniku, jako 

smlouvu kupní, podle které prodávající prodal horský hotel a s ním další soubor 

nemovitých objektů, a to se vším příslušenstvím a součástmi a se všemi právy a 

povinnostmi. Nejvyšší soud ji však s ohledem na skutečný projev vůle stran vyložil jako 

smlouvu o prodeji podniku, což s sebou nutně přineslo důsledky v podobě komplexního 

přechodu všech práv i závazků. Z úvahy soudu vyplývá: „Při úvaze, zda určitá smlouva 

představuje kupní smlouvu nebo smlouvu o prodeji podniku, nelze vycházet jen z toho, 

jak byla jejími účastníky označena. Rozhodující je obsah smlouvy (to, jaká ujednání 

byla ve smlouvě obsažena a jak byly dohodnuty zejména podstatné náležitosti smlouvy), 

přičemž případné nejasnosti smlouvy je třeba se pokusit odstranit pomocí výkladu 

projevu vůle, provedeného podle ustanovení § 35 odst. 2 a 3 občanského zákoníku a 

§ 266 obch. zák.“  

Zásadní rozdíl mezi oběma právními úkony pak podle Nejvyššího soudu spočívá 

v předmětu smlouvy. Zatímco předmětem kupní smlouvy jsou jednotlivé věci (určené 

individuálně, druhově, hromadně nebo úhrnně), popřípadě spoluvlastnický podíl na 

nich, práva a jiné majetkové hodnoty, předmětem smlouvy o prodeji podniku je podnik, 

tj. soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání (§ 5 ObchZ), přičemž 

součástí tohoto souboru mohou být i nemovitosti. Pro smlouvu o prodeji podniku je dále 

charakteristické, že se kupující, na rozdíl od kupní smlouvy, zavazuje převzít také 

závazky prodávajícího související s podnikem. Společné mají kupní smlouva a smlouva 

o prodeji podniku to, že se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní 

cenu.  

 Znovu je tak dle mého názoru nesprávné tvrzení, že podnik lze převést kupní 

smlouvou, když zcela specifickým předmětem takové smlouvy je právě podnik, a tudíž 

by takovou smlouvu bylo nutno, tak jak to učinil Nejvyšší soud, posoudit jako smlouvu 

o prodeji podniku.  

V jiném rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1323/2000 ze dne 25. května 2001 se soud 

zabýval otázkou účinků několika po sobě uzavřených smluv a jejich schopností vyvolat 

stejné důsledky jako smlouva o převodu podniku. Nejvyšší soud ve jmenovaném 

případě vycházel z následujícího: „Ve smlouvě o prodeji podniku (jeho části) nemusí být 

jednotlivé věci, práva a jiné majetkové hodnoty vyjmenovány, není ani vyloučeno, aby 

smlouva sestávala z několika dílčích smluv tvořících ve svém souhrnu vzájemně 
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provázaný celek; musí však v ní být vymezen podnik (jeho část), který je předmětem 

smlouvy. Jestliže není předmětem smlouvy podnik jako celek či část podniku jako 

samostatná organizační jednotka, nemá smlouva povahu smlouvy o prodeji podniku...“  

V daném případě byly uzavřeny celkem 3 smlouvy, a to kupní smlouva na 

prodej drobného hmotného a investičního majetku, kupní smlouva na prodej 

materiálových zásob a smlouva o postoupení pohledávek a závazků. Bylo tak nutno 

posoudit, zda předmětem těchto smluv byl v konečném úhrnu podnik jakožto provázaný 

funkční celek. Dle ustanovení § 5 ObchZ podnikem rozumíme soubor složek hmotných, 

nehmotných a osobních. S prvními dvěma složkami v daném případě není problém, ten 

se vyskytl až u složky osobní. Se zaměstnanci byl totiž nejdříve pracovní poměr ze 

strany zaměstnavatele (tedy převodce podniku) rozvázán, když následně byl znovu 

uzavřen, tentokráte již s nabyvatelem. Soud na základě jemu předložených úkonů 

vyložil vůli stran tím způsobem, že neměly úmysl prodat část podniku jako celek, když 

došlo k odluce práv a povinností z pracovněprávních vztahů.  

Ze zmíněného důvodu nemohla být série smluv na sebe navazujících 

považována za smlouvu o prodeji podniku. Bez významu na celé věci je, že samy strany 

označily daný právní úkon jako smlouvu o prodeji části podniku dle § 476 obchodního 

zákoníku. Soud přesto na základě rozboru předchozích jednání stran došel k závěru, že 

se nejedná o daný smluvní typ. 

V judikovaném případě nedošlo v důsledku série smluv kupních a cesí 

k převodu části podniku (a to právě z důvodu absence osobní složky), nesporné však je, 

že z ekonomického hlediska došlo ke stejnému výsledku, a sice faktickému převodu 

části podniku! Navíc nezpochybnitelnou výhodou takové transakce ze strany kupujícího 

je vyloučení ručitelského závazku za převáděné dluhy, když k jejich přechodu se 

vyžaduje souhlas věřitele (z titulu dohody o převzetí dluhu upravenou občanským 

zákoníkem v § 531).  

Ostatně jsem přesvědčen, že rozvázáním pracovního poměru se zaměstnanci 

převáděné části podniku a jeho následným obnovením pouze s vybranými z nich, se 

strany pouze snažily obejít zákon a tím vyloučit zákonné důsledky, které smlouva o 

prodeji podniku v souvislosti s právy z pracovněprávních vztahů nezbytně nese 

(všimněme si, že strany měly v úmyslu převést část podniku, když k tomu zamýšlely 

použít předvídaný smluvní typ, zároveň však chtěly vyloučit z převodu určité 
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zaměstnance). Tím tedy jednoznačně došlo k nenaplnění podstatných částí smlouvy o 

prodeji podniku (převzít závazky související s podnikem, včetně pracovněprávních).  

Jako přínos rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1323/2000 vnímám soudem 

konstatovanou možnost, že smlouva o prodeji podniku může sestávat z několika dílčích 

smluv tvořících ve svém souhrnu vzájemně provázaný celek. Tak tomu ale v daném 

případě nebylo!  

Jinou otázkou je pak možnost libovolně převádět jednotlivé hmotné složky 

podniku za pomoci kupní smlouvy (podle okolností pak v režimu obchodního či 

občanského práva). U takového postupu je však nutno dbát zvýšené pozornosti, aby na 

základě takto učiněné dispozice nedošlo v konečném důsledku k převodu (části) 

podniku jako vzájemně provázaného celku, neboť v takovém okamžiku by, dle mého 

úsudku, bylo nutno daný právní úkon znovu považovat za smlouvu o prodeji (části) 

podniku.  

Nad rámec výše uvedeného bych jen doplnil, že v českém právním řádu existují 

i jiné cesty, respektive smluvní typy, na jejichž základě lze dosáhnout stejného 

hospodářského cíle, jenž v konečném důsledku spočívá ve změnách subjektů 

provozujících podnik. Takovými smlouvami pak mohou být smlouva o převodu akcií či 

smlouva o prodeji obchodního podílu, podobného záměru lze navíc dosáhnout i 

sloučením, splynutím či rozdělením, popřípadě změnou právní formy.18 Volba 

vhodného nástroje může být prováděna v závislosti na daných okolnostech a 

konkrétních potřebách smluvních stran. Smlouva o prodeji podniku tedy nebude vždy 

jediným nástrojem k dosažení zamýšleného hospodářského cíle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Lochmanová, L., Smlouva o prodeji podniku. Právní rádce č.6/2005, Praktická příručka 
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3. Smlouva o prodeji podniku  

3.1 Obecně 

O důvodech vzniku smlouvy o prodeji podniku bylo krátce pojednáno v úvodu 

této práce, v této souvislosti bych rád připomněl několik vět z pera J. Dědiče:19  

„Zakotvení nového smluvního typu bylo vyvoláno jednak potřebou privatizace státního 

majetku, protože prodej podniku je jednou z možných forem privatizace, a jednak 

z potřeby komplexně řešit složitou právní problematiku převodu práv a závazků, které 

tvoří majetkovou podstatu podniku.“  

Jak dokládá názor L. Kopáče20 z doby, kdy smlouva o prodeji podniku byla teprve 

na počátku své existence, jejím účelem je umožnění změn vlastnických vztahů 

k majetkovým hodnotám tvořícím podnik, aniž by došlo k přerušení provozu jedné 

ekonomické entity. Úprava si nadále klade za cíl napomoci tomu, aby podnik mohl být 

prodán jako celek, a to na základě jedné smlouvy namísto série různých smluvních typů. 

V praxi to pak znamená převedení nejen složek hmotných, ale i složek osobních, 

nehmotných a obchodního jména zároveň. Smlouva o prodeji podniku se řadí mezi 

takzvané absolutní obchody (§ 261 odstavec 3 písmeno d), to znamená, že ustanovení 

obchodního zákoníku jsou na tuto smlouvu aplikovatelná bez ohledu na to, zda strany 

mají povahu podnikatele či nikoliv.  

Charakteristický pro právní úpravu smlouvy o prodeji podniku je rovněž značný 

počet kogentních ustanovení (celkem osm), která mohou posilovat dojem, že uvedený 

smluvní typ příliš nezapadá do třetí části obchodního zákoníku ovládané zásadou 

smluvní volnosti.21 Problematika takto komplexní smlouvy, jakou bezpochyby smlouva 

o prodeji podniku je, je velmi obsáhlá a dalo by se o ní psát dlouze. Z tohoto důvodu se 

v následujících podkapitolách věnuji podrobněji těm částem, které jsem z hlediska 

bližšího zaměření vyzdvihl v úvodu k této práci.  

                                                 
19 Dědič, J., K některým problémům ze smluv o prodeji podniku. Právní praxe č. 6/1993 
20 Kopáč, L., K problematice smlouvy o prodeji podniku, Právní rádce 2/1994 
21 K tomu srovnej Chmelík, M., Marek, K., Smlouva o prodeji podniku a neobchodní vztahy, Právní 

rozhledy, 1998, č.3, s. 118 a násl.  
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3.2 Podstatné části smlouvy 

Abychom určitou smlouvu mohli označit jako smlouvu o prodeji podniku, je 

třeba, aby splňovala všechny náležitosti uvedené v obchodním zákoníku. V této 

souvislosti judikoval Nejvyšší soud České republiky ve svém rozhodnutí publikovaném 

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem R 30/97. Podle něj je nezbytné, 

má li se jednat o určitý smluvní typ a mají li se na něj vztahovat příslušná ustanovení 

tento smluvní typ upravující, aby v něm byly obsaženy podstatné části smlouvy 

vymezené v § 476 obchodního zákoníku. Nebude li pak smlouva tyto podstatné části 

zahrnovat, nebude možno ji označit jako smlouvu o prodeji podniku a podle okolností 

bychom pro takový právní úkon museli hledat označení jiné.   

Podstatnými částmi smlouvy o prodeji podniku tak jsou závazek prodávajícího 

odevzdat kupujícímu podnik a převést na něj vlastnické právo, závazek kupujícího 

převzít závazky související s podnikem (a to tak že všechny!) a za další závazek 

kupujícího zaplatit kupní cenu. V neposlední řadě nesmíme opominout požadavek 

písemné formy nezbytný k řádnému uzavření smlouvy. 

3.3 Práva a povinnosti stran včetně práv vyplývajících z odpovědnosti za 

vady 

3.3.1 Ze strany kupujícího 

Hlavními povinnostmi založenými touto smlouvou je právo a tomu odpovídající 

povinnost kupujícího k převzetí podniku. Dále je to zaplacení kupní ceny a oznámení 

převzetí závazků věřitelům prodávajícího.  

Ohledně věcných vad podniku má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní 

ceny v případě, že určité věci chybí zcela anebo vykazují kvalitativní vady. Chybějícími 

věcmi se rozumí takové věci, které prodávající nepředal kupujícímu, ačkoliv podle 

účetní evidence a smlouvy mají být součástí jmění prodávaného podniku (§ 485 

ObchZ). Ve své podstatě tak jde o kvantitativní vady. Při posuzování kvalitativních vad 

věcí se pak přihlédne k jejich schopnosti sloužit provozu podniku a k době jejich 

používání podle účetních záznamů. Svým způsobem se jedná o vady určující míru 

funkčnosti věcí, které zajišťují provoz podniku, s přihlédnutím k době, po kterou již 
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takto slouží. Nerozhoduje například, zda jsou tyto věci fakticky využívány, ale právě jen 

jejich funkční využitelnost.22  

Pokud výše uvedené vady nebyly zachyceny v zápise o převzetí, nelze nárok na 

slevu z kupní ceny uplatňovat soudní cestou, ledaže o nich prodávající v době předání 

věci věděl. Důkazní břemeno v takovém případě bude nutně nést kupující. Pozice 

kupujícího v případném soudním sporu by se tak stala velmi složitou a nelze jinak než 

doporučit, aby se kupující během vyhotovování zápisu o převzetí do detailu věnoval 

všem jednotlivým položkám. Takováto činnost může být bezesporu velmi náročná a u 

např. velkých podniků či podniků obchodujících s drobným materiálem leckdy zabere i 

týdny času. Dle mého názoru pak přibrání si pomocného personálu speciálně pro tento 

úkon ušetří kupujícímu řadu nepříjemností.   

U vad zjistitelných až při provozu podniku je nezbytné je oznámit prodávajícímu 

bez zbytečného odkladu poté, kdy je kupující zjistil, nebo při odborné péči mohl zjistit, 

nejdéle však do uplynutí šesti měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Zde se kombinuje 

subjektivní lhůta v podobě nabytí vědomí kupujícího o vadách a objektivní lhůta 

s nejzazší možnou dobou k učinění oznámení. Uvedené lhůty však neplatí, prokáže-li 

kupující, že prodávající o vadách v době předání věcí věděl.  

Stejně tak může kupující uplatňovat slevu z kupní ceny v případě, kdy na něj 

přejdou závazky, které v době nabytí účinnosti smlouvy nebyly zachyceny v účetní 

evidenci (§ 486 ObchZ odst. 3). Toto ustanovení se tak pravděpodobně snaží 

kupujícímu vykompenzovat finanční dopad přecházejícího dluhu, o jehož existenci 

neměl ani ponětí, a jehož přechod nemohl ve smlouvě ani platně vyloučit (například 

ujednáním, že kupující nepřebírá žádné překvapivé dluhy, které se v budoucnu teprve 

objeví). Podobné ujednání by totiž nutně způsobilo neplatnost celé smlouvy o prodeji 

podniku, jak bude pojednáno dále. 

V souvislosti s podnikem, který vykazuje vady, má kupující právo na odstoupení 

od smlouvy. Stane se tak v případě, kdy: „podnik není způsobilý pro provoz stanovený 

ve smlouvě a vady včas oznámené jsou neodstranitelné nebo je prodávající neodstraní 

v dodatečné přiměřené lhůtě.“23 Zákonodárce tak klade důraz na zachování funkčnosti 

podniku samotného a zohledňuje tím princip komplexnosti smlouvy o prodeji podniku, 
                                                 
22 K tomu srovnej Bejček J, Eliáš K, Raban P., Kurs obchodního práva: obchodní závazky, C.H.BECK, 4. 

vydání, 2007 
23 Obchodní zákoník § 486 odstavec 2 
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kdy kupující přebírá úhrnem větší počet věcí tak, jak stojí a leží. Pokud v důsledku vad 

ztrácí podnik na své celistvosti, funkčnosti, a tedy hospodářské akceschopnosti, není tak 

možné po kupujícím spravedlivě požadovat strpění daného stavu. Jak uvádí P. Raban,24 

významnou roli tato úprava nabývá zejména v případě, kdy se prodávající ve smlouvě 

zavázal, že podnik je pro určitý provoz způsobilý – třeba i prostým konstatováním 

v textu smlouvy, že se jedná o podnik charakterizovaný určitým provozem (např. 

podnik XY, továrna na knoflíky). 

V této souvislosti mě napadá situace, kdy nabytý podnik nebude vykazovat 

obvyklé věcné vady v hmotných složkách, ale ve složkách osobních, tedy 

v zaměstnancích podniku. Pokud totiž po převodu podniku dojde k masivnímu odchodu 

řady kvalifikovaných specialistů, přičemž podnik bez jejich přítomnosti ztratí schopnost 

jakékoliv relevantní činnosti na trhu, dokážu si za určitých okolností představit, že to 

pro kupujícího může představovat důvod k odstoupení od smlouvy, když takováto vada 

bude jen stěží odstranitelná.  

Pro doplnění jen zmíním, že takovouto neodstranitelnou vadou vedoucí až 

k odstoupení od smlouvy může být i vada právní, spočívající v nepřevedení nemovitosti 

tvořící součást prodávaného podniku (§ 486 odst. 4 věta druhá obchodního zákoníku).  

V případě odstoupení od smlouvy o prodeji podniku vystupuje na povrch řada 

nejasností, a sice jakým právním režimem se budou řídit nová práva a závazky, které 

vznikly od okamžiku nabytí účinnosti smlouvy. Mezi uzavřením smlouvy a okamžikem 

odstoupení od smlouvy totiž může dojít k většímu časovému odstupu, během kterého 

podnik jako hospodářská entita nadále vyvíjel svou obchodní činnost. Ta nezbytně 

přináší uzavírání nových smluv k zajištění provozu podniku a jinému naplňování jeho 

podnikatelských aktivit. Nelze totiž předpokládat, třebaže to vyloučeno není, že osoba 

kupujícího nabytý podnik nemá v úmyslu nadále žádným způsobem provozovat. Ve 

většině případů tomu bude jistě naopak. Problém tedy nastane v okamžiku doručení 

odstoupení od smlouvy k rukám prodávajícího (jako praktické se jeví sjednat si možnost 

odstoupení od smlouvy v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny, 

kteréžto by se ze své podstaty doručovalo do dispozice kupujícího). Institut odstoupení 

od smlouvy jako způsob zániku závazku v souvislosti s porušením právní povinnosti ze 

                                                 
24 Bejček J, Eliáš K, Raban P., Kurs obchodního práva: obchodní závazky, C.H.BECK, 4. 
    vydání, 2007 
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smluvního vztahu má v obchodním zákoníku vlastní úpravu. Při odstoupení od smlouvy 

o prodeji podniku pozbývá převod podniku účinnosti. Věřitelem převedených 

pohledávek a dlužníkem převedených závazků se stává jako na počátku kupující. 

Nejpodstatnějším rozdílem oproti zákoníku občanskému, jsou důsledky odstoupení, 

jímž se smlouva neruší od počátku, tedy nikoliv s účinky ex tunc, ale s účinky ex nunc. 

Právní následky inkasa převedených pohledávek kupujícím a vyplacení závazků, ke 

kterým došlo před odstoupením od smlouvy, tedy nebudou dotčeny. K těmto 

skutečnostem se přihlédne až při následném vzájemném majetkovém vypořádání.   

Co ale se zmíněnými nově vzniknuvšími právy a závazky? Převádějí se i ony 

zpět na kupujícího, třebaže v době prodeje podniku ještě neexistovaly nebo se jich 

institut odstoupení od smlouvy nedotýká a zůstávají tak plně v dispozici kupujícího, 

který je založil? V tomto směru bych rád uvedl stanovisko L. Kopáče a J. Švestky.25 

Podle jejich tzv. separačního výkladu se zpětný převod týká pouze pohledávek a 

závazků, které existovaly v době prodeje podniku a existovaly ještě v době doručení 

právního úkonu odstoupení od smlouvy. Autoři uvádějí, že důsledky podnikatelské 

činnosti kupujícího se týkají pouze jeho osoby. Proto na povinnosti, které jsou s touto 

činností spojeny, nemá odstoupení od smlouvy žádný vliv.  

