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1. Úvod 

Se samou podstatou existence obchodní společnosti jakožto právnické osoby a 

tedy umělé právní konstrukce je spojen důsledek, že svou vůli netvoří sama, nýbrž ji 

tvoří osoby, které se prostřednictvím jejích orgánů podílejí na její správě. Jedním 

z negativních jevů tohoto zvláštního způsobu tvorby vůle obchodní společnosti je 

možnost vzniku konfliktu zájmů u osob, které se na tvorbě vůle společnosti podílejí. 

Pokud tyto osoby svého postavení zneužijí, mohou svým jednáním dosáhnout i 

poškození majetkové podstaty společnosti, což má samozřejmě negativní následky 

nejen pro společnost samotnou, ale i pro její společníky nebo jiné zainteresované osoby, 

zejména věřitele společnosti. Poškodit takto majetkovou podstatu společnosti je možné i 

vyvedením jejího majetku prostřednictvím transakcí uzavíraných se společností – lidově 

se pro toto jednání vžil pojem „tunelování“. 

V České republice zákonodárce přistoupil, obdobně jako i v některých jiných 

zemích, k právní regulaci těchto transakcí, a to v § 196a obchodního zákoníku, který 

představuje základ této právní úpravy.1 V odborné právnické literatuře není jednota 

ohledně pojmu, který má označovat tento institut, respektive soubor pravidel obsažený v 

§ 196a.2 Používají se pojmy vnitřní obchodování, respektive zákaz vnitřního 

obchodování, opatření proti konfliktu zájmů, transakce s konfliktem zájmů, transakce se 

spřízněnými osobami, opatření k zachování základního kapitálu, sebeobchodování aj. 

V zahraničí se pak používají pojmy self-dealing či tunneling (v angličtině)3 nebo 

Insichgeschäfte či Selbstkontrahierung (v němčině).4 K pojmenování regulace transakcí 

s konfliktem zájmů obsažené v § 196a obchodního zákoníku jsem si pro tuto práci 

vybral nejčastěji používaný pojem vnitřní obchodování. 

Téma vnitřního obchodování je v české právnické veřejnosti celkem populární, o 

čemž svědčí zejména značné množství odborných článků napsaných na toto téma. 

Problematika § 196a je často vykládána i Nejvyšším soudem. Důvodem této popularity 

                                                 
1 ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 
společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
2 RADA, I. Tři zákazy uložené členům statutárních orgánů. Právní rozhledy. 2003, č. 1, s. 6. 
3 DJANKOV, S.; LA PORTA, R.; LOPEZ-DE-SILANES, F. aj. The law and economics of self-dealing. 
Journal of Financial Economics. 2008, č. 88, s. 430. 
4 RADA, I. Tři zákazy uložené členům statutárních orgánů. Právní rozhledy. 2003, č. 1, s. 6. 
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je jistě kromě samotné složitosti znění § 196a a náročnosti jeho výkladu i jistá 

kontroverze, která se k němu váže - § 196a je skutečně terčem časté kritiky. Byl již 

označen za příklad „vršení chyb a povýtce pythických vyjádření právních norem“,5  

ukázku „nesprávné implementace evropského práva“, problematický a systematicky 

nesprávně umístěný,6 „zcela nahodilý konglomerát nepromyšlených regulačních 

pokusů“, nebo „bez přehánění nejhorší noční můru českých obchodních společností při 

strukturování externího financování“.7 Na druhé straně, zákonodárce i přes několik 

možností tento paragraf nezrušil ani nezmírnil regulaci v něm obsaženou, snad až na 

poslední novelu obchodního zákoníku, účinnou od 1. ledna 2012. Zjevně tedy vidí 

vážné důvody pro jeho existenci. 

Cílem této práce je rozbor úpravy vnitřního obchodování obsažené v § 196a 

obchodního zákoníku a jejích východisek i následků. V první kapitole se v krátkosti 

budu věnovat problematice správy obchodních společností (corporate governance), 

konkrétně tzv. problémům zastoupení a konfliktu zájmů, které jako teoretický základ 

ovlivňují přístup práva k řešení problému vnitřního obchodování, tedy jeho regulaci 

nebo „neregulaci“. V následujících kapitolách se zaměřím na analýzu a výklad § 196a, a 

to jeho základu v právu EU, jeho účelu, vývoji jeho znění a zejména výkladu jeho věcné 

a osobní působnosti a povinností, které stanoví. Při řešení otázek ohledně výkladu § 

196a se budu snažit zachytit některé problémy, které jsou v odborných pracích na toto 

téma povětšinou opomíjeny nebo jsou řešeny jen okrajově. Samozřejmě ale budu 

vycházet primárně ze závěrů obsažených v judikatuře Nejvyššího soudu a odborných 

pracích, přičemž poukážu i na nejednotnost názorových proudů. 

