
 

 

Resumé 

Vnit řní obchodování v akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným 

Martin Pástor 

Cílem této práce je zejména podat rozbor úpravy vnitřního obchodování 

v českém právu se stručným přihlédnutím k teoretickým základům, které ovlivňují 

přístup práva k regulaci předmětného problému, a dále provést komparaci se slovenskou 

úpravou vnitřního obchodování a budoucí úpravou vnitřního obchodování po 

rekodifikaci soukromého práva v České republice. Úprava vnitřního obchodování je 

obsažena v § 196a obchodního zákoníku. Toto velice kontroverzní ustanovení 

způsobuje mnoho výkladových nejasností a silně ovlivňuje právní jistotu podnikatelů i 

nepodnikatelů v České republice. Jak uvádím v úvodu práce, zákonodárce zapracoval 

toto ustanovení do obchodního zákoníku kvůli negativním zkušenostem české 

společnosti s takzvaným tunelováním po změně režimu na kapitalistický a ve snaze 

regulovat transakce s konfliktem zájmů, konkrétně transakce uzavírané mezi 

kapitálovou obchodní společností a spřízněnými osobami. 

Druhá kapitola ve stručnosti popisuje tzv. problémy zastoupení, tedy konflikty 

vznikající mezi jednotlivými osobami zainteresovanými na korporaci, jejichž 

problematika je teoretickým základem regulací vnitřního obchodování. 

Jádro práce tvoří třetí kapitola, která se podrobně věnuje analýze ustanovení § 

196a, a to z hlediska jejich věcné a osobní působnosti a povinností, které stanoví. 

Systematicky je rozdělena na krátký úvod, který popisuje vývoj § 196a a analyzuje jeho 

účel v českém právu a aplikovatelnost na jednotlivé formy obchodních společností, a 

další tři podkapitoly, které se věnují třem logickým celkům obsaženým v § 196a. 

Prvním je úprava transakcí s konfliktem zájmů uzavíraných mezi společností a osobami 

oprávněnými jednat jejím jménem. Druhým je ochrana majetku společnosti před 

oportunismem společníků a spřízněných osob, která má svůj základ v transpozici 

pravidla zamezujícího obcházení oceňování nepeněžitých vkladů do kapitálových 

obchodních společností, obsaženého v tzv. Druhé směrnici Evropské unie. Třetím je 

ochrana práv třetích osob jednajících v dobré víře před negativními dopady § 196a. 

Čtvrtá kapitola se věnuje komparaci české úpravy vnitřního obchodování se 

slovenskou. Jak uvádím v této kapitole, slovenská úprava je v mnohém podobná té 

české, i když v některých otázkách se liší. Pátá kapitola pak porovnává stávající úpravu 



 

 

s budoucí úpravou, která nabude účinnosti spolu s rekodifikací soukromého práva 

v České republice a je v mnohém liberálnější než ta současná. 

Závěr shrnuje roli § 196a v českém právu a v krátkosti se zamýšlí nad přístupem 

současné úpravy k regulaci předmětného problému vzhledem k teoretickým 

požadavkům na vhodnou úpravu vnitřního obchodování a činí tak i vzhledem k budoucí 

úpravě, jejíž výhody a nevýhody v krátkosti srovnává se současnou úpravou. Obsahuje 

také některé mé úvahy nad rolí předmětné úpravy v české společnosti. 

 