Tento závěr mě zprvu částečně překvapil, a to z jednoho prostého důvodu. 

Osobně totiž vnímám podnik jako věc hromadnou, jehož součástí jsou nejen věci, práva 

a jiné majetkové hodnoty, nýbrž i dluhy s podnikem související. Třebaže se dluhy 

obecně nepovažují za součást podniku,26 nemohu se zbavit pocitu celkové propojenosti 

dluhů a práv ve funkčním celku tvořícím ve své podstatě podnik. Argumentuje se, že 

dluhy se stávají součástí podniku až v důsledku uzavření smlouvy o prodeji podniku, 

která tento přechod dluhů označuje za podstatnou část smlouvy. Ve světle tohoto 

výkladu pak lze částečně přijmout stanovisko výše zmiňovaných autorů týkající se 

důsledků odstoupení od smlouvy. Můj osobní pohled na věc, a to právě z důvodu 

chápání dluhů jako součásti podniku, je v tomto směru odlišný. Pokud provozuji 

koupený podnik, hospodářskou jednotku, ovlivňuji jeho celkovou podobu, a to vědomě 

či nevědomě. Má li posléze dojít k jeho zpětnému převodu, považoval bych za 
                                                 
25   Kopáč, L., Švestka, J., K některým následkům odstoupení od smlouvy o prodeji podniku, Právní    
       rozhledy 2/1997 
26  Srovnej kromě definice podniku v § 5 ObchZ taktéž Černá, S., Smlouva o koupi závodu v návrhu    

občanského zákoníku, Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva, IFEC, 2008 
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smysluplné převést podnik znovu jako funkční celek, tedy spolu s dluhy i právy, u 

jejichž vzniku jsem stál jako kupující. Dle mého názoru je to praktické nejen s ohledem 

na platně uzavřené obchodní smlouvy, ale i s ohledem na ochranu zaměstnanců, se 

kterými jsem mezitím uzavřel pracovní poměr. Tomuto chápání podniku jako celku 

nesoucího s sebou i dluhy s podnikem související, lépe odpovídá návrh nového 

občanského zákoníku, o kterém pojednávám níže.          

3.3.2 Ze strany prodávajícího 

Mezi hlavní povinnosti prodávajícího, taktéž zčásti vymezené v základním 

ustanovení smlouvy, řadíme tyto: povinnost odevzdat podnik kupujícímu, povinnost 

převést na kupujícího vlastnické právo k podniku a povinnost oznámit dlužníkům 

přechod jejich pohledávek na osobu kupujícího.  

Dále je povinností prodávajícího upozornit kupujícího na všechny vady 

převáděných věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot, o kterých ví nebo musí vědět, 

jinak zodpovídá za škody, kterým bylo možno tímto upozorněním zabránit.27 

Prodávající tak musí učinit nejpozději v den sepsání zápisu o převzetí, ale ani její 

splnění jej nezbavuje odpovědnosti za vady plnění. Neučiní-li tak, nemůže se vyvinit z 

odpovědnosti za škody vzniklé v příčinné souvislosti s absencí tohoto upozornění. Tato 

povinnost prodávajícího vykazuje subjektivní hledisko. Pokud o vadách nevěděl, nebo 

ani vědět nemohl, nevznikne mu upozorňovací povinnost a nelze jej následně činit 

odpovědným za vzniklé škody.   

3.4 Nabytí vlastnického práva k podniku 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, jednou z povinností prodávajícího je 

převést na kupujícího vlastnické právo. Předmětem výkladu této kapitoly je pak 

stanovení okamžiku, se kterým je nabytí vlastnictví spojováno. 

Smlouva o prodeji podniku se vyznačuje svým translačním účinkem. Ten svou 

konstrukcí představuje zásadní odlišnost od obecné úpravy smlouvy kupní obsažené 

v občanském i obchodním zákoníku. Odchylka spočívá v potlačení obligačně právního 

účinku běžné kupní smlouvy, kdy se při jejím uzavření prodávající toliko zavazuje 

převést vlastnické právo k věci na kupujícího (k tomu pak nejčastěji může dojít tradicí 

neboli předáním věci).  
                                                 
27 Obchodní zákoník § 484 



23 
 

Oproti tomu v případě smlouvy o prodeji podniku k přechodu vlastnictví dochází 

již samotnou účinností smlouvy (avšak pouze u věcí movitých, srovnej § 483 odst. 3 

ObchZ). Pakliže obchodní zákoník neupravuje obecné regule nabývání účinnosti 

právních úkonů, je na tyto otázky třeba vztáhnout úpravu obecnou, nacházející se 

v občanském zákoníku. Datum účinnosti smlouvy pak bude zpravidla sjednán 

smluvními stranami v závislosti na sledovaném účelu. Bude li údaj o této skutečnosti 

chybět, splyne den účinnosti se dnem uzavření smlouvy o prodeji podniku.  Podle S. 

Plívy28 není ani vyloučeno, aby si strany ve smlouvě sjednaly odkládací podmínku 

(např. v podobě úplného zaplacení kupní ceny), jejímž úplným splněním se smlouva 

stane účinnou.  

Důvody užití translačního účinku jsou spatřovány zejména v předmětu smlouvy, 

jímž je podnik jako věc hromadná, a s tím oprávněné požadavky, aby kupující pokud 

možno nabyl vlastnictví k tomuto celku v jediný okamžik.29 Jak ve své stati píše 

S. Černá, tak logika takového řešení je především v pohyblivosti předmětu koupě a 

proměnlivosti jeho hodnoty.30  

Z ustanovení § 476 odst. 1 obchodního zákoníku se podává: „Smlouvou o 

prodeji podniku se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo k věcem, 

jiná práva a jiné majetkové hodnoty, jež slouží k provozování podniku, a kupující se 

zavazuje převzít závazky prodávajícího související s podnikem a zaplatit kupní cenu.“ 

Ani podle názoru Nejvyššího soudu však tato dikce při čistě gramatickém výkladu na 

první pohled nenasvědčuje tomu, že důsledkem uzavření smlouvy je bezprostřední 

přechod vlastnického práva a jiných práv (tedy translační účinek), ale pouze závazek, 

následně tato práva převést.31 Podobné výkladové potíže činí dle mého soudu 

ustanovení odstavce 1 § 483 ObchZ, který se dnem účinnosti smlouvy spojuje povinnost 

kupujícího předat a tomu odpovídající povinnost kupujícího převzít věci zahrnuté do 

prodeje. A to především v případě, kdy den nabytí účinnosti smlouvy bude spadat 

                                                 
28   Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol., Obchodní zákoník. Komentář, 12. vydání. Praha : C.H.Beck, 

2009 
29 Účelem úpravy smlouvy o prodeji podniku je možnost převést podnik jako celek najednou, jak 

potvrzuje i rozhodnutí sp. zn. 29 Odo 314/2001, ve kterém se Nejvyšší soud vyjádřil k translačnímu 
účinku smlouvy o prodeji podniku.  

30  Černá, S., Smlouva o koupi závodu v návrhu občanského zákoníku, Sborník statí z diskusních fór o 
rekodifikaci občanského práva, IFEC, 2008 

31  Rozhodnutí NS 29 Odo 314/2001 
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v jedno se dnem předání věcí, bude pak tato skutečnost zdánlivě připomínat smlouvu 

reálného typu a tím formálně zpochybňovat translační účinek smlouvy.  

Translační účinek smlouvy o prodeji podniku se přesto, dle mého názoru, 

zřetelně projeví v případech, kdy se strany dohodnou odlišně od odstavce prvního § 483 

ObchZ (toto ustanovení je totiž dispozitivní) a předání věcí si sjednají k datu 

pozdějšímu od data účinnosti smlouvy, nebo kdy jedna ze stran nesplní svou povinnost 

ke dni účinnosti smlouvy (rozuměj předat či převzít věci zahrnuté do prodeje). 

I navzdory těmto skutečnostem k přechodu vlastnictví dojde samotným okamžikem 

účinnosti smlouvy. 

Na druhou stranu sjednání odlišného data předání a převzetí věcí může způsobit 

vznik řady nejasných situací, které bude nutno řešit. V této souvislosti mě napadá 

otázka přechodu nebezpečí škody na věcech (§ 483 odst. 2 ObchZ) Může se totiž stát, 

že toto nebezpečí ponese i nadále prodávající podniku, ačkoliv už nebude jejich 

vlastníkem. Paradoxní situace toto řešení může vyvolat zejména v případech, kdy 

kupující odmítne převzít od prodávajícího věci zahrnuté do prodeje a ten bez své viny 

bude nucen nést nadále nebezpečí škody na nich. Aby své povinnosti dostál, bude ho 

jistě stát určité finanční prostředky. Co když ale i přesto na těchto věcech dojde ke 

škodě? Je spravedlivé, aby po něm kupující požadoval náhradu škody na věcech, za 

které zodpovídá jen z důvodu nesplnění povinnosti ze strany kupujícího? Podle mě by 

takový postup byl zcela absurdní, vedoucí až k rozporu s dobrými mravy. Prodávající 

by se dle mého přesvědčení v takovém případě mohl obrátit na kupujícího z titulu 

obecné náhrady škody, která mu vznikla v souvislosti s porušením právní povinnosti 

kupujícího, konkrétně pak nepřevzetím věcí zahrnutých do prodeje (§ 757 ObchZ).  

V této souvislosti je třeba mít na paměti, že odstavec druhý § 483 ObchZ 

regulující okamžik přechodu nebezpečí škody na věcech je dispozitivní, a strany se tak 

mohou dohodnout odlišně. Za úvahu to stojí zejména v případech, kdy není v zájmu 

prodávajícího dostat se do situace shora uvedené. Dále bude mít taková odlišná úprava 

význam tam, kde je vzhledem k rozsahu převáděného podniku předem jasné, že 

k předání nedojde v jeden den a prodávající se bude chtít vystříhat své povinnosti nést 

nebezpečí škody na věcech, které mu již nepatří a které předávány teprve budou. 

Naopak z pohledu kupujícího se mi nezdá příliš výhodné vázat přechod nebezpečí 
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škody na věcech dnem předání, dochází li k němu v den dřívější, než je den účinnosti 

smlouvy a tedy den nabytí vlastnického práva k nim. 

Vzhledem k výhradní aplikaci translačního účinku pouze ohledně věcí movitých, 

je taktéž nutno si uvědomit, že obchodní zákoník zachovává intabulační princip 

v souvislosti s převodem věcí nemovitých (viz § 483 odst. 3). To znamená, že ohledně 

nemovitostí tvořících součást podniku se bude postupovat standardním způsobem. 

K jejich nabytí je potřeba vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

V rámci úpravy přechodu vlastnického práva podle smlouvy o prodeji podniku 

stojí za povšimnutí možnost obdobné aplikace ustanovení § 444 až § 446 obchodního 

zákoníku, týkající se nabývání vlastnického práva k movitostem v rámci obchodní 

kupní smlouvy. Z uvedených ustanovení vyplývá, že okamžik přechodu vlastnického 

práva k movitostem může za splnění určitých podmínek být sjednán před i po nabytí 

účinnosti smlouvy o prodeji podniku.32  

Dále platí, jak uvádí S. Plíva,33 že kupující by nabyl vlastnické právo k movitým 

věcem, i kdyby prodávající nebyl vlastníkem prodávaných věcí, ledaže by v době, kdy 

měl vlastnické právo nabýt, věděl, že prodávající podniku není vlastníkem movitých 

věcí a že není oprávněn s nimi nakládat za účelem prodeje. Autor tím zohledňuje 

obchodní povahu smlouvy o prodeji podniku a tedy nutnou aplikaci pravidel o nabývání 

vlastnictví od nevlastníka, upravenou obchodním zákoníkem. V případě nemovitostí 

tento postup nelze praktikovat s ohledem na občanskoprávní úpravu regulující jejich 

převody. 

Nabytí vlastnického práva k věcem tvořícím podnik je tak rozštěpeno do dvou 

právních režimů v závislosti na tom, zda se jedná o movitost či nemovitost. V důsledku 

toho nemusí k nabytí podniku dojít v jeden okamžik a dokonce k tomu může docházet 

postupně. Patrné to bude zejména v případě převáděného podniku spolu s větším 

počtem nemovitostí, kdy nabytí vlastnictví k nim bude do určité míry ovlivněno 

rychlostí postupu katastrálního úřadu (avšak v konečné fázi se budou víceméně 

shodovat, když účinky takového vkladu nastávají ke dni, ke kterému byl návrh na vklad 

podán, záleží tedy i na stranách jak promptně návrhy na vklad vlastnického práva ke 
                                                 
32  K tomu kladně Plíva, S., in Štenglová I., Plíva S., Tomsa M. a kol., Obchodní zákoník. Komentář, 12. 

vydání. Praha : C.H.Beck, 2009, 1057 s.; Opačně pak P., Raban, in Bejček J, Eliáš K, Raban P., Kurs 
obchodního práva: obchodní závazky, C.H.BECK, 4.vydání, 2007, 283-284 s. 

33  Štenglová I., Plíva S., Tomsa M. a kol., Obchodní zákoník. Komentář, 12. vydání. Praha : C.H.Beck, 
2009, 1057 s. 
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katastrálnímu úřadu podají). Změnu v tomto ohledu pravděpodobně přinese nová 

kodifikace soukromého práva, jak je pojednáno níže.        

Na závěr dodávám, že o převzetí věcí strany vyhotoví zápis, který následně na 

důkaz správnosti podepíší. Vyhotovení zápisu je povinností obou smluvních stran. 

Ustanovení je dispozitivní a prodávající se s kupujícím mohou dohodnout i tím 

způsobem, že o předání věcí žádný zápis pořizovat nebudou. Jelikož se však jedná o 

důležitý dokument, který může v budoucnu sloužit jako důkaz o tom, kdy a v jakém 

rozsahu k převzetí došlo a také ve vztahu k případným nárokům z odpovědnosti za 

vady, nelze jinak než sepsání takového zápisu oběma stranám doporučit.  

3.5 Stanovení kupní ceny 

 Zaplacení kupní ceny je jednou z podstatných náležitostí smlouvy o prodeji 

podniku. Úplatnost je jejím pojmovým znakem, a jak soud několikrát v této souvislosti 

vyložil, není li cena stanovena, nebyla platně uzavřena smlouva o prodeji podniku.34    

Stanovení kupní ceny není snadný úkol a jednání stran o její výši bude 

pravděpodobně vždy předmětem náročných diskuzí. Pomůckou v tomto ohledu se stává 

ustanovení § 482 obchodního zákoníku, podle kterého se má za to, že kupní cena je 

stanovena na základě údajů o souhrnu věcí, práv a závazků uvedených v účetní evidenci 

prodávaného podniku ke dni uzavření smlouvy a na základě dalších hodnot uvedených 

ve smlouvě, pokud nejsou zahrnuty do účetní evidence. Ustanovení svou konstrukcí 

představuje toliko vyvratitelnou právní domněnku, která se uplatní, pokud se strany od 

této dispozitivní normy neodchýlí vlastní úpravou stanovení kupní ceny. Vodítko je to 

jistě správné, z účetní evidence se nabízí nejlepší přehled aktiv a pasiv prodávaného 

podniku, které jsou pro stanovení celkové ceny určující. Jak píše L. Lochmanová,35 tak 

k uvedenému datu prodeje podniku je nezbytné uzavřít účetní knihy, to z toho důvodu, 

aby bylo možné určit stav aktiv a závazků jak vcelku, tak i podle jednotlivých položek.  

Podnik ovšem není tvořen jen věcmi a právy, které lze poměrně snadno vyjádřit 

určitou finanční částkou. Dle zákonné dikce k podniku totiž náleží i další majetkové 

hodnoty, v kterémžto případě se v souvislosti s vyjádřením jejich finanční hodnoty bude 

jednat o složitý proces. Na druhou stranu nespornou výhodou této konstrukce je, že do 

ceny podniku lze zahrnout i takové hodnoty, jako jsou výhodné umístění podniku, 
                                                 
34 Srovnej rozhodnutí NS sp. zn. 29 Odo 1058/2003, dále i VS v Praze, sp. zn. 9 Cmo 856/99 
35 Lochmanová, L., Smlouva o prodeji podniku. Právní rádce č.6/2005, Praktická příručka 
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tradiční klientela nebo sehraný tým zaměstnanců. Jakou částkou se tyto položky ocení, 

bude vždy záležet na konkrétním případě a ochotě stran dané vyčíslení přijmout. 

 Ustanovení § 482 obchodního zákoníku pokračuje a v poslední větě upravuje 

situaci, při níž smlouva nabývá účinnosti k pozdějšímu datu, než je den jejího uzavření. 

V takovém případě se mění výše kupní ceny s přihlédnutím ke zvýšení nebo snížení 

jmění, k němuž došlo v mezidobí. Toto řešení zohledňuje fakt, že podnik je zpravidla 

prodáván za provozu, tzn., že práva, závazky, a tudíž i cena se plynule mění. 36 Stále se 

však jedná o stejné dispozitivní ustanovení, které se neuplatní v případě odlišné dohody 

stran.  

Dále platí, že určí li strany výši kupní ceny vlastním způsobem,37 a tím vyvrátí 

zákonem stanovenou domněnku, dispozitivní ustanovení regulující postup v případě 

pozdějšího nabytí účinnosti aplikováno nebude. V takovém případě nezáleží, kdy 

smlouva nabývá účinnosti.38 Takový postup je dle mého názoru na místě. Je jím 

zdůrazněna autonomie vůle smluvních stran a plné respektování jejich smluvní svobody 

bez nežádoucích vlivů v podobě donucujících ustanovení zákona. Pokud strany mají 

v úmyslu ošetřit případné rozdíly ve výši jmění podniku v mezidobí smlouvy, mají 

možnost tak učinit ve smlouvě samotné (například tak, že cena se mění, jestliže zvýšení 

nebo snížení obchodního jmění přesáhne určitý limit).     

 Při stanovování vlastního způsobu určení ceny podniku budou pravděpodobně 

existovat jisté hranice ohledně její výše. Jak uvádí K. Marek,39 ačkoliv je tvorba cen 

zásadně věcí dohody kontrahujících subjektů, nemůže jít o tzv. „divokou cenu“ a je 

třeba vycházet ze zásady poctivého obchodního styku. Do jaké míry pak bude cena 

odpovídat zásadám poctivého obchodního styku, je na posouzení každého jednotlivého 

případu. V souvislosti s touto otázkou judikoval Nejvyšší soud, kde se ve svém 

rozhodnutí vyjádřil k mravnosti její výše.40 V judikovaném případě šlo o opětovný 

prodej podniku za cenu trojnásobně převyšující původní částku, za kterou prodávající 

podnik získal. Tato skutečnost, podle Nejvyššího soudu, je pouze dokladem o tom, že 

                                                 
36 K tomu Dědič, J. a kol., Obchodní zákoník, Komentář, Díl IV., § 221 až 775, Polygon, Praha 2002, 

3486-3487 s. 
37  Dokonce postačí způsob, jakým bude dodatečně stanovena. 
38  Štenglová I., Plíva S., Tomsa M. a kol., Obchodní zákoník. Komentář, 12. vydání. Praha : C.H.Beck,     
     2009 
39  Marek K., Smlouva o prodeji podniku, Právní rádce, 2000 
40  Rozhodnutí NS 29 Cdo 2568/2000 
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prodávající tento majetek zpeněžil lépe, než předchozí vlastník a jinou vypovídací 

hodnotu nemá. Nelze z ní jednoznačně vyvodit rozpor s dobrými mravy a jako takovou 

ji označit za neplatnou.  