V předposlední kapitole se zaměřím na srovnání úpravy § 196a se slovenskou 

úpravou vnitřního obchodování. Důvodem k tomuto je fakt, že slovenská úprava 

vnitřního obchodování je zasazena do obchodného zákonníku, tedy kodexu, který je i 

přes odlišný právní vývoj na Slovensku od rozdělení federace „obdobným“ kodexem – 

tedy kodexem, který má společné základy s tím českým a je postaven na stejných 

principech. V kombinaci se značnou podobností českého a slovenského právního, 

                                                 
5 RYCHLÝ, T. Záhady ustanovení § 196a odst. 3 Obchodního zákoníku. Právní rozhledy. 2003, č. 10, s. 
512-517. 
6 DOBEŠ, P. Kritické zamyšlení nad § 196a odst. 3 ObchZ s přihlédnutím k evropskému právu. Právní 
rozhledy. 2006, č. 13, s. 477. 
7 RICHTER, T. Obchodní společnost jako osoba blízká – několik poznámek k judikatuře Nejvyššího 
soudu. Právní rozhledy. 2007, č. 15, s. 556-561. 
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kulturního, hospodářského i politického prostředí a zejména i podobností vývoje po 

příchodu kapitalismu a přistoupení obou zemí do EU, představuje myslím velice 

vhodnou kategorii ke zkoumání. 

Jelikož v době psaní této práce již byla přijata rekodifikace soukromého práva 

v České republice, která má nabýt účinnosti od 1. ledna 2014 a bude obsahovat novou 

úpravu vnitřního obchodování, zaměřím se v poslední kapitole na srovnání současné 

úpravy s novou, a to i s přihlédnutím k časové působnosti staré a nové úpravy, 

respektive jejich aplikaci. 
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2. Problémy zastoupení 

Pro alespoň základní uchopení problémů zastoupení v oblasti správy korporací 

(kapitálových obchodních společností) je nutné nejdříve zběžně charakterizovat koncept 

právnické osoby a také koncept korporace. Právnická osoba, jejíž chápání samozřejmě 

prošlo dlouhým vývojem, se ve společnosti vyvinula jako reakce podnikajících lidí na 

fakt, že se při svém podnikání vystavovali velkým rizikům. Byla vytvořena jako umělá, 

morální, či fiktivní persona, které byla v reálném světě přirazená určitá funkce – a to 

zejména účelové omezení odpovědnosti člověka. Člověk se tak skrývá za maskou 

právnické osoby, normativního derivátu, který sám nikdy nejedná a nemá svou vůli.8 

Z ekonomické literatury a teorie firmy pak pochází charakteristika korporace 

jako „obligačního nexu“. Korporace je nástrojem, který slouží jako společná protistrana 

mnohých smluvních vztahů s dodavateli, zaměstnanci i zákazníky, přičemž je odlišná 

od osob, které ji vlastní a spravují.9 Přitom je ale třeba dodat, že pojem obligace 

zahrnuje i ty nedobrovolné, typicky z deliktu a součástí tohoto neuzavřeného 

obligačního obsahu korporace jsou i externality, tedy vnější důsledky jednání korporace 

vůči třetím osobám a prostředí.10 Každopádně klíčovým elementem této role korporace 

je oddělení majetku korporace od majetku vlastníků korporace. Korporace má tedy 

vlastní majetek a sama s ním nakládá.11 Protože je ale korporace jenom právním 

konstruktem, nemá vlastní vůli a nejedná – její vůli tvoří a jejím jménem jednají lidé 

„v pozadí“, kteří rozhodují i o tom, jak se bude s majetkem korporace nakládat. 

Realizují tedy její správu, bez které korporace nemůže fungovat. 

Jednou ze dvou obecných funkcí korporátního práva, jak uvádí R. Kraakman, je 

kontrolovat konflikty zájmů mezi osobami zainteresovanými na korporaci, včetně těch 

mezi „insidermi“, jako jsou majoritní společníci a manažeři a „outsidermi“, jako jsou 

minoritní společníci nebo věřitelé. Všechny tyto konflikty mají povahu problémů 

                                                 
8 HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn : Variace na neuzavřené téma správy obchodních 
korporací. Praha : Auditorium, 2010. 
9 KRAAKMAN, R. aj. The Anatomy of Corporate Law : A Comparative and Functional Approach. 2. 
vyd. Oxford : Oxford University Press, 2009. 
10 HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn : Variace na neuzavřené téma správy obchodních 
korporací. Praha : Auditorium, 2010. 
11 KRAAKMAN, R. aj. The Anatomy of Corporate Law : A Comparative and Functional Approach. 2. 
vyd. Oxford : Oxford University Press, 2009. 
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zastoupení (agency problems), neboli problémů mezi vlastníkem a správcem (principal-

agent problems).12 

Při ekonomickém vnímaní tohoto pojmu se pod problémem zastoupení rozumí 

obecně jakýkoliv případ, kdy prospěch jedné strany – vlastníka – závisí na jednání 

druhé strany – správce, přičemž konflikt nebo problém spočívá v tom, že správce 

nemusí být vždy motivován jednat v nejlepším zájmu vlastníka. Spadají tak sem i různé 

případy, které by se pod běžně vnímaný pojem „zastoupení“ určitě nevešly.13 

V případě korporace existují tři obecné skupiny problémů zastoupení. První 

zahrnuje konflikt mezi společníky a manažery. Tady mají společníci postavení vlastníků 

a manažeři postavení správců, přičemž důležité je zabezpečit, aby manažeři jednali 

v zájmu společníků a ne ve svém vlastním. Druhá zahrnuje konflikty mezi majoritními 

nebo kontrolujícími společníky, kteří mají postavení správců a minoritními společníky, 

kteří mají postavení vlastníků. Zde je důležité zabezpečit, aby majoritní společníci 