 Je patrné, že cena podniku je velmi proměnlivá hodnota, která se může snadno 

vyvíjet a měnit v závislosti na aktuálních potřebách trhu. Při jejím stanovení je proto 

třeba věnovat pozornost i okamžiku, ke kterému se cena sjednává. Její stanovení je však 

více než otázkou právní, záležitostí ekonomického rozboru.41 Jistě nebude stranám na 

škodu přibrat si k jednání znalce, jehož posudek vhodně poslouží jako základ dalšího 

vyjednávání.      

3.6 Přechod práv a závazků 

3.6.1 Obecně  

Úprava přechodu práv a závazků je náplní § 477 ObchZ. Jedná se o kogentní 

úpravu a strany se tak od daného režimu mohou odchýlit jen v rozsahu, v jakém to 

zákon výslovně povoluje. 

 Odstavec 1 § 477 zakotvuje: „Na kupujícího přecházejí všechna práva a 

závazky, na které se prodej vztahuje.“ U pojmu závazek jistě nenastane větší nejistota o 

tom, co si pod ním lze představit. Naproti tomu se dle užitého termínu práva nechá 

jazykovým výkladem dovodit, že kromě pohledávek, jakožto nejobvyklejších případů, 

budou přecházet i další práva majetkové povahy. Mezi ně můžeme zařadit práva věcná, 

práva z duševního a průmyslového vlastnictví, práva z pracovněprávních vztahů a 

podobně. 

 K přechodu všech závazků souvisejících s prodávaným podnikem z 

prodávajícího na kupujícího pak dochází ze zákona, a to okamžikem nabytí účinnosti 

smlouvy o prodeji podniku. Podstatné je, že objem těchto závazků není nikterak 

limitován, nerozhoduje tak jejich poměr k výši kupní ceny a nerozhoduje ani vědomí 

kupujícího o jejich existenci. Jak dále uvedl Nejvyšší soud, není ani nutné všechny 

závazky jakkoliv ve smlouvě zmiňovat či identifikovat.42 Na kupujícího tak, bez ohledu 

                                                 
41  K základním přístupům k oceňování podniku viz Lochmanová, L., Smlouva o prodeji podniku. Právní 

rádce č.6/2005, Praktická příručka, str, . 
42 Rozhodnutí NS 35 Odo 653/2004 
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na to, zda smlouva výčet závazků obsahuje či nikoli, přecházejí všechny závazky, které 

s prodávaným podnikem souvisejí. 

Vzhledem k podpůrné funkci předpisů práva občanského (§ 1 ObchZ) lze dospět 

k závěru, třebaže tak v obchodním zákoníku výslovně stanoveno není, že ustanovení 

občanského zákoníku upravující přechod závazků budou podpůrně užity i pro případ 

smlouvy o prodeji podniku. Jakkoliv úprava v občanském zákoníku této problematice 

nejbližší, a sice převzetí dluhu dle § 531, vyžaduje souhlas věřitele s přechodem, 

obchodní zákoník stejnou podmínku neklade a přechod dluhu se stane platným i bez 

takového souhlasu.43  

Na první pohled se nabízí, že takový postup by na věřitele mohl mít řadu 

negativních důsledků. Zvolen byl ovšem úmyslně, a to za účelem předcházení 

zdlouhavým průtahům v převodech podniku. Aby však nedocházelo ke krácení práv 

věřitelů, upravuje obchodní zákoník na jejich ochranu několik právních nástrojů. K těm 

řadíme informační povinnost kupujícího, ručení prodávajícího za převedené závazky a 

právo věřitele podat odpor u soudu. Kupující je ze zákona povinen bez zbytečného 

odkladu oznámit věřitelům převzetí závazku.44 Tím by měla být v první řadě zajištěna 

dostatečná informovanost věřitele o osobě jeho dlužníka, kdy posléze může sám zvolit 

konkrétní kroky k vydobytí své pohledávky. O zákonném ručení prodávajícího za 

závazky související s podnikem a o právu odporu bude podrobněji pojednáno dále.  

 Přechod pohledávek samotných nastává automaticky ze zákona dnem nabytí 

účinnosti smlouvy o prodeji podniku. Jak uvádí J. Dědič,45 jejich přechod se řídí 

kogentními ustanoveními občanského zákoníku (srovnej § 524 až 530) a strany se tak 

od nich nemohou smluvně odchýlit. Pro doplnění uvádím, že obchodní zákoník ve svém 

§ 477 odstavci 4 zdvojuje právní úpravu tím, že prodávajícímu ukládá stejnou 

informační povinnost vůči dlužníkům, jakou nalézáme v obecné úpravě postoupení 

pohledávek dle občanského zákoníku. 

 Zmínil jsem, že přechod závazků a pohledávek nastává automaticky ze zákona 

dnem nabytí účinnosti smlouvy o prodeji podniku. K upřesnění bych jen doplnil, že 

obchodní zákoník nikde přesný okamžik přechodu nestanovuje. Činí tak pouze 
                                                 
43 Tím je podtržen nezvratný účel smlouvy o prodeji podniku, a sice možnost převést podnik jako celek  
     pomocí jediného úkonu bez zdlouhavých obstrukcí v podobě opatřování si souhlasu všech věřitelů, 

které by v řadě případů bylo i nerealizovatelné. 
44 § 477 odst. 4 obchodního zákoníku 
45 Dědič, J., K některým problémům ze smluv o prodeji podniku. Právní praxe 6/1993 
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v souvislosti s přechodem vlastnického práva k věcem (viz výše). Vyjdeme-li však ze 

znění jednotlivých ustanovení (§ 477 odst. 1, § 479 ObchZ.) konstatujících přechod 

práv a závazků na kupujícího („na kupujícího přecházejí všechna práva a závazky, na 

které se prodej vztahuje“ či „ na kupujícího přecházejí všechna práva vyplývající z 

průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,“ apod.) nasvědčuje jejich dikce tomu, 

že splnění jiných podmínek k přechodu práv nezbytné není, neboť jejich přechod 

nařizuje bezvýjimečně a nepodmíněně. Tento názor potvrdil Nejvyšší soud v rozhodnutí 

sp. zn. 29 Odo 314/2001 ze dne 30. října 2002. 

3.6.2 Práva z pracovněprávních vztahů 

 Stejně tak práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí na 

kupujícího komplexně přímo ze zákona a to na základě kogentního ustanovení § 480 

ObchZ. Není tak rozhodující, zda kupující v době uzavření smlouvy o konkrétním 

pracovněprávním vztahu prodávajícího a jeho zaměstnance věděl. Smlouva o prodeji 

podniku tím znovu naplňuje svůj účel, a to převést jedním úkonem všechny složky 

tvořící podnik, zde konkrétně složku osobní. Nejvyšší soud k tomu uvedl: „Přechod 

práv a povinností z pracovněprávních vztahů na kupujícího je při smlouvě o prodeji 

podniku (části podniku) odůvodněn tím, aby zůstala v zájmu ekonomického využití 

podniku (převáděné části podniku) zachována jednota hmotných, osobních a 

nehmotných složek podnikání.“46    

Zaměstnancům jsou v důsledku toho zachována při uskutečnění prodeje podniku 

všechna práva vyplývající z pracovního poměru s tím rozdílem, že jejich novým 

zaměstnavatelem se stává kupující. V praxi mohou dle mého názoru nastat situace, kdy 

zaměstnanci prodej podniku ani nezaregistrují. V takovém případě by bylo dobré do 

obchodního zákoníku doplnit informační povinnost jedné ze smluvních stran, aby tak 

zaměstnancům byl prodej podniku bezpečně prokázán. To je důležité zejména 

s ohledem na uplatňování zaměstnaneckých práv vůči zaměstnavateli. Pokud jsou 

zaměstnanci věřiteli prodávajícího, převzetí závazku jim oznámí kupující (§ 477 odst. 4 

ObchZ), tedy jejich nový zaměstnavatel. Avšak se nedomnívám, že každý zaměstnanec 

se z titulu svého pracovního poměru dá označit za zaměstnavatelova věřitele a naopak. 

Při uplatňování svých práv by se tak v důsledku své nevědomosti o tom, kdo je vlastně 

                                                 
46 Rozhodnutí NS 21 Cdo 310/2006 ze dne 14. listopadu 2006 
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jejich zaměstnavatelem, mohli snadno dostat do obtížných situací. Takové pojetí zajisté 

není z pohledu zaměstnance, který je v našem pracovním právu již tradičně chráněn 

zvýšenou měrou, optimální. 

Nejvyšší soud se v této souvislosti zabýval otázkou procesního nástupnictví 

kupujícího podniku jako účastníka řízení ve sporu o neplatnost rozvázání pracovního 

poměru zahájeném proti prodávajícímu na místě původního žalovaného. Ve svém 

rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 857/2004 ze dne 14. října 2004 judikoval následovně: „V 

případě, že smlouva představovala smlouvu o prodeji podniku, přešla na nabyvatele  též 

práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů ohledně zaměstnanců podniku (§ 480 

obch. zák.), včetně těch, s nimiž byl rozvázán pracovní poměr a s nimiž v době prodeje 

probíhal u soudu spor o neplatnost rozvázání pracovního poměru.“  Z uvedeného 

judikátu tedy vyplývá, že práva a povinnosti vůči zaměstnancům podniku, kteří již pro 

kupujícího nevykonávají pracovní činnost, přecházejí pouze za předpokladu, že s nimi 

v době prodeje probíhal u soudu spor o neplatnost rozvázání pracovního poměru.   

Problematikou přechodu práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních 

vztahů se Nejvyšší soud zabýval opakovaně. Ve svém rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 

310/2006 ze dne 14. listopadu 2006 vyslovil tento názor: „Ze znění ustanovení § 480 

obchodního zákoníku (srov. slova \"k zaměstnancům podniku\") se jednoznačně podává, 

že na kupujícího nepřechází všechna práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů, 

které vůbec kdy prodávajícímu vznikly při provozování podniku (převáděné části 

podniku), ale jen práva a povinnosti (včetně neuspokojených nároků) vůči těm 

zaměstnancům, jejichž pracovněprávní vztah s prodávajícím trval alespoň v den, kterým 

se stala smlouva o prodeji podniku (části podniku) účinnou; skončil-li pracovněprávní 

vztah před tímto dnem, zůstávají práva a povinnosti prodávajícího (spočívající v dosud 

neuspokojených nárocích) vůči bývalým zaměstnancům smlouvou o prodeji podniku 

(části podniku) nedotčena. Z uvedeného vyplývá, že předpokladem přechodu práv a 

povinností z pracovněprávních vztahů je trvání pracovního poměru k prodávajícímu, 

alespoň v den nabytí účinnosti smlouvy o prodeji podniku. Za žádných okolností se 

netýká bývalých zaměstnanců podniku (soud tak dovodil z dikce „k zaměstnancům 

podniku“) V jejich případě zůstává oprávněným, respektive povinným, prodávající 

podniku. Dojde li tedy k rozvázání pracovního poměru před nabytím účinnosti smlouvy 

(například i v mezidobí od jejího uzavření), k přechodu práv a povinností, s výjimkou 
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těch zaměstnanců, ohledně nichž probíhá spor o neplatnost rozvázání pracovního 

poměru, nedochází. Jak Nejvyšší soud dále uvedl, uvedený závěr je rovněž v souladu s 

účelem smlouvy o prodeji podniku (části podniku); k zachování jednoty hmotných, 

osobních a nehmotných složek podnikání je potřebné, aby kupující převzal práva a 

povinnosti jen vůči zaměstnancům, jejichž pracovněprávní vztah dosud trvá a kteří tak 

mají v převáděném podniku (jeho převáděné části) nadále působit. 

O stejné závěry se Nejvyšší soud opírá hned v zápětí v rozhodnutí ze dne 29. 

listopadu 200647 a v dalším pak ze dne 18. prosince 2008.48 Ve druhém z předně 

jmenovaných rozhodnutí se navíc Nejvyšší soud vyslovil k možnosti smluvního 

ujednání stran ohledně přechodu práv a závazků z pracovněprávních vztahů. V řešeném 

případě šlo totiž o to, že kupující podniku uzavřel s prodávajícím v rámci smlouvy o 

prodeji podniku dohodu, podle které převzal závazky z odpovědnosti za škodu na zdraví 

zaměstnanců a bývalých zaměstnanců podniku. Nejvyšší soud pak takovou dohodu 

odmítl, neboť přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů jen na základě 

smluvního ujednání zaměstnavatelských subjektů je vyloučen. Znovu tak potvrdil své 

stanovisko, a to že podmínkou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů je 

nutnost trvání pracovního poměru alespoň v den účinnosti smlouvy.  

Můžeme shrnout, že všechna uvedená rozhodnutí s ohledem na dikci § 480 

ObchZ specifikují rozsah práv a povinností přecházejících na kupujícího podniku, když 

jej rozšiřují o zmíněná práva a povinnosti zaměstnanců, ohledně nichž probíhá spor o 

neplatnost rozvázání pracovního poměru, a na druhou stranu z něj vylučují ta, která jsou 

spojena s bývalými zaměstnanci, s nimiž byl pracovní poměr rozvázán před nabytím 

účinnosti smlouvy o prodeji podniku.   

3.6.3 Práva z duševního vlastnictví 

 Z dikce ustanovení § 479 ObchZ vyplývá, že na kupujícího přecházejí všechna 

práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, jež se týkají 

podnikatelské činnosti prodávaného podniku. Z ustanovení § 263 ObchZ se podává, že 

se jedná o normu dispozitivní a není tak vyloučeno, že si strany dohodnou něco jiného. 

Ustanovení § 479 ObchZ pak navazuje svým odstavcem druhým, když stanoví, že 

k přechodu práv z duševního vlastnictví nedochází, jestliže by to odporovalo smlouvě o 
                                                 
47 Rozhodnutí Nejvyššího soudu 21 Cdo 187/2006 
48 Rozhodnutí Nejvyššího soudu 21 Cdo 449/2008 
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poskytnutí takovýchto práv nebo povaze těchto práv. Oproti odstavci prvnímu se jedná 

o ustanovení kogentní, od kterého se strany v žádném případě odchýlit nemohou. 

 Jak uvádí S. Plíva,49 nejsou pojmy průmyslového a duševního vlastnictví 

v našem právním řádu blíže vymezeny. Jako obecný pojem se chápe zpravidla 

vlastnictví duševní (srovnej výše ustanovení obchodního zákoníku), jehož součástí je 

vlastnictví literární a umělecké a vlastnictví průmyslové; podle této koncepce je 

vlastnictví průmyslové implikováno vlastnictví duševnímu. Jak píše M. Knappová,50 

bylo by vhodnější považovat duševní (intelektuální) vlastnictví a vlastnictví průmyslové 

za pojmy stejné úrovně, neboť mezi obojím jsou výrazné rozdíly; argumentuje, že např. 

obchodní jméno jako předmět vlastnictví průmyslového lze sotva taktéž považovat za 

předmět vlastnictví intelektuálního. Podle M. Knappové se zde nejedná o vlastnictví 

jako takové, tj. nikoliv o právo vlastnické, ale o práva tvořící v moderních 

společnostech se stoupající důležitostí vědy, techniky a informatiky stále významnější 

součást co nejšíře chápané zvláštní kategorie práv, která je označována jako práva 

k nehmotným statkům. S tímto pohledem na věc musím souhlasit. Ruku v ruce 

s prudkým rozvojem informačních technologií hrají nehmotné statky významnou roli na 

poli každodenního obchodního styku a potřeba jejich přesné kategorizace je tak do 

budoucna více než žádoucí.  

V praxi se průmyslovým vlastnictvím míní zejména právo k vynálezu, 

průmyslovému vzoru, zlepšovacím návrhům, ochranným známkám, k obchodní firmě, 

označení původu, novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat a topografiím 

polovodičových výrobků. Jak uvádí M. Tomsa,51 předmětem průmyslového vlastnictví 

jsou tedy za prvé práva k nehmotným statkům průmyslově využitelná a za druhé práva 

na ochranné označení.  

Naproti tomu duševním vlastnictvím je zejména právo autorské a práva 

autorskému právu příbuzná, jako práva výrobců zvukových záznamů, práva k výkonu 

výkonného umělce, a dále též práva k jiným výsledkům duševní činnosti, jako např. 

know-how, vědeckým objevům.52 

                                                 
49 Štenglová I., Plíva S., Tomsa M. a kol., Obchodní zákoník. Komentář, 12. vydání.     
    Praha : C.H.Beck, 2009 
50 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol., Občanské právo hmotné, 3. díl, 3. vydání. ASPI 2003 
51 Štenglová I., Plíva S., Tomsa M. a kol., Obchodní zákoník. Komentář, 12. vydání.     
52 Příkladem jak úzký rozdíl mezi pojmem duševní vlastnictví a průmyslové vlastnictví existuje, budiž     
     nám tzv. know-how, které podle S.Plívy je předmětem práv z jiného duševního vlastnictví a naopak  
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 Budeme li se zabývat otázkou vyloučení přechodu práv z duševního vlastnictví 

při prodeji podniku, musíme se blíže zaměřit na odstavec druhý § 479 ObchZ. Podle něj 

k takovému přechodu nedochází, jestliže by to odporovalo smlouvě o poskytnutí 

výkonu práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví nebo povaze těchto 

práv. Takovou smlouvou se mimo jiné53 rozumí licenční smlouva podle § 508 ObchZ. 

Problémem z našeho pohledu jistě nebude případ, kdy prodávající podniku je 

poskytovatelem zmíněných práv a kupující podniku tak automaticky pouze nastupuje na 

jeho pozici (pokud si ovšem strany nedohodly něco jiného). Obchodní zákoník se snaží 

myslet na situaci, kdy prodávající je osobou oprávněnou z takových práv a to na základě 

licenční smlouvy. Podle S. Plívy54 smlouvě o poskytnutí výkonu práva u duševního 

vlastnictví nebude přechod takového práva odporovat tehdy, jestliže je k přechodu 

poskytovatelem licence dán souhlas.  Ustanovení upravující licenční smlouvu v § 511 

odstavci druhém ObchZ totiž neumožňuje nabyvateli přenechat výkon práva jiným 

osobám. Vzhledem k dispozitivitě daného ustanovení se však strany mohou dohodnout 

opačně. Neučiní li tak při uzavírání licenční smlouvy, kupující podniku práva 

z duševního vlastnictví na základě smlouvy o prodeji podniku nenabývá. Pokud však 

jeho zájem ohledně takových práv trvá, nezbývá mu nic jiného, než se přímo obrátit na 

jejich poskytovatele a výkon práv z duševního vlastnictví si smluvně upravit.  

  Kupující rovněž práva z duševního vlastnictví nenabývá, pokud by přechod 

odporoval povaze těchto práv. K právům, která jsou tímto ustanovením dotčena, řadíme 

zejména práva osobní povahy, a z nich pak nejvíce právo autorské, které je svou 

podstatou absolutně nepřevoditelné. Rovněž by povaze práva odporoval přechod práva 

k ochranné známce, jestliže by výrobky, které známka označuje, nebyly předmětem 

podnikatelské činnosti kupujícího.55      

Pro nabytí nebo zachování některých z uvedených práv je někdy právním řádem 

vyžadováno splnění určité podmínky. Tento fakt zohledňuje druhá věta odstavce 

prvního § 479 ObchZ. Je li totiž takovou podmínkou uskutečňování konkrétní 

podnikatelské činnosti, započítává se do této činnosti nabyvatele uskutečněné po prodeji 

podniku i činnost uskutečněná při provozu podniku před jeho prodejem. Tak tomu bude 
                                                                                                                                               

    M.Knappová ho řadí do vlastnictví průmyslového, viz citovaná literatura.  
53 Pro potřeby autorského práva je licenční smlouva upravena v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský zákon.  
54 Štenglová I., Plíva S., Tomsa M. a kol., Obchodní zákoník. Komentář, 12. vydání. Praha : C.H.Beck,     
     2009 
55 Tamtéž 
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například u vzniku práva předchozího uživatele u ochranných známek, vynálezů a 

užitných vzorů nebo pro zachování práv k ochranné známce. 

Navazující zákonná ustanovení upravující smlouvu o prodeji podniku řešila 

problematiku „obchodního jména“, jako jednoho z typických práv na označení. Tato 

úprava však byla harmonizační novelou vypuštěna a nově je převod obchodní firmy 

řešen v rámci obecných ustanovení obchodního zákoníku v díle třetím. Pro převod 

obchodní firmy tedy platí odstavec čtvrtý § 11 ObchZ, z něhož vyplývá, že takový 

převod je možný pouze za současného převodu podniku jako celku. Jak vyložil Nejvyšší 

soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 32 Odo 47/2004 ze dne 22. září 2004: „Uvedené 

ustanovení tak upravuje tzv. vázaný přechod obchodního jména, tj. nepřipouští, aby 

k jeho převodu došlo bez současného převodu podniku. Obchodní jméno není 

samostatně převoditelný statek, aniž by současně s ním nebyl převeden podnik (nebo 

alespoň jeho část), k němuž se váže.“56 Dále je nutno dbát ustanovení § 11 odst. 1 

ObchZ, které podmiňuje podnikání pod dosavadní firmou převodce jeho výslovným 

souhlasem a jen s povinným nástupnickým dodatkem. Půjde li tedy o smlouvu o prodeji 

podniku, je zajisté vhodné doporučit stranám tento souhlas vyjádřit přímo ve smlouvě.57 

Bez výslovného souhlasu totiž podnikání pod dosavadní firmou nebude možné. 

Z uvedeného vyplývá, že zatímco obchodní firmu lze převést pouze s podnikem, podnik 

jako takový lze převést i bez firmy.  

Zde bych se pozastavil a to v souvislosti s odkazem na uplatnění možnosti 

převodu obchodní firmy. Z pohledu kupujícího bude jistě směrodatné, zda je pro něj 

nějakým způsobem výhodné podnikat pod dosavadní firmou převodce. Jistě tomu tak 

bude v případě, kdy podnik má v rámci svého oboru a územního působení velmi dobré 

jméno, které je zárukou dalšího úspěchu. Sporné však zůstává, do jaké míry se 

kupujícímu podaří uchovat zdání identity podniku vzhledem k nástupnickému dodatku, 

který by byl k dosavadní firmě nucen připojit (srovnej § 11 odst. 1 ObchZ).  

Co ale teprve z pohledu prodávajícího? Jak přesvědčivé musejí být důvody 

k tomu, aby s prodávaným podnikem převedl i svou obchodní firmu? Předně totiž platí, 

že podnikatel je povinen činit právní úkony pod svou obchodní firmou. Prodá li pak 

podnik i s obchodní firmou, bude muset podat návrh na změnu obchodní firmy, což se 
                                                 
56 Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí pracuje s pojmem „obchodní jméno“, které bylo k 1.1.2001 

harmonizační novelou nahrazeno pojmem „obchodní firma“  
57 Podle K. Marka by tento souhlas mohl být vyjádřen i jinak; in Smlouva o prodeji podniku 
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neobejde bez dalších formalit. Obchodní zákoník v odstavci třetím § 11 výslovně řeší 

přechod obchodní firmy, která přechází na nástupnickou právnickou osobu (která firmu 

převezme spolu s podnikem), avšak za předpokladu, že původní právnická osoba zaniká 

bez likvidace, tzn. rozdělením, sloučením anebo převodem jmění na společníka. 

Nejedná se tedy o klasický smluvní převod podniku spolu s obchodní firmou. 

Pokud právnická osoba prodá podnik spolu s obchodní firmou, ztrácí název, pod 

kterým je povinna činit veškeré právní úkony. Stejná situace nastane i v případě prodeje 

části podniku, jehož součástí bude i převod obchodní firmy. Obchodní zákoník tuto 

možnost váže na podmínku, že podnikatel bude provozovat zbývající část podniku pod 

jinou firmou, anebo tato část zanikne likvidací (§ 11 odst. 4 ObchZ). Aby tedy mohla 

právnická osoba nadále existovat, musela by v obou případech přistoupit ke změně 

obchodní firmy, pod kterou je zapsána do obchodního rejstříku. Technicky vhodné 

řešení, které mě v této souvislosti napadá, je navrhnout změnu obchodní firmy 

v mezidobí smlouvy o prodeji podniku s účinky ke dni nabytí účinnosti smlouvy.       

Nezbývá než uzavřít, že převod obchodní firmy v souvislosti se smlouvou o 

prodeji podniku nebude vždy bez komplikací (v případě podnikatelů, fyzických osob, 

ani z podstaty věci možný, když obchodní firmu tvoří jejich jméno a příjmení). Dále 

jsem toho názoru, že pro kupujícího podniku je  mnohdy atraktivnější prospěch 

v podobě nabytí provozoven včetně jejich povědomého označení v očích veřejnosti.    

3.6.4 Jiná práva a povinnosti 

 Je naprosto obvyklé, že součástí podniku jsou cenné papíry. Jakým režimem se 

přechod práv k cenným papírům v rámci smlouvy o prodeji podniku měl řídit, bylo po 

určitou dobu nejasné a stalo se předmětem diskuzí v odborných časopisech.58 Konečné 

rozuzlení přineslo až rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 314/2001 ze dne 

30. října 2002. 

Nejvyšší soud se v daném případě musel zabývat otázkou, a sice, zda úprava 

smlouvy o prodeji podniku v obchodním zákoníku je ve vztahu k úpravě převodu 

cenných papírů v jiných právních předpisech, zejména v zákoně o cenných papírech, 

úpravou obecnou, či zvláštní. Jak Nejvyšší soud správně uvedl, teorie i praxe se shodují 

                                                 
58  Srovnej stanovisko I. Pelikánové in Problém převodu a přechodu práv, Právní rozhledy, č. 4/2001 a 

Převod a přechod práv při prodeji podniku podruhé, Právní rozhledy č. 9/2001 oproti stanovisku 
K. Eliáše in Prodej podniku a cenné papíry na řad jako jeho součást, Právní rozhledy, č. 8/2001 
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v tom, že obecně není obchodní zákoník k jiným právním předpisům vždy shodně 

výlučně ve vztahu obecného či zvláštního předpisu, ale že za různých situací se tento 

vztah liší. Ve vztahu k zákonu o cenných papírech však je v některých případech 

předpisem obecným, v jiných případech pak je ve vztahu k němu předpisem zvláštním. 

Soud uzavírá, že posouzení konkrétního vztahu bude vždy záviset na aktuální situaci.  

 Veden těmito kroky dovodil Nejvyšší soud prostřednictvím samotného účelu 

smlouvy o prodeji podniku závěr, že je to právě obchodní zákoník, jehož úprava je 

speciální vůči úpravě převodu práv k cenným papírům podle zákona o cenných 

papírech. Jak uvádí, „bylo by proto nelogické a neúčelné, aby možnost převést podnik 

jako celek byla zmařena tím, že jeho součástí jsou listinné cenné papíry (či dokonce jen 

jeden), k jejichž převodu by bylo třeba splnění dalších podmínek, např. indosamentu či 

jejichž převod by dokonce byl vázán na souhlas samotného převodce či některého jeho 

orgánu.“  

Problematiku cenných papírů je tak možno shrnout tím, že při prodeji podniku, 

jehož součástí jsou listinné cenné papíry, není k převodu těchto cenných papírů na 

kupujícího potřebný indosament ani splnění dalších podmínek, které jsou nezbytné při 

samostatném převodu cenných papírů.  

Jinou otázkou, kterou praxe přinesla, byl režim převodu obchodního podílu 

v rámci prodeje podniku jako celku. K jejímu konečnému vyřešení taktéž přispěla až 

judikatura. Vrchní soud v Praze se ve svém rozhodnutí sp. zn. 14 Cmo 41/2003 zabýval 

otázkou, zda součástí podniku jsou i účasti v obchodních společnostech, a pokud ano, 

zda dochází k převodu podílu ve společnosti uzavřením smlouvy o prodeji podniku, 

aniž by bylo potřeba postupu dle podmínek stanovených v § 115 ObchZ. Podnik je 

tvořen věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami, za takovou je potřeba označit i 

obchodní podíl jako penězi ocenitelnou hodnotu. Vrchní soud zde s odkazem na 

rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 314/2001 (viz výše) znovu posuzoval 

vztah speciality úpravy smlouvy o prodeji podniku vzhledem k úpravě smlouvy o 

převodu obchodního podílu, když veden podobnými úsudky dospěl k závěru, že 

k převodu obchodního podílu dochází již samotnou účinností smlouvy o prodeji 

podniku, aniž by bylo nutno postupovat dle § 115 ObchZ. 

Takové řešení, které se dle mého názoru stalo příkladem systematické činnosti 

obchodních soudů, lze pouze uvítat, když svou podstatou přispívá k zachování jednotné 
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koncepce v přístupu ke smlouvě o prodeji podniku, zejména pak k naplňování jejího 

samotného účelu, totiž možnosti převedení podniku jako celku v jeden okamžik, aniž by 

zdlouhavě musely být převáděny jednotlivé složky samostatnými smlouvami, a aniž by 

musel být přerušen provoz podniku. 

 Množství převáděných práv a závazků v rámci prodeje podniku může být velmi 

rozsáhlé. Zákon k jejich přechodu vyžaduje pouze tu podmínku, aby se jednalo o 

závazky související s podnikem.59 K tomuto normativnímu ustanovení se vyjádřil 

Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí sp. zn. 29 Odo 691/2003 ze dne 27. července 

2005, když jej blíže specifikoval následovně: „Za závazky související s podnikem je 

ovšem možno považovat pouze ty, jejichž vznik je vyvolán provozem podniku a úzce 

souvisí s náklady, jež je třeba vynaložit na zajištění jeho provozu a jeho rozvoj. Naproti 

tomu na kupujícího nepřecházejí závazky prodávajícího, které takto nesouvisejí s 

prodávaným podnikem.“ Pokud tedy nebudou naplněna zmíněná kritéria, závazek na 

kupujícího nepřejde. Nejvyšší soud uzavírá, že není vyloučeno, aby i tyto závazky byly 

převedeny za podmínek § 531 občanského zákoníku.  

 Nejvyšší soud v daném případě judikoval, že závazek kupujícího ze smlouvy o 

prodeji podniku zaplatit prodávajícímu kupní cenu podniku, není závazkem 

souvisejícím s tímto podnikem, a proto při dalším prodeji podniku nepřechází na 

kupujícího podle ustanovení § 476 odst. 1 ObchZ. 

Na druhou stranu přecházejí s prodejem podniku jiná práva a povinnosti, 

vyplývající například ze smluv dodavatelských, odběratelských, nájemních, 

leasingových, úvěrových, pojistných apod.60 Jsou to smlouvy, které ve smyslu 

uvedeného rozhodnutí provoz podniku nepochybně zajišťují. Během přechodu se 

nemění obsah těchto práv a závazků, nýbrž pouze účastník právního vztahu, v němž 

prodávající je nahrazen kupujícím. Jak proto např. píše L. Kopáč,61 k přechodu práv a 

závazků z nájemní smlouvy uzavřené prodávajícím v souvislosti s provozem podniku 

nebo jeho části dochází i v případě, kdy v této smlouvě je zákaz pro prodávajícího jako 

nájemce, aby předal předmět nájmu do podnájmu. Je tomu tak právě z toho důvodu, že 

kupující nastupuje na místo prodávajícího. Nebude tedy užívat předmět nájmu na 

základě podnájmu, ale na základě nájemní smlouvy, jíž se stal ze zákona smluvní 
                                                 
59 § 476 odst. 1 ObchZ 
60 K tomu např. rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 10 Ca 159/2002  
61 Kopáč, L., K problematice smlouvy o prodeji podniku, Právní rádce č.2/1994 
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stranou. Stejně tak jakákoliv ujednání mezi prodávajícím a třetím subjektem, která 

vylučují přechod práv a povinností z uvedených smluv právě pro případ prodeje 

podniku, by bylo nutno považovat za neplatné. Spojovat takový přechod například 

s nutností vyslovení souhlasu pronajímatele by totiž stálo v přímém rozporu s § 477 

ObchZ. Jak dále uvádí P. Dobeš,62 dle jeho názoru by pro obcházení zákona bylo 

neplatné ujednání, které převod práv omezuje např. ujednáním v nájemní smlouvě, že 

převod v rámci prodeje podniku je výpovědním důvodem apod. K ochraně třetích stran, 

potažmo věřitele, zákon totiž poskytuje dostatečný počet právních nástrojů, schopných 

eliminovat negativní dopady v podobě změny v osobě dlužníka. 

  Naopak za závazky, jichž se převod podniku nedotýká, byly prostřednictvím 

rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 22 Ca 74/2000 označeny závazky 

prodávajícího v podobě daňových povinností vůči státu. Třebaže právě tyto daňové 

povinnosti můžeme bez větších pochyb označit za závazky související s podnikem 

(§ 476 ObchZ), kdy představa jejich přechodu je z pohledu prodávajícího více než 

výhodná, nelze podle tohoto rozhodnutí podobným způsobem postupovat. Soud 

odůvodnil tím, „že za závazky prodávajícího, které přecházejí na kupujícího při 

uzavření smlouvy o prodeji podniku, je třeba rozumět jen závazky prodávajícího ve 

vztahu k subjektům soukromého práva, jež mají vůči prodávajícímu rovné postavení.“ 

Přitom soud poukázal na nález Ústavního soudu ze dne 15. ledna 1999 sp. zn. IV. ÚS 

499/98, ve kterém Ústavní soud shledal ústavně konformním názorem ohledně výkladu 

a aplikace § 477 odst. 1 ObchZ, že placení daně nelze podřadit pod závazky ve smyslu 

soukromého práva.        

3.6.5 Otázky modifikace principu komplexnosti 

Budeme li zkoumat problematiku přechodu práv a závazků podrobněji, narazíme 

na otázku, v jakém případě se režim kompletního přechodu všech práv a závazků 

(tzv. komplexnosti) neuplatní. Obchodní zákoník hned na několika místech přechod 

určitých práv vylučuje zcela, či jej váže na smluvní ujednání stran (srovnej § 479 odst. 2 

ObchZ). Konkrétně se jedná o práva z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, a 

jak bylo výše uvedeno, obchodní zákoník z převodu nutně vykazuje ta, u kterých to 

                                                 
62 Dobeš, P., Několik poznámek k převodu (části) podniku, Právní rozhledy č.19/2007 
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jejich povaha nedovoluje, nebo u kterých by to odporovalo ujednáním v licenční 

smlouvě mezi prodávajícím podniku a majitelem těchto průmyslových práv.  

Opět je v této souvislosti vhodné doplnit, a to znovu s odkazem na výše zmíněný 

vztah občanského a obchodního zákoníku, že přechod pohledávek je třeba posuzovat i 

s ohledem na ustanovení občanského zákoníku. Ten pak prostřednictvím § 525 vylučuje 

přechod pohledávek, které zanikají nejpozději smrtí věřitele (plnění je mnohdy omezeno 

jen a pouze na osobu věřitele, dále např. bolestné či ztížení společenského uplatnění), 

nebo jejichž obsah by se osobou věřitele změnil. Stejně tak není možno postoupit 

pohledávky, které nelze postihnout výkonem rozhodnutí a dále pohledávky, u kterých to 

vylučuje dohoda s dlužníkem. Jak uvádí J. Dědič,63 to všechno jsou taxativní případy 

vyjmenované samotným zákonem, u kterých se režim kompletního převodu práv 

neuplatní.  

Na posledně jmenovaný případ, kdy postup pohledávky je vyloučen dohodou 

dlužníka s věřitelem, existují mezi odbornou veřejností odlišné názory. Podle 

L. Kopáče64 se k takové dohodě nepřihlédne, protože z kogentního ustanovení § 477 

ObchZ plyne, že práva věřitele přecházejí komplexně a ze zákona. Opačné stanovisko 

ve svém článku zastává J. Dědič,65 když jeho názor později akcentuje i P. Raban,66 když 

uvádí, že strany smlouvy o prodeji podniku musí respektovat právní stav, který tu již je. 

Tím je myšleno zejména právní stav založený případně uzavřenou dohodou dlužníka a 

věřitele, kterou mezi sebou vyloučily možnost dalšího postoupení pohledávky. 

Směrodatné taktéž je, že se tato dohoda uzavírá v režimu občanského práva (§ 525 odst. 

2 ObčZ). Podle P. Rabana tím osoba dlužníka, který si vymínil zákaz postupu, není 

vůbec – se zřetelem na právní vztah založený dohodou uzavřenou podle § 525 odst. 2 

ObčZ - podnikatelem ve smyslu § 261 odst. 1 ObchZ, a tudíž ani „stranou“, vázanou 

příkazem § 263 ObchZ.  

                                                 
63 Dědič J., K některým problémům ze smluv o prodeji podniku. Právní praxe č. 6/1993; Autor své 

nazírání na danou problematiku vývojem času mění, když s ohledem na současné speciální pojetí 
smlouvy o prodeji podniku naopak uvádí, že při prodeji podniku nelze použít ustanovení § 525 ObčZ 
vylučující z postoupení některé pohledávky. In  Obchodní zákoník, Komentář, Díl IV., § 221 až 775, 
Polygon, Praha 2002 

64  Kopáč, L., K problematice smlouvy o prodeji podniku, Právní rádce č. 2/1994 
65  Dědič J., K některým problémům ze smluv o prodeji podniku. Právní praxe č. 6/1993 
66  Bejček, J, Eliáš K, Raban P., Kurs obchodního práva: obchodní závazky, 4. vydání, C.H.Beck, 2007 



41 
 

Argumentace v podání spoluautora učebnice Kurs obchodního práva není dle 

mého názoru dostatečně přesvědčivá s ohledem na zásadní význam, jaký v současnosti 

představuje samotný účel smlouvy o prodeji podniku, opakovaně zdůrazňovaný 

v rozhodnutí obchodních soudů.67 Uvedené tvrzení, dle mého úsudku, stojí v přímém 

rozporu s takovýmto účelem a troufám si tvrdit, že již nadále neobstojí.68 Co do tvrzení, 

že osoba dlužníka není vůbec podnikatelem, a tedy ani stranou vázanou kogentním 

ustanovením, si myslím, že je zcela bezpředmětné. Zvláště tehdy, souvisí li jeho dluh 

s provozem podniku, je vysoce žádoucí, aby jako takový přešel na nabyvatele podniku. 

Je jen škoda, že k dané problematice dosud neexistuje rozhodnutí v podání Nejvyššího 

soudu, jenž tak ve svém důsledku ponechává okénka určité právní nejistoty.  

Mnohem kontroverznější otázka vyvstává pro případ, zda je možné smluvním 

ujednáním stran, tedy dohodou, vyloučit z prodeje podniku přechod vybraných práv 

nebo závazků. Jak dříve uvedl J. Dědič,69 vyskytly se názory, že takové vyloučení by ve 

své podstatě znamenalo neplatnost celé smlouvy, či dokonce neexistenci smlouvy jako 

takové. Argumenty byly spatřovány především v tom, že by již nebyl prodáván podnik 

jako celek, ale něco jiného. Toto okleštění ve své podstatě stojí v rozporu s ustanovením 

§ 477 ObchZ, jenž hovoří o všech právech a závazcích.  

Výše uvedený dobový pohled na věc představuje směr, který se stal výchozím na 

dlouhá léta do budoucna, když byl později stvrzen zlomovým rozhodnutím Nejvyššího 

soudu ČR, uveřejněném v časopise Právo a podnikání č. 4/95. Nejvyšší soud normuje: 

„Podstatnou část smlouvy o prodeji podniku je mj. závazek kupujícího převzít závazky 

prodávajícího související s podnikem. Má-li jít o tento smluvní typ, je nezbytné, aby 

kupující převzal všechny závazky, které měl prodávající, a jejich rozsah je definován 

souvislostí s podnikáním prodávajícího.“ Ve svém odůvodnění soud zřetelně vychází 

z pojmového znaku smlouvy o prodeji podniku, podle kterého je nezbytné, aby 

„kupující převzal všechny závazky.“ Pokud by tomu tak nebylo, dovozuje soud 

následující: „Neobsahuje- li smlouva uvedenou podstatnou část, tj. z přechodu byly 

vyjmuty některé závazky, které souvisejí s podnikem, nebyla platně uzavřena smlouva o 

prodeji podniku, jenž je takto jako smluvní typ upravena v obchodním zákoníku.“ 
                                                 
67 zejména rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 14 Cmo 41/2003 a rozhodnutí Nejvyššího soudu      

sp. zn. 29 Odo 314/2001 
68 Koneckonců neobstála ani některá dřívější stanoviska J.Dědiče (viz poznámka č. 64), na kterého se    
    autor výslovně odvolává. 
69 Dědič, J.,K některým problémům ze smluv o prodeji podniku. Právní praxe č.6/1993 
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Vymezí li strany v rámci prodeje podniku závazky, které přecházejí a které nikoliv, 

vystavují se reálnému riziku v podobě neplatnosti smlouvy samotné. Jak totiž Nejvyšší 

soud uvedl, „vzhledem k tomu, že jde o podstatnou část obsahu smlouvy, z povahy 

tohoto dvoustranného právního úkonu vyplývá ve smyslu ust. § 39 obč. zákoníku, že 

neplatnost se týká celé smlouvy, nejen části pojednávající o vyjmutí určitých závazků.“  

S takovým závěrem není příliš snadné se ztotožnit. Z jakých důvodů totiž 

přistoupil Nejvyšší soud k tak výraznému omezení smluvní svobody stran, když zcela 

vyloučil možnost úpravy objemu převáděných práv a závazků? Proč například 

s takovouto skutečností spojuje neplatnost celé smlouvy, a nikoliv jen té části 

pojednávající o vyjmutí určitých závazků? Zde stojí za doplnění názor P. Dobeše,70 

který se k striktnímu výkladu Nejvyššího soudu staví s rezervou, když zcela nesouhlasí 

s tím, že by v důsledku vyloučení přechodu některých závazků vůbec nedošlo 

k platnému uzavření smlouvy o prodeji podniku. Dle jeho názoru by takovýto výklad 

byl pouze tehdy akceptovatelný, kdyby se smlouva k přechodu závazku obecně 

nevyjadřovala a pouze konkrétně stanovila, co má a co nemá přejít. V případě, že by 

smlouva obsahovala obecnou klauzuli, avšak v dalším textu smlouvy si strany vyhradí, 

že nedojde k převodu jen některých závazků, nezneplatňovala by taková výhrada 

smlouvu jako celek, a neplatnou ve smyslu § 41 ObčZ se stane pouze klauzule, kterou 

se kupující snaží zamezit přechodu některých závazků.  

Jako důkaz o tom, že se v dnešní době jedná již o zcela ustálenou judikaturu, 

poslouží i rozhodnutí Nejvyššího soudu uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a 

stanovisek pod číslem R 30/1997. O něm bylo pojednáno v souvislosti s podstatnými 

částmi smlouvy, které musí smlouva obsahovat, aby šlo o tento smluvní typ, a 

vztahovala se na ni příslušná ustanovení jej upravující.  

Nicméně nesporným odrazem tohoto judikátu jsou dle mého názoru i další 

rozhodnutí. Uveďme například zmiňované rozhodnutí sp. zn. 21 Cdo 1323/2000, kde 

soud stranami označenou smlouvu o prodeji části podniku pro absenci převodu osobní 

složky musel klasifikovat jako sérii kupních smluv a cesí, když původně zamýšlená 

smlouva nemohla být platně uzavřena. V podobném smyslu i rozhodnutí sp. zn. 29 Odo 

1058/2003 vztáhlo na právním řádem neupravený smluvní typ ustanovení smlouvy o 

prodeji podniku, včetně nevyhnutelných důsledků v podobě přechodu všech práv a 

                                                 
70 Dobeš, P., Několik poznámek k převodu (části) podniku, Právní rozhledy č. 19/2007 
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závazků. Přitom soud nepřihlédl k dohodě stran ohledně vyloučení závazku 

z pracovněprávních vztahů a obchodních smluv. Uvedená rozhodnutí tak jen potvrzují 

dnes vcelku ustálené pojetí, totiž že součástí převáděného podniku musejí být vždy 

všechny dluhy s ním související. Pojetí je to nesmírně zvláštní, a to zejména když za 

součást podniku dluhy považovány nejsou!  

Pustíme li se do hledání důvodů takto striktního výkladu, může jím být podle 

L. Lochmanové71 skutečnost, že v obchodní praxi se vyskytly účelové transakce, jejichž 

jediným cílem bylo oddlužit podnik a ozdravit životaschopnou část. V důsledku 

takového postupu nutně docházelo k poškození věřitele. Takové smlouvy, jimiž byla 

převáděna pouze část podniku spolu s dluhy a bezcennými aktivy (ozdravená část pak 

zůstávala v majetku prodávajícího), nelze jinak než označit za kombinaci klasické kupní 

smlouvy a cese, nikoliv již za smlouvu o prodeji podniku. S takto provedenou 

klasifikací právního úkonu se ve světle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 

1323/2000 (viz výše) jistě ztotožním.  

Nesouhlasím však s úvahou, že v důsledku takového postupu nutně dochází 

k poškození věřitele. Jsem totiž přesvědčen, že na ochranu svých práv má k dispozici 

velmi účinné prostředky. Usnadňovat mu situaci, a naopak smluvním stranám ztěžovat 

celý převod podniku tím, že k zamýšlenému převzetí dluhů je zapotřebí vyslovení 

věřitelova souhlasu, vyžaduje ospravedlnitelný důvod, jakého se mi nenachází. Každý 

totiž nechť si chrání svá práva, neboli vigilantibus iura scripta sunt. Bude li věřitel chtít, 

může se vůči sobě domáhat neúčinnosti převodu podniku. Otázkou však zůstává, proč 

by tak činil a vědomě se tím připravil o další subjekt, na kterém se může domoci 

uspokojení své pohledávky z titulu ručení poté, kdy nový dlužník v osobě kupujícího 

podniku dobrovolně neplní. Navíc ani argument, podle kterého by úmyslný opětovný 

prodej podniku ztížil nebo znemožnil uspokojení věřitelovy pohledávky, který by tak 

mimo jiné ztrácel vědomí o tom, kdo je jeho dlužníkem, není namístě. Jak totiž bylo 

potvrzeno judikaturou Nejvyššího soudu, ručení nabyvatele podniku nezaniká ani jeho 

opětovným prodejem. V neposlední řadě nelze opomenout ani fakt, že v důsledku 

prodeje podniku nepřichází věřitel o zajištění svých pohledávek, jak bude uvedeno dále.   

Dále bych na tomto místě v souvislosti s uvedenou problematikou rád 

prezentoval úhel pohledu J. Dědiče, publikovaný ve starším vydání časopisu Právní 

                                                 
71 Lochmanová, L., Smlouva o prodeji podniku. Právní rádce č.6/2005, Praktická příručka 
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praxe. V něm se totiž autor vůči nemožnosti vyloučení některých práv či závazků ze 

smlouvy o prodeji podniku staví mnohem vstřícněji a považuje je za možné. Dědičova 

argumentace spočívá v následujícím: „...strany podnik ve smlouvě přesně specifikují, 

mají úmysl jej prodat, pouze vylučují přechod některých závazků z prodávajícího na 

kupujícího, avšak nemění podstatu podniku jako předmětu obchodněprávního vztahu.“72 

Dědič dále ve svém článku poukazuje na odlišnou formulaci § 477 ObchZ, kde se jasně 

hovoří o všech právech a závazcích, na které se prodej vztahuje. Nikoliv tedy práva a 

závazky patřící k podniku či související s podnikem, jak je vymezuje ve svém úvodním 

ustanovení § 476 odst. 1 a § 5 odst. 1 obchodního zákoníku. Další argument na podporu 

svého tvrzení nachází autor i v § 483 ObchZ, který upravuje přechod vlastnického práva 

k věcem, jež jsou zahrnuty do prodeje. Jazykovým výkladem daného ustanovení 

nabudeme dojmu, že věci nezahrnuté do prodeje jednoduše nepřecházejí do vlastnictví 

kupujícího.73  

Argumenty jsou to velmi přesvědčivé a z mého osobního pohledu sympatické. 

Pod silou jejich váhy bych se jednoznačně přiklonil k názoru, že modifikovat přechod 

práv a závazků, a tímto způsobem vybrané z přechodu vyloučit, možné je. Z pohledu 

obchodní praxe se toto řešení zdá výhodné jak pro prodávajícího, který si tak může 

vybrané složky svého podniku ponechat, tak z pohledu kupujícího, který se touto cestou 

může vyhnout přechodu závazku v podobě nepříliš atraktivního dluhu. Aby se však 

stále jednalo o smlouvu o prodeji podniku, je v každém případě nezbytné zachovat 

podstatu podniku jako funkčního celku. Přesto nezbývá než respektovat zmíněné 

rozhodnutí Nejvyššího soudu a obezřetně se jím řídit během kontraktačního procesu.  

Naprostou logiku však tato koncepce postrádá v případě úmyslného ponechání si 

určitých věcí, z pohledu zachování celistvosti podniku zcela bezvýznamných. Dovedeno 

ad absurdum by tato skutečnost totiž způsobila neplatnost celé smlouvy o prodeji 

podniku. Ovšem co pokud jako majitel podniku s úmyslem podnik prodat, vybrané věci 

z podniku předem zdánlivě zcizím, abych se tak vyhnul této hrozbě? Takové úvahy dle 

mého názoru pak pouze posilují tendence v hledání způsobů, jak obcházet ustanovení 

zákona a celkově mají negativní vliv na právní morálku. 

                                                 
72  Dědič, J.,K některým problémům ze smluv o prodeji podniku. Právní praxe č.6/1993 
73 Jak J. Dědič uvádí: „Bylo by absurdní tvrdit, že smlouva o prodeji podniku je neplatná proto, že 

podnikatel si ponechal starožitné zařízení jeho kanceláře, když prodával svůj podnik. Stejnou logiku 
má i vyloučení jednotlivých pohledávek a závazků z podniku při jeho prodeji.“ tamtéž 
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4. Ochrana věřitelů při prodeji podniku 

4.1 Informační povinnost 

 Informační povinnost je primárním nástrojem určeným k ochraně zájmů věřitelů 

prodávaného podniku. Předně platí, že obchodní zákoník dělí tuto povinnost mezi 

prodávajícího a kupujícího, kteří ji musí splnit bez zbytečného odkladu následujícím 

způsobem: prodávající oznamuje svým dlužníkům přechod pohledávek na kupujícího a 

kupující oznamuje věřitelům převzetí závazků prodávajícího (§ 477 odst. 4 ObchZ). Jak 

píše S. Plíva,74 smyslem takové informační povinnosti je zabezpečit, aby byly předně 

věřitelé i dlužníci neodkladně uvědoměni o změně v osobě majitele podniku, na kterého 

práva a závazky přešly. Nesplnění této informační povinnosti může mít za následek 

(pokud není přechod pohledávky prokázán ani kupujícím), že se dlužník zprostí 

závazku plněním původnímu majiteli podniku jako věřiteli (§ 526 odst. 1 ObčZ). 

V opačném případě, dojde li k nesplnění informační povinnosti ze strany kupujícího, 

bude tento povinen nahradit věřiteli případnou škodu vzniklou mu například 

vymáháním pohledávky proti původnímu dlužníkovi, tedy proti prodávajícímu podniku. 

Tato odpovědnost za škodu se bude řídit za podmínek § 373 a následujícího ObchZ.        

 Dodejme, že ona informační povinnost je v řadě případů prodeje podniku 

jediným způsobem, jakým se věřitelé i dlužníci mohou o změně majitele podniku 

dozvědět. Pokud totiž prodávající není zapsán do obchodního rejstříku, nelze se 

s takovým prodejem seznámit prostřednictvím veřejně přístupné databáze. Další věcí je 

skutečnost, že v řadě závazkových vztahů souvisejících s podnikem, vystupuje kupující 

na straně věřitelské i na straně dlužnické zároveň (tzv. synallagmatické vztahy, zejména 

smlouvy dodavatelské, odběratelské atd.), k prokázání změny v osobě účastníka vztahu 

tak bude nejčastěji docházet za součinnosti prodávajícího i kupujícího. Z tohoto důvodu 

by bylo vhodné nadále sjednotit informační povinnost a přiřknout ji tak pouze jedné ze 

stran smlouvy o prodeji podniku. 

                                                 
74 Štenglová I., Plíva S., Tomsa M. a kol., Obchodní zákoník. Komentář, 12. vydání. Praha : C.H.Beck,     
    2009 
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4.2 Právo odporu  

Právo odporu je jednou z dalších forem ochrany věřitele. Odpor u soudu může 

věřitel podat, zhorší li se prodejem podniku nepochybně dobytnost jeho pohledávky. Je 

třeba tak učinit ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy se o prodeji podniku dověděl, nejpozději 

však do 6 měsíců ode dne, kdy prodej byl zapsán do obchodního rejstříku.75 Prodej se 

do obchodního rejstříku zapisuje pouze v případě, že jej prodává osoba v něm zapsaná. 

Pokud se nejedná o takový případ, je možné podat odpor do 6 měsíců ode dne uzavření 

smlouvy o prodeji podniku. Odporem se věřitel soudní cestou dovolává určení 

neúčinnosti přechodu závazku z prodávajícího na kupujícího. Pokud je věřitelův odpor 

úspěšný, má prodávající povinnost závazek plnit, jakoby k přechodu nikdy nedošlo. Na 

druhou stranu je prodávající v takovém případě oprávněn požadovat na kupujícím 

plnění, které věřiteli poskytl, a to i s příslušenstvím. Jedná se o určení neúčinnosti 

přechodu konkrétně určeného závazku, nikoliv závazků všech. Stejně tak zůstává 

nedotčena smlouva o prodeji podniku jako celek. Zde je spatřován hlavní rozdíl mezi 

úpravou odporu podle obchodního zákoníku a odporovatelností právním úkonům podle 

§ 42a občanského zákoníku. Použijeme li na daný případ odporovatelnost 

dle občanského zákoníku, je situace specifická tím, že založí neúčinnost právního úkonu 

jako celku. Tedy přechod veškerých práv a závazků by se tak stal neúčinným.  

Při této příležitosti bych znovu jen podtrhnul vlastní úhel pohledu, když 

s odkazem na stanovisko J. Dědiče76 souhlasím s názorem, že zvláštní úprava odporu 

v obchodním zákoníku posiluje argumenty pro tvrzení, že s podnikem nemusí vždy 

přecházet všechna práva a závazky, když neúčinnost přechodu pouze některých z nich 

nemá vliv na platnost smlouvy tak, jak by tomu bylo v případě jejich smluvního 

vyloučení. 

4.3 Ručení za převedené závazky 

4.3.1 K ručitelskému vztahu obecně 

Ručení je chápáno jako jeden z prostředků zajištění obchodních závazkových 

vztahů. Obecná úprava ručení je obsažena jak v kodifikaci práva občanského, tak práva 

obchodního. Obchodní zákoník obsahuje vlastní kompletní úpravu ručení v § 303 až § 

                                                 
75 § 478 odst. 1 obchodního zákoníku 
76 Dědič, J.,K některým problémům ze smluv o prodeji podniku, Právní praxe č.6/1993 
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312. Za ručitele označuje osobu, která věřiteli písemně prohlásí, že ho uspokojí, jestliže 

dlužník vůči němu nesplní určitý závazek.77 Podstatou ručení je pak skutečnost, že osoba 

odlišná od dlužníka je zavázána věřiteli uspokojit jeho pohledávku vůči dlužníkovi. 

Takové ručení pak může vzniknout buď ze zákona, anebo v důsledku jednostranného 

právního úkonu v podobě písemného prohlášení ručitele. Jak uvádí S. Plíva,78 takové 

prohlášení pak musí obsahovat závazek ručitele uspokojit pohledávku věřitele 

v případě, že tak neučiní dlužník samotný. Z obsahu se musí nabízet informace kdo je 

ručitelem, kdo dlužníkem, kdo věřitelem a jaká pohledávka se zajišťuje. Zajištění se 

však nemusí nezbytně týkat celé pohledávky, ale i její části.  

Předmětem zajištění může podle obchodního zákoníku být pouze platný závazek 

(§ 304 odst. 1 ObchZ), často se bude takové zajištění týkat závazku peněžitého, ale 

obecně je přijímán názor, že ručení za závazky nepeněžité taktéž není vyloučeno. 

Obchodní zákoník dále stanoví, že ručením lze zajistit i závazek, který vznikne 

v budoucnu nebo jehož vznik je závislý na splnění podmínky (§ 304 odst. 2 ObchZ). 

Na rozdíl od úpravy ručení v občanském zákoníku nemá věřitel povinnost 

vyzvat kupujícího k placení, jestliže tak nemůže učinit, nebo je zřejmé, že kupující svůj 

závazek nesplní (§ 306 ObchZ). Dovedeno do důsledku to pro věřitele znamená, že 

nezná li například osobu svého dlužníka, nebo s přihlédnutím k dlužníkově dlouhodobé 

platební neschopnosti je zřejmé, že plněno nebude, může věřitel bez dalšího nastoupit 

rovnou na svého ručitele s požadavkem, aby plnil. 

Ručitel je v takovém případě oprávněn uplatnit všechny námitky, k jejichž 

uplatnění je oprávněn dlužník a použít k započtení dlužníkovy pohledávky vůči věřiteli, 

věřitel je dokonce oprávněn započíst i své vlastní pohledávky vůči věřiteli. Poté, co 

ručitel splnil za dlužníka jeho závazek, nabývá vůči němu práva věřitele. V návaznosti 

na to je oprávněn požadovat od původního věřitele všechny doklady a pomůcky 

potřebné k uplatnění nároku vůči dlužníku. 

Ručení je svou povahou akcesorickým závazkem a jako takový zaniká zánikem 

zajištěného závazku. Podle obchodního zákoníku však existují dva případy, ve kterých 

musí ručitel závazek plnit i přesto, že zajišťovaný závazek zanikl. Těmito případy jsou 

                                                 
77 § 303 obchodní zákoník 
78 Plíva S., Obchodní závazkové vztahy, ASPI, 2006 
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nemožnost plnění ze strany dlužníka, kdy závazek je splnitelný ručitelem, a zánik 

právnické osoby, která je dlužníkem (§ 311 odst. 2 ObchZ).  

4.3.2 Ručení při prodeji podniku 

Bylo již mnohokrát uvedeno, že k přechodu závazků se podle smlouvy o prodeji 

podniku nevyžaduje souhlas věřitele. Prodávající podniku však ručí za splnění 

převedených závazků kupujícím (§ 477 odst. 3 ObchZ). Jedná se tedy o další prostředek 

ochrany věřitele, nutno podotknout, že velmi významný, hned vedle uváděné 

informační povinnosti a práva odporu.  

Tato forma ručení vyplývá přímo ze zákona, a dle dikce § 312 ObchZ se na ni 

jako takovou přiměřeně aplikují výše uvedená obecná ustanovení obchodního zákoníku 

o ručení. Jelikož smlouva o převodu podniku je absolutním obchodem, budou se na ni 

vždy aplikovat předpisy práva obchodního upravující ručení. V obchodním zákoníku se 

s podobným zákonným ručením setkáváme například ještě u společníků obchodních 

společností (ustanovení § 86, § 93 odst. 1, § 101 odst. 2 § 106 odst. 2 ObchZ).  

Prodávající zde ze zákona vstupuje do pozice ručitele uzavřením smlouvy o 

prodeji podniku a svou podstatou tak ručí všem věřitelům za splnění závazku ze strany 

kupujícího. Co do rozsahu a doby ručení zde odchylná ujednání z povahy věci 

nepřicházejí v úvahu. Ručení prodávajícího podniku se bude vztahovat na všechna 

práva, která vzniknou věřiteli ze zajištěného závazku, a to po časově neomezenou dobu.   

V praxi se totiž objevily i případy, kdy nový nabyvatel podnik smlouvou dále 

převedl na třetí osobu. Následně se stala spornou otázka, zda se původní majitel 

(1. prodávající) stále nachází vůči novému kupujícímu v ručitelském postavení. 

V konkrétním případě bylo Nejvyšším soudem ČR rozhodnutím sp. zn. 29 Odo 

953/2004 zamítnuto dovolání, jímž se dlužník bránil usnesení o prohlášení konkurzu na 

jeho majetek. Dlužníkem bylo namítáno, že v důsledku opětovného prodeje podniku 

zanikl i jeho ručitelský vztah z titulu prodávajícího podniku, neboť ten je podle něj co 

do trvání omezen jen na osobu prvního kupujícího. Dlužník přitom vycházel z dikce 

zákona, podle které prodávající „ru čí za splnění převedených závazků“, přičemž, jak 

uvádí v uvedeném dovolání, kdyby zákonodárcův úmysl směřoval k tomu, aby ručení 

trvalo, dokud bude existovat závazek, vyjádřil by to formulací, podle které prodávající 

„ru čí za splnění převedených závazků“. 
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Nejvyšší soud však pojal rozhodování o této otázce lehce odlišným způsobem, a 

to nikoliv zda formulace obsažená v ustanovení § 477 odst. 3 ObchZ dovoluje učinit 

závěr, že první prodávající ručí za neuhrazenou pohledávku svého věřitele až do jejího 

splnění i po dalších převodech (prodejích) podniku. Soud naopak zkoumal, zda dalším 

prodejem podniku zaniká ručení prvního prodávajícího za neuhrazené závazky jeho 

věřitelů, které přešly při prvním prodeji podniku na prvního kupujícího. Jak Nejvyšší 

soud potvrdil, pro ručení vyplývající ze smlouvy o prodeji podniku přiměřeně platí 

obecná úprava obsažená v § 305 až § 311 ObchZ. Obchodní zákoník přitom výslovně 

váže zánik ručitelského vztahu pouze na současný zánik závazku, který je zajišťován. 

Podle Nejvyššího soudu: „Lze tedy uzavřít, že obchodní zákoník v ustanovení § 477 

obch. zák. ani na jiném místě s dalším prodejem podniku nespojuje zánik ručení prvního 

prodávajícího za neuhrazené závazky jeho věřitelů.“ Soud tak setrval na svém způsobu 

řešení dané problematiky, který již dříve publikoval ve sbírce soudních rozhodnutí a 

stanovisek pod číslem R 17/2004. Jak soud dále uvádí, odlišný výklad by měl za 

následek ztížení nebo úplné znemožnění věřitelových možností domoci se uspokojení 

své pohledávky v důsledku několika (případně i zcela účelových) prodejů podniku a byl 

by tak v celkovém rozporu se zvýšenými požadavky na ochranu věřitelů. 

Zákonné ručení v podání smlouvy o prodeji podniku se, dle mého názoru, spolu 

s ostatními prostředky zmíněnými výše vyznačuje velmi silným potenciálem k ochraně 

věřitelů. Není vyloučeno, že mechanismus, za jehož pomoci se věřitel uspokojí na 

ručiteli závazku, může být za různých okolností zdlouhavý a pro věřitele náročný. Pro 

každý případ jsem však přesvědčen, že právě tato varianta je pro věřitele výhodnější než 

vyslovení neúčinnosti převodu. V důsledku platně podaného odporu totiž věřitel zcela 

ztrácí možnost uspokojit se z majetkové podstaty kupujícího podniku (kterých v případě 

opakovaného prodeje může být i více), o to více je tento problém palčivější za situace, 

kdy prodávající podniku se stává zcela insolventním. 

4.3.3 Stručný exkurz k úpravě ručení při převodu podniku podle německého 

práva a několika teoriím k tomu se vztahujících 

 Německá právní úprava nepracuje s konstrukcí speciálního smluvního typu, na 

jehož základě dochází k převodům podniku, tak jako je tomu v právu českém. Tato 

základní odlišnost je pak východiskem i pro úpravu otázek ručení za závazky, které 

vznikly v souvislosti s provozem podniku. Celá materie ručení je sjednocena ve třetím 
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oddíle německého obchodního zákoníku (dále taktéž „HGB“) nadepsaným „Obchodní 

firma“.  Ustanovení § 25 HGB tak bude aplikováno na všechny možné dispozice, jejichž 

předmětem je podnik jako takový. Jak píše C. W. Canaris,79 může k nim docházet 

například obecnou smlouvou kupní, nájemní, směnnou, darovací, dědickou anebo 

dohodou o vzájemném vypořádání  

Jedná se tedy o zcela samostatný komplex právních norem, jejichž objektem 

jsou účinky v podobě změny osoby nabyvatele podniku a jejich vliv na postavení 

podnikových věřitelů a dlužníků. Tato ustanovení pak nacházejí obecné uplatnění 

v případech nejrůznějších převodů podniku, když ve své podstatě řeší celou řadu 

materiálně právních důsledků takového převodu.  

 Podle ustanovení § 25 HGB pak: „Kdo provozuje nabytý podnik pod dosavadní 

firmou nebo s dodatkem označujícím jeho právní nástupnictví, ručí za všechny závazky 

předchozího majitele vzniklé v souvislosti s provozem podniku.“ Hned zde je patrný 

další, zřetelný rozdíl oproti úpravě české. Primárním dlužníkem je v tomto případě 

prodávající a nikoliv kupující tak jako v českém obchodním zákoníku. Závazky vzniklé 

v souvislosti s provozem podniku si tak i nadále nese prodávající. Kupující se však 

dostává do pozice zákonného ručitele a stává se tedy do jisté míry zodpovědným za 

řádné splnění závazků, které vznikly před jeho příchodem do firmy. Negativní dopady, 

jaké na kupujícího podniku taková skutečnost může mít, zmírňuje zákonodárce 

v odstavci druhém, který předvídá možnost smluvního vyloučení takového ručení, když 

jej váže na podmínku zápisu do obchodního rejstříku, či jiného způsobu oznámení 

věřitelům.  

 Předpokladem vzniku ručitelského vztahu ze zákona je tedy kritérium, že 

kupující nabytý podnik nadále provozuje, a to pod dosavadní firmou nebo spolu 

s dodatkem označujícím jeho nástupnictví. Důvod takové úpravy není dodnes v řadách 

německé odborné veřejnosti dostatečně vysvětlený. Srovnáme li tento institut s českou 

úpravou, důvody ručení prodávajícího podniku jsou více než jasné, je jimi ochrana 

věřitelů, když k převzetí dluhu došlo bez jejich výslovného souhlasu. Proč se však 

německý zákonodárce uchýlil k této konstrukci a jaké myšlenky ho k tomu vedly, do 

                                                 
79 Canaris, C. W.: Handelsrecht : Ein Studienbuch, 24. Auflage München : C.H.Beck, 2006  
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jaké míry je takové řešení z hlediska obchodního styku vhodné a lze jej vůbec označit 

jako legitimní? Na dané otázky neexistuje mezi odborníky jednotný názor. K dané 

problematice se postupem času vytvořily různé teorie, které se svou odlišnou 

interpretací pokouší vypořádat se s důvody a samotným smyslem zákonného ručení. 

Ustanovení § 25 HGB se stalo objektem mocného doktrinálního sporu, ve kterém se 

dodnes žádný z protichůdných názorů nedokázal výrazněji prosadit. Tyto směry se 

pokouším částečně představit a následně zhodnotit.        

Takzvaná „Erklärungstheorie“80 je představitelkou jedné z nejstarších snah o 

zdůvodnění zákonného ručení za pomoci využití projevu vůle jako nezbytného 

předpokladu vzniku všech právních úkonů. Podle této teorie pak v samotném převzetí 

provozu podniku je spatřován nezvratný projev vůle podnikatele, přistoupit kumulativně 

k závazkům předchozího majitele. 

Tvrzení je to bezesporu zajímavé. Především nás zaujme konstruování fikce 

spočívající v projevu vůle nabyvatele ručit za závazky převodce podniku. 

Pravděpodobným podnětem k vydání se touto cestou byl pamětní spis k návrhu 

německého obchodního zákoníku, kde se uvádí: „Nabyvatel živnosti, jenž ji dále 

provozuje pod stejnou firmou, vyjadřuje tím svůj úmysl vstoupit tak dalece jak jen je 

možné do obchodních závazkových vztahů uzavřených předchozím majitelem.“81  

Judikatura německých obchodních soudů se ve svých rozhodnutích k této teorii 

také několikrát přihlásila (vhodné dodat, že co do počtu rozhodnutí se jedná o 

dominující teorii). Spolkový soud v právní větě vybraného rozhodnutí judikuje 

následovně: „Právní důvod ručení podle § 25 obchodního zákoníku je spatřován v 

provozování podniku pod dosavadní firmou jakožto veřejném projevu vůle nabyvatele 

vyjadřujícím vůli ručit za obchodní závazky předchozího majitele.“82 V novější odborné 

literatuře je však tento názor zastupován už jen sporadicky.83   

 Do jaké míry je faktické převzetí podniku a pokračování v jeho provozu možné 

postavit na roveň projevu vůle s důsledky vzniku právního úkonu (a dodat tak všemu 

punc smluvního závazku), je nanejvýš sporné. Za prvé mi činí potíže přijmout fikci, že 

tak nabyvatel podniku vyjadřuje svou nezvratnou vůli. Srovnám li pak s výkladem 

                                                 
80 Teorie skutečného projevu vůle 
81 Denkschrift zu dem Entwurf eines Handelsgesetzbuches, Reichstagvorlage, 1897, str. 18 
82 BGH NJW 1982, 577, 578 a WM 1990, 1573, 1576 
83 Jejím hlavním představitelem je Säcker ZGR 1973,261,272 ff. 
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projevu vůle, jaký předkládá náš občanský zákoník v § 35, mohu spatřovat v 

provozování nabytého podniku projev vůle učiněný jinak než slovy, který však dle 

mého názoru vzbuzuje pochybnosti o tom, co chtěl účastník projevit. To pak zejména 

s ohledem na tvrzení, že nabyvatel tím na sebe vztahuje ručitelský závazek. Ztotožňuji 

se tak se stanoviskem v podání C. W. Canarise, kdy: „Nabyvatel podniku nemá 

v žádném případě zájem ani jakýkoliv jiný podnět k tomu, aby kumulativně přistoupil k 

ručení za závazky věřitelů převodce, a tím tak neočekávaně rozmnožoval podstatu, ze 

které se mohou uspokojit.“ 84 Autor pokračuje a uzavírá, že z nepochopitelných důvodů 

je v provozování nabytého podniku spatřován projev vůle, když tato skutečnost se nedá 

označit za jednání v právním slova smyslu, nýbrž o čistě faktickou činnost. 

 „Erfüllungsübernahme“, neboli dohoda o převzetí plnění, jak bychom ji 

nejspíše připodobnili k českému právu, vychází taktéž jako předchozí teorie z výkladu 

vůle smluvních stran. Zde se ovšem opouští myšlenka fikce. Představitelé daného směru 

vycházejí z určitého vnitřního vztahu mezi smluvními stranami, který vznikl na základě 

jejich výslovného nebo domnělého projevu vůle. Ustanovení § 25 odstavce 1 HGB má 

pak za úkol propůjčit tomuto internímu vztahu účinky navenek, a to právě v podobě 

závazku nabyvatele uspokojit věřitele převodce.  

Znovu i k této teorii stojí hlasy pro a proti. Dovolím si nejdříve představit názor 

C.W. Canarise jako hlavního odpůrce tohoto směru a posléze vylíčit zásadní argumenty 

ve prospěch v podání M. Lieba. 

  V takzvaných „zdravých případech“ získala tato teorie určitou přesvědčovací 

schopnost v tom směru, že takovýto interní závazek převodce a nabyvatele je v zásadě 

typický pro smluvní právo a zajisté vzhledem k zachování obchodní firmy vhodný i pro 

věřitele podniku, jejichž pohledávky se tak stanou snadněji vymahatelné, když se tito 

mohou stejně jako doposud obracet na majitele firmy a podnik jako takový.85  

Na druhou stranu i u „zdravých případů“  může podle C.W. Canarise dojít ke 

sporu a to v případě již splatných pohledávek. K jejich plnění je podle autorova názoru 

v zásadě povinen převodce podniku. Pokud tak sám neučiní, má dotčený věřitel pádný 

důvod zakročit vůči němu a nikoliv stavět svou strategii na likviditě nabyvatele 

                                                 
84  Canaris, C. W.: Handelsrecht : Ein Studienbuch, 24. Auflage München : C.H.Beck, 2006  
85 Canaris, C. W.: Handelsrecht : Ein Studienbuch, 24. Auflage München : C.H.Beck, 2006 126 s.; 

„zdravým případem“ je rozuměno takové plnění, k jehož uspokojení se nabyvatel zavázal, tedy o 
jehož existenci minimálně věděl 
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podniku. Takové chování je z pohledu zdravého obchodního styku vysoce nežádoucí. 

Neexistuje totiž žádný racionální důvod domnívat se, že nabyvatel chtěl převzít dluhy 

váznoucí na podniku. Zvláště pak tehdy, nenasvědčuje-li nic tomu, že mezi stranami 

byla sjednána přiměřená sleva z kupní ceny podniku, jako kompenzace za převáděné 

dluhy. Nabyvatel by tak měl stát mimo kruh znesvářených stran.  

Další, mnohem závažnější situace nastává v případech, kdy nabyvatel podniku 

se k určitému plnění nezavázal, či dokonce o jeho existenci neměl ani potuchy (tzv. 

„chorobný případ“). Takto vzniknuvší ručení pak stojí v příkrém rozporu s jeho vůlí a 

zájmy. Bez rozumného důvodu tím na něj přechází vysoké riziko uplatnění pohledávek 

věřitelů převodce, který se v tu dobu může již dávno nacházet (a jak praxe ukazuje, 

často už nachází)86 v insolventním stavu. Důvod, z jakého zákon uděluje nabyvateli 

takový neprospěch, vyžaduje podle autora přesvědčivé zdůvodnění, jakým teorie 

dohody o převzetí plnění není. Svou konstrukcí dokonce odporuje ustanovení § 329 

německého občanského zákoníku, které jasně zapovídá věřiteli domáhat se svého práva 

bezprostředně na osobě, která se k převzetí plnění zavázala. V popředí zájmu tohoto 

směru by tak měla být podle C. W. Canarise problematika „chorobných případů“, 

neboť ty „zdravé případy“ si strany vhodně uspořádají bez vážných komplikací sami. 

Nezbytné je tak v právním řádu nalézt řešení, které by se bez dalšího osvědčilo u prvně 

jmenovaných.  

Dlužno říci, že v očích C.W. Canarise budou pravděpodobně všechny snahy o 

vysvětlení § 25 HGB přijímány vždy se skepsí a nedůvěrou. Tento autor se totiž netají 

svým striktním přístupem k tomuto ustanovení, když o něm prohlašuje, že je 

nesystémové, de lege lata i de lege ferenda postrádá jakýkoliv smysl a jeho obsah 

zřetelně jakoukoliv spravedlnost.87  

Na druhou stranu mezi skalní zastánce „teorie Erfüllungsübernahme“ patří 

M. Lieb, jehož postřehy k dané tematice možno nalézt v Mnichovském komentáři 

k obchodnímu zákoníku. Ten chápe daný § 25 HGB jako přiměřený už toho důvodu, že 

při prodeji podniku dochází zpravidla i ke snížení kupní ceny právě z důvodu závazku 

nabyvatele převzít plnění odpovídající dluhům předchozího majitele. V praxi by pak 
                                                 
86  srovnej Canaris, C. W.: Handelsrecht : Ein Studienbuch, 24. Auflage München : C.H.Beck, 2006  
87 C.W. Canaris není ve svém názoru osamocen, obdobné stanovisko zaujímá například R. Fischer      

v příspěvku uvedeném v Anm. zu BGH LM Nr. 3, kde dochází k závěru, že nelze nalézt uspokojivou 
odpověď na důvody existence ručitelského předpisu. To podle něj pak neobyčejně ztěžuje jeho 
aplikaci soudní mocí.   
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převod podniku jako hospodářského celku měl s sebou nést taktéž i pasiva, podobně 

jako je tomu v právu českém. Toto ustanovení tak podle něj na poli obchodního styku 

patřičně koresponduje s veřejným očekáváním. Pomocí § 25 HGB zákonodárce 

propůjčuje domnělému internímu závazku účinky navenek, přičemž spolehlivou indicií 

potvrzující věcnou správnost tohoto postupu je právě pokračování v provozu podniku 

jeho nabyvatelem. To je totiž důkazem o vzniknuvším smluvním vztahu mezi 

převodcem a nabyvatelem; pokračování v provozu podniku nabyvatelem signalizuje 

kontinuitu v ručení. Zákonodárce ji tak propůjčuje účinky navenek, čímž zaručuje 

věřitelům přímý přístup k materii a užitkům převzatého majetku. Autor dále pokračuje a 

obhajuje smysluplnost a dokonce nutnost takového postupu. Připomíná, že výnos 

z prodeje podniku, který cenově zohledňuje i převáděné závazky, bude podstatně nižší 

než celková hodnota veškerých aktiv podniku, k nimž doposavad měli věřitelé přístup. 

Kromě toho jim tato právní úprava usnadňuje život v tom směru, že je šetří nutnosti 

spěchat s realizací pohledávek za převodcem, jenž svůj podnik prodal. Závěrem autor 

shrnuje a zákonné ručení nabyvatele podniku prohlašuje za smysluplný, stabilizační, 

kontinuitu zajišťující element, který zaručuje právní jistotu v obtížných situacích 

vznikajících při převodu podniku. 

 Z obou zde představených a proti sobě jdoucích přístupů je patrný hlavní důvod 

názorové odlišnosti. Zatímco A. Lieb chápe úpravu ručení jako silný nástroj k ochraně 

věřitelů podniku (troufám si tvrdit, že shodný úmysl lze vyčíst i z vůle zákonodárcovy), 

C.W. Canaris naopak zastává pozice nabyvatele podniku, když poukazuje na možná, 

v řadě případů obvyklá, úskalí vyznívající v jeho neprospěch.   

„Rechtsscheinhaftung“, neboli teorie zdání právního ručitelství přisuzuje 

§ 25 HGB význam v tom smyslu, že svou konstrukcí vytváří navenek patřičné zdání o 

existenci určitého ručitelského vztahu. V obchodním styku se totiž často chrání dobrá 

víra a tato teorie si klade za úkol k tomuto cíli přispívat. I tento názor se několikrát 

objevil v judikatuře spolkového soudního dvoru.88  

 Podle teorie „Rechtsscheinhaftung“ má pokračování v provozu firmy vzbudit 

zdání, že k žádné změně v osobě majitele nikdy nedošlo, nebo že nový majitel ručí za 

dosavadní závazky. První část interpretace však dle mého názoru nedisponuje 

dostatečnou přesvědčovací schopností zejména v případech, kdy nový majitel pokračuje 

                                                 
88 BGHZ 18, 248, 250; 22, 234, 239; 29, 1, 3 
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ve vedení firmy s dodatkem odlišujícím jeho osobu. V důsledku toho je nabourán 

základní stavební kámen této teorie, spočívající na domnělém zachování totožnosti 

provozovatele podniku, když název firmy jasně označuje svého nástupce. Stejně tak dle 

mého názoru neobstojí tvrzení, že pokračováním ve vedení firmy se vytváří vnější zdání 

ručitelského závazku nabyvatele. Znovu tak na povrch vyvstávají pochybnosti o tom, 

z jaké příčiny by tak nový majitel podniku měl činit a z jakého rozumného důvodu 

máme v jeho chování spatřovat vůli vyvolat účinky ručitelského vztahu. Ve stejném 

smyslu přisvědčuje C.W. Canaris,89 podle kterého zde znovu zcela chybí skutkový stav 

nasvědčující danému právnímu stavu.  

„Kontinuitätstheorie“ v podání K. Schmidta přinesla nový přístup v hledání 

zdůvodnění funkce § 25 německého obchodního zákoníku. Teorii tohoto renomovaného 

autora lze volně přeložit jako „Ručitelská kontinuita jako podnikově právní princip“. 

Podle K. Schmidta90 je základem obsahu § 25 HGB výše uvedený princip, kdy po 

změně provozovatele podniku nový majitel ručí sám za všechny předchozí závazky a to 

právě z důvodu zachování podnikové totožnosti. Ručení je v tomto případě primární a 

není závislé na faktickém pokračování ve vedení podniku. Dalším postulátem je, aby 

ustanovení o ručení bylo donucující, tedy aby ho nešlo za žádných okolností dohodou 

stran vyloučit. Autor totiž neskrývá své názory na možnost vyloučit ručení nabyvatele 

podniku a prohlašuje o ni, že je právně politicky i právně systematicky 

neospravedlnitelná. 

 Tento názor obohatil již takto širokou diskuzi kolem kontroverzního ustanovení 

německého obchodního zákoníku, nicméně obsahuje celou řadu postulátů, které jsou 

z pohledu platného práva a hospodářského styku více než sporné. V prvním bodě je 

nutné se ptát, na základě čeho by se mělo jednat o donucující úpravu ručení s absolutní 

nemožností odchýlit se, když sám § 25 HGB ve svém platném znění v odstavci druhém 

danou alternativu přímo předvídá. I kdybychom však připustili tuto čistě politicko-

právní hypotézu, která je za současného právního stavu autorovou zbožnou představou 

de lege ferenda, musíme vzápětí poukázat na těžko ospravedlnitelnou situaci, do které 

se může nabyvatel dostat v případě, kdy převzal a zaplatil aktiva podniku, aniž by mu 

přitom byla poskytnuta sleva v souvislosti s pasivy podniku, když nemá možnost se 

                                                 
89 Canaris, C. W.: Handelsrecht : Ein Studienbuch, 24. Auflage München : C.H.Beck, 2006  
90 Schmidt, K. in Münchener Kommentar zu HGB 
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vyvázat z ručení za tyto závazky.91 Dluhy totiž ze zatím nevysvětlených důvodů podle 

K. Schmidta následují aktiva podniku právě tím, že nelze vyloučit ručení za ně. Že je 

toto pojetí myšlenkově zastaralé, dokazuje především sám zákonodárce. V dnes již 

neplatném ustanovení § 419 německého obchodního zákoníku, který upravoval převzetí 

jmění, bylo na práva i závazky nahlíženo jako na jeden nerozdělitelný celek. Daná 

úprava přinášela celou řadu komplikací a stávala se často terčem ostré kritiky. 

Bundestag nakonec zareagoval na aktuální potřeby společnosti, a k 31. prosinci 2001 

celé toto ustanovení zrušil.         

Nejasné zůstává, v čí prospěch autor interpretuje své hypotézy. Ve prospěch 

nabyvatele podniku evidentně nikoliv. Pokud ve prospěch věřitelů, je třeba si položit 

otázku, jak velké nebezpečí by pro ně při převodu podniku znamenalo vyloučení pasiv? 

V takovém případě totiž majetek převodce a tedy možnost věřitelů uspokojit z něj své 

pohledávky zůstává nedotčen, neboť hodnota aktiv byla vyjádřena v kupní ceně a ta 

vyplacena prodávajícímu. Dále platí, že nemohl-li nabyvatel vyloučit převod pasiv, 

dostává se do velmi svízelného postavení především v situacích, kdy se převodce stává 

více či méně insolventní (vezmeme li zejména v úvahu výši slevy poskytnuté mu 

prodávajícím), postavení věřitelů však zůstává nadále výhodné, když se mohou 

uspokojit jak na nabyvateli podniku, tak na jeho převodci. 

Z výše uvedeného je vysoce pravděpodobné, že úplným vyloučením aplikace 

§ 25 odstavce 2 HGB, by se silně zkomplikovala řada převodů podniků. Zvláště pak 

tam, kde se nabyvatel snaží o ozdravení firmy a její novou schopnost znovu konkurovat 

na trhu ostatním. Pokud by s sebou nutně musel nést i závazky předešlého majitele, jeho 

výhledy na úspěch by byly podstatně nižší. 

Další postulát nemající zhola žádnou oporu v platném právu je autorova teze, 

kdy k zachování kontinuity v ručení není potřeba dále pokračovat ve vedení podniku. 

Dikce § 25 odstavce 1 HGB tento požadavek jasně stanovuje jako jednu z podmínek 

vzniku ručitelského vztahu. Logickým argumentem a contrario totiž dojdeme k závěru, 

že pokračování ve vedení firmy je podmínkou sine qua non.   

Zkoumáme li celou problematiku uvedených teorií snažících se o smysluplné 

vysvětlení ratio legis ustanovení § 25 HGB, je na první pohled patrná rozdílnost 

argumentace v závislosti v čí prospěch se vykládá. Všechny teorie mají společné, že se 

                                                 
91 K tomu srovnej Lieb, A. in Münchener Kommentar zu HGB 
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více či méně orientují na ochranu věřitelů podniku pomocí institutů, jako jsou ochrana 

dobré víry, kontinuita provozování podniku nebo zdání ručitelského závazku. Avšak 

žádná z uvedených teorií uspokojivě nevysvětluje hospodářskou potřebu, nutnost takové 

koncepce (v porovnání s naší úpravou zákonného ručení při prodeji podniku je jeho 

úloha nesporná). Na druhou stranu můžeme oponovat, že důsledky zákonného ručení 

můžeme snadno vyloučit odchylnou dohodou stran. To je jistě názor správný. Ovšem 

jak uvádí C. W. Canaris,92 k takovým ujednáním dochází velmi zřídka, a to často 

z důvodu snahy o zachování podnikového good will, či z důvodu prosté právnické 

neznalosti. Jak bylo výše uvedeno, tento autor nikdy nenašel a jistě ani nenajde 

pochopení pro dané ustanovení. Osobně se s ním ztotožňuji v tom směru, že ve většině 

případů bude ručení kupujícího podniku znamenat nepochopitelný dar poskytnutý 

věřiteli, který ve svém důsledku může vést až k totálnímu rozpadu převedeného 

podniku, když nabyvatel se de facto stává spoludlužníkem převodce, jenž ručí za 

splnění závazku celým svým majetkem (nikoliv do výše majetku nabytého převodem). 

Zejména palčivým se tento problém stává v případech, kdy nabyvateli nebyla 

poskytnuta sleva z kupní ceny podniku, či dokonce se převodce brzy po prodeji podniku 

stává insolventní.   

4.4 Trvání zajištění převedených závazků 

 Součástí převáděného podniku se mohou stát závazky, které jsou určitým 

způsobem zajištěny. Soudní praxe tak musela vyřešit otázku, zda a jakým způsobem se 

takový přechod závazku na samotné zajištění projeví. Důvodem protichůdných názorů 

byly pochybnosti o tom, zda při prodeji podniku podle § 476 ObchZ bude na místě 

aplikovat ustanovení § 532 občanského zákoníku. Ustanovení regulující převzetí dluhu 

totiž jasně normuje, že zajištění dluhu poskytnuté třetími osobami trvá jen tehdy, 

jestliže tyto osoby se změnou v osobě dlužníka souhlasily. Na tuto problematiku tedy 

existují dva pohledy, které budou dále podrobněji rozvedeny. 

 Zastánci93 nutné aplikace § 532 ObčZ., tedy podmíněnosti trvání zajištění 

závazku souhlasem třetí osoby, se jednak odvolávají na obecný vztah obchodního a 

občanského zákoníku,94 kdy ustanovení obchodního zákoníku neposkytují komplexní 

                                                 
92 Canaris, C. W.: Handelsrecht : Ein Studienbuch, 24. Auflage München : C.H.Beck, 2006  
93 srov. např. Pelikánová, I., Komentář k obchodnímu zákoníku, 4. díl, Linde Praha, a. s., 1997 
94 § 1 odst. 2 ObchZ. 
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úpravu převodu dluhů. Z tohoto důvodu je pak dle jejich názoru potřeba užít ustanovení 

občanského zákoníku jemu nejbližší, a totiž § 531 a následují upravující dohodu o 

převzetí dluhu. Východiskem tohoto přístupu je však sama skutečnost, že právním 

důvodem přechodu závazku je smlouva o prodeji podniku a dochází k němu tedy 

dohodou. Pokud nastává přechod některých práv a povinností bez ohledu na vůli stran, 

je to jenom s ohledem na kogentní právní normu (§ 477 ObchZ), která tak pouze stanoví 

obsah závazku. V souladu s tímto názorem posoudil danou problematiku i Nejvyšší 

soud ve svém rozhodnutí ze dne 11. prosince 2003 sp. zn. 30 Cdo 465/2002. 

 Názor opačný, tedy jednoznačné odmítnutí aplikace § 532 ObčZ, se opírá 

o předpoklad, že přechod všech práv a závazků z prodávajícího na kupujícího v rámci 

smlouvy o prodeji podniku (§ 477 odst. 1 ObchZ.) nastává ze zákona. Osobám, které 

poskytují zajištění takového závazku, je prodávající povinen pouze podat zprávu o jeho 

přechodu.95 Ke stejnému závěru následně dochází i velký senát obchodního kolegia 

Nejvyššího soudu ve svém rozhodnutí ze dne 5. října 2005 sp. zn. 35 Odo 653/2004, 

když se tak zcela odchyluje od původního rozhodnutí v podání senátu č. 30.96 

 Nejvyšší soud tak znovu potvrzuje skutečnost, že k přechodu všech závazků 

souvisejících s prodávaným podnikem dochází ze zákona, aniž by současně bylo nutné 

tyto závazky jakkoliv ve smlouvě zmiňovat či jinak identifikovat. Jak soud s konečnou 

platností konstatuje, dochází-li v důsledku smlouvy o prodeji podniku k přechodu 

závazků ze zákona, nelze na takový přechod závazku aplikovat ustanovení § 532 

občanského zákoníku, jelikož toto ustanovení se uplatní pouze při převzetí dluhu na 

základě dohody s dlužníkem. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 srovnej: Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha, C.    
    H. Beck, 2009; Kopáč, L., Obchodní kontrakty, II. díl, Prospektrum Praha, 1994 
96 Rozhodnutí NS sp. zn. 30 Cdo 465/2002 
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5. Neudělení souhlasu valnou hromadou podle § 67a ObchZ 

 V této práci již bylo pojednáno o ustanovení § 67a obchodního zákoníku 

v souvislosti s přepokládanou možností převést podnik i na základě jiného smluvního 

typu, než jakým je ten upravený v § 476 ObchZ. Taktéž bylo uvedeno, že 

prostřednictvím rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 1060/2006, byl sjednocen 

výklad pojmu části podniku shodně v rámci celého obchodního zákoníku. Aniž bychom 

mohli zabíhat do podrobností, je z pohledu této kapitoly stěžejní, jakým způsobem se 

projeví případné neudělení souhlasu podle § 67a ObchZ na samotné smlouvě o prodeji 

(části) podniku.  

 K tomu si dovolím hned v úvodu představit stanovisko V. Pihery.97 Ten totiž 

tvrdí, že v kontextu ustálené české doktríny by zřejmě smlouvy uzavřené bez souhlasu 

valné hromady byly považovány za absolutně neplatné. Naproti tomu P. Čech98 v reakci 

na dané prohlášení uvádí, že v tomto ohledu je třeba rozlišovat, v jakém období takové 

smlouvy byly, respektive budou uzavřeny. Ustanovení § 67a ObchZ totiž odkazovalo 

v době od 1. 1. 2001 do 7. 3. 2006 na úpravu smlouvy o fúzi sloučením, čímž přispívalo 

k úsudku, že nedostatek souhlasu valné hromady či společníků se smlouvou o prodeji 

(části) podniku, způsobovalo její absolutní neplatnost.  

 Po zákonné novele č. 56/2006 Sb., která v daném ustanovení odkaz na právní 

úpravu fúzí vypustila, se však podle P. Čecha stává sporným, jaké důsledky neudělení 

souhlasu se smlouvou uvedenou v § 67a ObchZ přináší. Předesílám, že možné důsledky 

lze pak ve světle dále uváděných rozhodnutí Nejvyššího soudu spatřovat v omezování 

účinků smlouvy, když platnosti by smlouva měla nabýt vždy.      

 Dva rozdílné přístupy, které se k uváděné problematice vážou, spočívají na 

odlišném akcentování hodnot, které je třeba v dané souvislosti chránit. Těmi jsou jednak 

ochrana akcionářů, potažmo společníků, a jednak zájem na uchování právní jistoty 

třetích osob. V případech regulovaných § 196a odst. 3 obchodní zákoník podobně 

neupravuje důsledky spojené s neschválením smlouvy, na jejímž základě společnost 

převádí majetek na své akcionáře, a jak v dané souvislosti rozhodl Nejvyšší soud ve 

prospěch společníků, tak „nedostatek zákonem předepsaného schválení smlouvy (či 

jejího ujednání) valnou hromadou nezpůsobuje - není-li předepsán předchozí souhlas - 

                                                 
97 Pihera, V., Poznámka k „výkladu“ § 67a ObchZ, Právní rozhledy, 2/2007 
98 Čech, P., Několik doplňujících poznámek k výkladu § 67a ObchZ, Právní rozhledy, 7/2007 
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její neplatnost, ale pouze její neúčinnost.“99 Soud tedy vyjádřil názor, že pokud není 

předepsán souhlas, jenž se udílí před uzavřením takové smlouvy, na platnosti smlouvy 

samotné se to neprojeví, ovšem takto uzavřená smlouva pouze nenabývá účinnosti a 

není tedy schopna vyvolat právně závazné účinky v ní předvídané. Přestože se daný 

judikát přímo neváže k námi zkoumanému ustanovení § 67a ObchZ, mohou závěry 

v něm obsažené sloužit jako určité vodítko i pro jeho potřeby, neboť ani toto ustanovení 

nevyžaduje ke smlouvě o prodeji (části) podniku předchozí souhlas společníků, či valné 

hromady, když hovoří jen o souhlasu. Dle mého přesvědčení pak výrazy jako souhlas a 

schválení, se kterými v daných ustanovení operuje obchodní zákoník, by neměly činit 

větší potíže a zacházeno by tak s nimi mělo být ekvivalentně.  

 Na druhou stranu v jiném rozhodnutí, které naopak akcentovalo ochranu právní 

jistoty třetích osob, stojících mimo společnost, je Nejvyšším soudem zaujat názor, že 

uzavření smlouvy o převodu části podniku, ke kterému došlo ze strany představenstva 

bez rozhodnutí valné hromady, vyvolává důsledky pouze ve vnitřních vztazích 

společnosti, když smlouva samotná byla uzavřena platně a účinně. V odůvodnění svého 

právního názoru Nejvyšší soud uvádí: „Funkcí právní úpravy (§ 20 odst. 1 ObčZ) je zde 

ochrana právní jistoty třetích osob, které nemohou mít žádné informace o tom, zda a jak 

proběhly rozhodovací procesy ve vnitřní sféře společnosti (nemají přístup na valnou 

hromadu a nejsou oprávněny vyžadovat zápis z této valné hromady) a které musí 

oprávněně předpokládat, že představenstvo žádné povinnosti neporušilo a uzavřením 

smlouvy realizovalo předchozí rozhodnutí valné hromady. I když valná hromada neučiní 

akt rozhodovací pravomoci (nerozhodne o prodeji části podniku), nelze dovodit, že 

smlouva o prodeji části podniku uzavřená statutárním orgánem je v rozporu se zákonem 

a tudíž je neplatná. Pokud by měla mít vnitřní dělba působností jednotlivých orgánů 

dopad i na vnější vztahy, musel by to zákon výslovně stanovit, popř. upravit jiné způsoby 

ochrany právní jistoty třetích osob. Bez této úpravy by byla narušena zásada rovného 

postavení smluvních stran, protože by platnost či neplatnost smlouvy byla jednostranně 

v rukou jedné ze smluvních stran, která by mohla činností svých vnitřních orgánů 

platnost právních úkonů, které učinila, libovolně modifikovat.“100  

                                                 
99 Rozhodnutí NS sp. zn. 29 Odo 1137/2003  
100 Rozhodnutí NS sp. zn. 32 Odo 1419/2004 
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 Nicméně ani na základě takto představeného judikátu nemůžeme s jistotou 

posoudit, jaké důsledky by neudělení souhlasu se smlouvou o prodeji podniku neslo 

podle současné právní úpravy. Toto rozhodnutí se totiž váže k právnímu stavu 

obchodního zákoníku, v jakém se nacházel do 31. 12. 2000. Odchylkou, která se může 

projevit jako směrodatná, je skutečnost, že v tehdy platném znění valná hromada 

rozhodovala o prodeji (části) podniku, zatímco v dnešní úpravě toliko schvaluje (§ 187 

odst. 1 písm. k) ObchZ).  

Z námi zkoumaného hlediska tak možno uzavřít, že právní režim smlouvy o 

prodeji (části) podniku, ke které nebyl udělen souhlas valnou hromadou, je 

přinejmenším nejasný, ba co více zůstává zahalen v mlze budoucích rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR. Proto, jak shrnuje P. Čech, je nutno vyčkat dalších rozhodnutí, 

která přinesou větší míru jistoty v řešení daného ve vztahu k platné právní úpravě.   
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6. Smlouva o koupi závodu 

 V této kapitole bych rád zmínil zásadní změny v oblasti prodeje podniku, které 

má do našeho právního řádu přinést připravovaná kodifikace občanského práva. Návrh 

paragrafovaného znění připravovaného občanského zákoníku přináší odlišné pojetí 

úpravy smlouvy o prodeji podniku. Zprvu je nutno předeslat, že návrh již nepředkládá 

smlouvu o koupi závodu jako speciálně upravený smluvní typ, jakého se nám v 

v současnosti dostává prostřednictvím obchodního zákoníku.  

Návrh ve svých ustanoveních § 2018 až § 2026, pojmenovaných jako Zvláštní 

ustanovení o koupi závodu, upravuje toliko specifická pravidla vztahující se na obecnou 

kupní smlouvu, jejímž předmětem je právě závod. Aplikována tak bude klasická kupní 

smlouva s jednotlivými odchylkami.  

Jak se na první pohled dokládá, dochází k zásadní změně terminologie a pojem 

podnik je tak do budoucna nahrazen termínem závod (není na škodu konstatovat, že 

s tímto termínem bylo již v minulosti operováno, a nyní se tak jen navrací k tuzemské 

právní tradici). Důvodová zpráva k návrhu k této změně doplňuje: „Nahrazení pojmu 

„podnik“ pojmem „závod“ má několik důvodů. Hlavní důvod přestavuje stále silnější 

tlak acquis na používání pojmu „podnik“ především k označení osoby, popřípadě i v 

užším slova smyslu jako soutěžitele; právo Evropské unie však také často používá slovo 

„podnik“ k vymezení prostoru. Toto vícevýznamové pojímání proniká i do platného 

práva a různé právní předpisy, zejména z oblasti práva veřejného, chápou podnik různě 

a nikoli jen v předmětovém slova smyslu, tj. jako objekt práv a povinností...“ 101  

Ustanovení obsahující definici závodu je v návrhu občanského zákoníku 

zařazeno k ustanovením o věcech hromadných, čímž setrvává na obecném nahlížení 

podniku (závodu) jako předmětu právních vztahů. Dikce § 473 zní: „Závod je 

organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k 

provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod vytváří vše, co zpravidla slouží k jeho 

provozu.“ Jak autoři návrhu uvádějí,102 pojetím závodu a jeho vymezením jako věci 

hromadné jej chápou především jako majetkovou hodnotu, u které je vysoce 

pravděpodobné, že se čas od času dostane do rukou nepodnikatele (např. dědic), který, 

                                                 
101 Vládní návrh zákona Občanský zákoník, sněmovní tisk 835/0 
102 Hlavními zpracovateli komise, jak se z návrhu podává, jsou K. Eliáš a M. Zuklínová. 
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ačkoliv sám není způsobilý závod provozovat, může jej trvale nebo dočasně 

propachtovat.  

První odlišnost, která nás při pohledu na definici závodu napadne, je skutečnost, 

že součástí závodu se do budoucna stávají i závazky (dnes, jak bylo výše uvedeno, se 

závazky za součást podniku nepovažují). Imanentním prvkem obchodního jmění dluhy 

bezesporu jsou. Návrh občanského zákoníku tak využívá obsahové provazby na aktiva a 

pasiva, neboli, civilisticky řečeno, na věci a dluhy. Smlouva o koupi závodu tak již 

nebude muset nutně obsahovat výslovný závazek kupujícího dluhy převzít (jako 

podstatnou náležitost právního úkonu), neboť tyto jsou už součástí samotného prodeje 

z povahy převáděné věci, totiž závodu. 

Dále se vychází z pojetí, že k obchodnímu závodu patří ty věci, které podnikatel 

vůlí vymezil k provozování podniku (ať výslovně, či jen fakticitou používání),  

rozhodná tedy bude skutečnost, nikoli evidence. To nás opět posouvá blíže 

k akcentování požadavků podnikatele samotného ohledně prvků tvořících jeho závod. 

Tato konstrukce odpovídá dnešnímu tzv. subjektivním měřítku (viz kapitola Pojem 

podnik). Nastane li však určitá pochybnost o tom, zda nějaká složka je součástí 

podniku, nastupuje vyvratitelná právní domněnka o tom, že součástí podniku takováto 

složka je.   

Úprava smlouvy o koupi závodu je velmi podobná úpravě dnešní. Jak důvodová 

zpráva podává, bylo přitom respektováno, že současná praxe je na zvláštní ustanovení 

tohoto druhu zvyklá, a proto se navrhuje zachovat zvláštnosti této koupě, jak je upravuje 

platný obchodní zákoník, přičemž se proti jeho úpravě redukuje rozsah těchto 

ustanovení o to, co vyplývá již z obecné úpravy klasické kupní smlouvy.  

Důležitá změna mezi současnou a budoucí úpravou nastává co do právních 

účinků smlouvy. Smlouva o prodeji podniku měla ohledně movitých věcí vždy 

výhradně translační účinek, to znamená, že kupující k nim nabýval vlastnictví 

okamžikem nabytí účinnosti smlouvy, nebylo li sjednáno jinak, okamžikem podpisu. 

Nová úprava štěpí nabývání vlastnictví k závodu jako celku do dvou různých právních 

režimů v závislosti na tom, zda je kupující registrován ve veřejném rejstříku či nikoliv. 

V kladném případě pak nabývá vlastnictví k závodu zveřejněním údaje o uložení 

smlouvy do sbírky listin. V opačném případě nastává stejný translační účinek smlouvy 

jako doposud a kupující nabývá vlastnictví již samotnou účinností smlouvy.  
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Ve stejném smyslu by tím mělo dojít k odstranění různých časových okamžiků 

nabývání vlastnictví k movitým a nemovitým věcem. V současné době je totiž nabytí 

vlastnictví k podniku rozštěpeno do dvou časových úseků, movité věci se nabývají 

okamžikem účinnosti smlouvy a nemovité až zápisem do katastru nemovitostí. Jak 

důvodová zpráva uvádí, tato skutečnost je praxí vnímána jako odporující principu 

komplexnosti, neboť z pohledu našeho práva se závodem rozumí jeden celek sestávající 

ze všech jeho složek, tedy movitých i nemovitých. Na závod je tedy nahlíženo jako na 

jednotný předmět vlastnického práva. Postupné nabývání vlastnického práva k jeho 

jednotlivým složkám však toto pojetí popírá. Z tohoto důvodu návrh občanského 

zákoníku pracuje s úpravou, kdy u podnikatelů zapsaných do obchodního rejstříku 

přejde na kupujícího vlastnické právo k závodu jako celku zápisem prodeje závodu do 

obchodního rejstříku a u podnikatelů nezapsaných do obchodního rejstříku přejde na 

kupujícího vlastnické právo účinností smlouvy. Jak potvrzuje S. Černá,103 umožňuje 

tato formulace výklad, že účinností smlouvy o koupi závodu nebo zveřejněním 

oznámení o jejím uložení do sbírky listin, nabývá kupující závod jako celek, včetně 

nemovitostí, které jsou jeho součástí. Na základě těchto skutečností se pak v katastru 

nemovitostí změna vlastníka zapíše následně prostřednictvím provedení záznamu. Jak 

autorka dále uvádí, takové řešení odpovídá povaze závodu, který není ani věcí movitou, 

ani nemovitou, ale je věcí zvláštní, hromadnou, jedinou.  

Nabývání vlastnictví k závodu jako celku by se tak mělo sjednotit v jeden 

okamžik, a to v závislosti na tom, zda je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku či 

nikoliv, na stejných okolnostech pak bude odvislé případné uplatnění translačního 

účinku smlouvy.  

Z mého pohledu vítanou změnou, kterou návrh nového občanského kodexu 

přináší, je právní zakotvení možnosti vyloučit z prodeje podniku jeho jednotlivou 

položku. Tato alternativa, troufám si tvrdit, najde mezi obchodníky samými značnou 

oblibu. Aplikační praxe se tak s konečnou platností vyhne neustálým pochybnostem o 

tom, zda takovéto vyloučení právně možné je či není. 104 Podmínkou úspěšného 

provedení takové transakce však bude, aby celek neztratil vlastnosti organizované 

                                                 
103 Černá, S., Smlouva o koupi závodu v návrhu občanského zákoníku, Sborník statí z diskusních fór o 

rekodifikaci občanského práva, IFEC, 2008 
104 Jak z důvodové zprávy vyplývá, má se tak předejít výkladovým nejasnostem, které mohou svádět 

k nesprávným závěrům o neplatnosti smlouvy.  
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jednotky.105 Zachováme li dané kritérium, bude do budoucna možné ponechat si při 

prodeji podniku jeho jednotlivé části a příslušenství, bez ohledu zda se jedná o věc, 

právo anebo závazek.  

Se závazky taktéž souvisí nové opatření, které chrání kupujícího, když z převodu 

vyjímá ty dluhy, o jejichž existenci nevěděl, ani je nemohl rozumně předpokládat. 

Kupujícímu tak bude ulehčena jeho role, když se tímto s jistotou vyhne mnohdy tvrdým 

dopadům, které bezesporu nově objevivší se dluhy na chod jednoho závodu působí. 

Současná úprava se tyto důsledky snažila eliminovat zakotvením nároku na slevu 

z kupní ceny (§ 486 odst. 3 ObchZ). Otázku rozumného předpokladu bude však třeba 

posoudit důsledně se zřetelem ke konkrétním okolnostem převodu.   

Zjednodušení má přinést úprava oznamovací povinnosti, která bude tak 

sjednocena a jejím nositelem se stane prodávající. Jak dobře známo, dnes je tato 

povinnost rozštěpena mezi prodávajícího, který oznamuje dlužníkům přechod 

pohledávek, a kupujícího, který oznamuje věřitelům převzetí závazků.  

Ručení jako institut ochrany třetích stran dotčených změnou právních poměrů 

vyvolaných prodejem závodu dozná taktéž určitých změn. Ve své podstatě smysl ručení 

zůstává zachován, tak jak je zakotven nyní, s jedinou odchylkou, a sice že prodávající se 

stává zákonným ručitelem v případě, že věřitel nedal k převzetí dluhu souhlas. Stejně 

tak jako v současné úpravě tedy věřitelův souhlas k uskutečnění přechodu závazku 

nutný nebude. Vysloví li se však věřitel proti takovému přechodu, zakládá se tím 

automaticky ručitelský vztah prodávajícího za splnění závazku kupujícím. Pouze v 

případě, že věřitel prodávajícího projeví výslovný souhlas s tím, aby dluh přešel na 

kupujícího, vyhne se prodávající nepříjemným povinnostem vůči tomuto věřiteli. 

Z pohledu věřitele jistě bude více než výhodné vždy takovýto nesouhlas vyslovit a 

zajistit si tím vyšší dobytnost své pohledávky (z podstaty věci se nechá dovodit, že i 

případné mlčení věřitele bude mít srovnatelné účinky).     

Zachována je taktéž ochranná funkce odporovatelnosti, čili právo věřitele 

domáhat se soudní cestou určení neúčinnosti prodeje závodu vůči své osobě. Stejně jako 

dříve za podmínky, že se prodejem závodu zhorší dobytnost jeho pohledávky (pro 

doplnění současná právní úprava hovoří o nepochybném zhoršení, což nebude dle mého 

názoru činit žádné větší komplikace). Podobně jako vznik ručitelského vztahu, i toto 

                                                 
105 § 2018 odst. 1 in fine návrhu 
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právo zaniká v okamžiku, kdy věřitel vyslovil souhlas s prodejem závodu. Proč by tak 

věřitel dobrovolně činil a vědomě tak oslaboval svou pozici podobně jako v případě 

ručení, zůstává nejasné. 

V souvislosti s odstoupením od smlouvy o koupi závodu přináší nová úprava 

poměrně přehlednější stav, když danou konstrukcí zohledňuje závod jako celek 

obnášející kromě práv taktéž i závazky. Odstoupí-li totiž některá ze stran od smlouvy, 

přecházejí zpět na prodávajícího pohledávky a dluhy, které k závodu náleží. Z dluhů 

však prodávající nabývá jen ty, o jejichž existenci věděl nebo je alespoň musel rozumně 

předpokládat. Tím se do budoucna strany vyhnou sporným otázkám ohledně práv a 

dluhů, které vznikly v době od prodeje podniku do okamžiku doručení odstoupení druhé 

smluvní straně.   

Návrh nové úpravy smlouvy o prodeji podniku, respektive smlouvy o koupi 

závodu, kvituji v mnoha ohledech jako satisfakční výraz osobních představ a tužeb, co 

do celkového pojetí zkoumané problematiky de lege ferenda. Jsem přesvědčen, že návrh 

by se v této podobě setkal s obecnými sympatiemi v obchodní praxi. Směrodatná je 

v tomto ohledu zejména tolika diskutovaná možnost vyloučení určitých složek podniku 

z prodeje, aniž bychom museli čelit tvrdým důsledkům v podobě neplatnosti smlouvy 

samotné. Do jaké míry se jednotlivé odchylky dokážou během legislativního procesu 

udržet, není za současné politické situace jasné.           
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7. Závěr 

   Jak bylo již předesláno v úvodu k této práci, předmětem bližšího zkoumání 

v rámci obecného pojednání o smlouvě o prodeji podniku se mi staly závazky, které 

jsou různým způsobem s podnikem jako takovým spjaty. Zejména bylo vymezeno, které 

závazky se považují za závazky s podnikem související, a bude se tak na ně vztahovat 

režim kompletního převodu, jako zákonný důsledek uzavření smlouvy o prodeji 

podniku.  

Ochrana věřitele včetně k tomu určených prostředků byla po detailním rozboru 

zhodnocena jako dostačující ke zjednání nápravy leckdy nepříjemných důsledků 

v podobě změny v osobě dlužníka, kterou smlouva o prodeji podniku bez ohledu na vůli 

věřitele přináší. V návaznosti na to pak byla namítána opodstatněnost dnes již ustálené 

judikatury Nejvyššího soudu, která ve svém důsledku zcela nepochopitelně 

upřednostňuje věřitele před smluvní volností kontrahentů, když určuje neplatnost 

smlouvy o prodeji podniku, kterou se smluvně modifikuje celkový rozsah 

přecházejících práv a povinností. 

Bylo totiž zkoumáno, do jaké míry se v rámci převodu podniku lze odchýlit 

v souvislosti s vymezením konkrétních práv a povinností, které jsou přechodem 

dotčeny. Bylo mnohokrát zdůrazněno, k tomu aby se jednalo o platně uzavřenou 

smlouvu o prodeji podniku, je nezbytně nutné, aby smlouva obsahovala výslovný 

závazek, že kupující přebírá všechny závazky s podnikem související. Ve světle takto 

koncipované judikatury byly podobně konstruované smluvní typy klasifikovány jako 

série smluv kupních a cesí. Uvedený postup pak neznamená pro věřitele větší riziko, 

když podmínkou platného převzetí dluhu je podle občanského zákoníku právě souhlas 

věřitele.  

 Riziko ovšem spatřuji v jiném ohledu. Opatření si souhlasu všech věřitelů může 

být úkol nadlidský, v řadě případů i nerealizovatelný, vyloučený však zcela jistě není. 

Jelikož pak série smluv kupních a cesí znamená v konečném důsledku faktický převod 

(části) podniku, může být sporné, zda i na takovou transakci se vztahuje aplikace § 67a 

ObchZ. Pokud by tomu tak nebylo, účel tohoto ustanovení spočívající v ochraně 

společníků by tím byl zcela zmařen, když by jej bylo možno tímto obejít.          

 Ustanovení § 67a bylo dále zkoumáno co do důsledků neudělení souhlasu 

valnou hromadou či společníků ke smlouvě, kterou dochází k převodu (části) podniku. 
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Na základě rozboru právní úpravy stávající i předešlé v kontextu k tomu se vztahujících 

rozhodnutí bylo zkonstatováno, že situace neposkytuje jasné řešení a bude nutno vyčkat 

dalších rozhodnutí v podání Nejvyššího soudu.  

 Pozice věřitele byla dále zhodnocena i z pohledu sousední německé právní 

úpravy převodů podniku. Byly uvedeny stěžejní teorie snažící se o vystižení podstaty 

zákonného ručení nabyvatele podniku, stejně tak jako hlasy sílící proti takové 

konstrukci. Autor uzavírá, že věřitel je nepoměrně zvýhodněn, a to v citelný neprospěch 

nabyvatele podniku, který si ve smlouvě nedohodl možnost vyloučení ručitelského 

závazku. 

 Na samém konci této práce byla zkoumána problematika smlouvy o koupi 

závodu tak, jak ji představuje návrh nového občanského zákoníku. Přitom došlo 

k vyzdvižení podstatných odlišností od úpravy stávající s tím závěrem, že připravovaná 

úprava lépe odráží jak současné požadavky obchodní praxe kladené na tento smluvní 

typ, tak představy autora samotného. Kromě vítané možnosti v podobě smluvního 

vyloučení konkrétních práv a závazků patří k těmto změnám i jasnější uspořádání 

vztahů v případě odstoupení stran od smlouvy, či nabytí závodu jako celku v jeden 

okamžik, a to včetně nemovitostí.  

 Práce dle mého názoru splnila vytýčený úkol, když se zabývala často 

praktickými otázkami spojenými s uzavíráním smlouvy o prodeji podniku, jako nástroje 

v českém právním řádu velmi specifického, a ukázala, že proces převodu podniku 

nebude vždy bez jakýchkoliv komplikací.     
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Zusammenfassung 

 Der Zweck meiner Arbeit ist es tiefer mit praktischen Fragen des 

Abschlußprozesses eines Unternehmenskaufvertrags zu befassen, der als ein 

Spezialvertragstyp im tschechischen Handelsgesetzbuch geregelt wird. 

 Im ersten Kapitel wird eine allgemeine Einführung gegeben, was unter dem 

Begriff „Unternehmen“ im tschechischen Recht zu verstehen ist. Weiter wird behandelt, 

ob auch andere Vertragstype das Unternehmen in seiner Gesamtheit übertragen können 

oder sogar dürfen.  

Der Unternehmenskaufvertrag im Einzelnen wird näher im Kapitel 3 geschildert. 

Außer wesentlichen Teilen des Vertrags werden vor allem die Verbindlichkeiten des 

Unternehmens geforscht. So werden diejenige Schulden sortiert, die mit einem 

Unternehmen zusammenhängen und eo ipso an den Käufer übergehen, und die anderen, 

die mit dem Unternehmensübertragung nicht betroffen werden.  

 Weiter wird geprüft, wieviel Spielraum haben die Vertragsparteien für eine 

abweichende Vereinbarung, welche die Menge der übertragenen Pflichte und Rechte 

betrifft. Es zeigt sich, nach Analyse der ständigen Rechtsprechung, daß solcher Vertrag, 

der einen „Komplexprinzip“ ausschließt, als nichtig bezeichnet werden mußte. 

 Kapitel 5 widmet sich der Problematik des Gläubigerschutzes. Dabei werden die 

Voraussetzungen und Möglichkeiten dargestellt, die dem Gläubiger für eine 

erfolgreiche Abwicklung der Forderung zur Verfügung stehen. Im Anschluß daran wird 

die deutsche Regelung zum Schutz des Gläubigers erklärt, und zwar die gesetzliche 

Haftung des Käufers für alle im Betriebe des Geschäfts begründete Verbindlichkeiten. 

Davon ausgehend werden dann beide, tschechische und deutsche, Regelungen 

vergleicht. Dabei wird auch ratio legis und dogmatische Einordnung des § 25 HGB im 

Hinblick auf Theorienstreit behandelt.  

 Zum Abschluß dieser Arbeit beschäftige ich mich mit dem 

Unternehmensvertrag, wie im Entwurf des neuen Bürgerlichen Gesetzbuch dargestellt 

wird. Der Beitrag der zukünftigen Regelung sehe ich eindeutig in der Möglichkeit der 

Parteien, einen Übergang der bestimmten Pflichten und Rechten ausschließen, ohne 

einer Gefahr der Vertragsnichtigkeit sich auszusetzen.     
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