„nevyvlastňovali“ minoritní společníky. Třetí zahrnuje konflikt mezi korporací 

samotnou (včetně jejích společníků) jako správcem a jinými zainteresovanými osobami 

jako jsou věřitelé, zaměstnanci a zákazníci na straně vlastníků. Zde je důležité 

zabezpečit, aby se společnost nechovala oportunisticky vůči těmto osobám například 

tím, že by vyvlastňovala věřitele, vykořisťovala zaměstnance nebo klamala zákazníky.14 

Jak je vidět, druhá a třetí skupina problémů zastoupení v životě korporace podle tohoto 

ekonomického vnímání patrně nespadá pod to, co by si pod tímto pojmem asi typicky 

představil právník nebo laik, vycházejíc z vnímání zastoupení jako vztahu, kde zástupce 

jedná na účet zastoupeného, případně z vnímání vztahu mezi společností a jejím 

statutárním orgánem. 

Ve vztazích potýkajících se s problémy zastoupení vznikají takzvané náklady 

zastoupení, a to z různých důvodů nebo v různé podobě. Je v zájmu všech 

zúčastněných, tedy vlastníků i správců, tyto náklady snižovat. Proto je žádoucí hledat 

optimální řešení problémů zastoupení vznikajících v korporacích tak, aby se zvyšoval 

                                                 
12 KRAAKMAN, R. aj. The Anatomy of Corporate Law : A Comparative and Functional Approach. 2. 
vyd. Oxford : Oxford University Press, 2009. 
13 JENSEN, M. C.; MECKLING, W. H. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure. Journal of Financial Economics. 1976, č. 4, s. 305–360. Dostupný také z WWW: 
<http://www.sfu.ca/~wainwrig/Econ400/jensen-meckling.pdf>. 
14 KRAAKMAN, R. aj. The Anatomy of Corporate Law : A Comparative and Functional Approach. 2. 
vyd. Oxford : Oxford University Press, 2009. 
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celkový prospěch všech zúčastněných, jak vlastníků, tak správců, což je právě jednou ze 

základních funkcí korporátního práva.15 

Důležité je také poznamenat, že zainteresovaných osob je u korporace hodně – je 

to jednak management, dále společníci (shareholders), věřitelé nebo zaměstnanci nebo 

jiné „vnější“ osoby (stakeholders). Jak uvádí B. Havel, je tedy nutné najít odpověď na 

otázku, komu má správce vlastně sloužit, kdo je „vlastníkem“. Určitě je jeho cílem 

zajistit nebo zvýšit spravovaný majetek, tedy majetek korporace. Nelze ale dovodit, že 

správce hájí zájmy „všehomíra“. Identifikace „vlastníka“ korporace je problémem, který 

tady nebudu podrobně rozebírat, v krátkosti pouze uvedu, že podle moderního vnímání 

hrají primární roli sice zájmy společníků, ale „podstatu možného zájmu korporace je … 

možno hledat v rovnováze mezi zájmy společníků a věřitelů, včetně zaměstnanců, při 

nutném zohledňování sociálních konotací existence korporace ve vnějším světě.“ 16 

Jsem ale toho názoru, že pro správné chápání problematiky vnitřního 

obchodování je třeba pamatovat na problémy zastoupení tak, jak jsem je charakterizoval 

výše – spadá sem pluralita vztahů, ve kterých některé subjekty (například společníci) 

mohou někdy vystupovat jako vlastník, jindy jako správce, a to znamená i pluralitu 

vlastníků a správců. Ovšem použití jiného pojmenování na některé projevy problémů 

zastoupení, jako je například „oportunismus společníků“, není na závadu a nemění 

obsah tohoto problému. 

Závěrem bych dodal, že právní metody regulace nákladů zastoupení je možné 

dělit na „regulatorní strategie“, které přímo správci předepisují, jak se má chovat a 

„strategie řízení“, které se snaží ulehčit kontrolu vlastníka nad chováním jeho správce. 

Dalším příkladem je dělení na ex ante a ex post strategie.17 Obchodní zákoník 

samozřejmě obsahuje množství pravidel corporate governance, které spadají do 

různých kategorií a spolu tvoří komplexní celek, nicméně já se dále budu věnovat pouze 

úpravě vnitřního obchodování obsažené v § 196a ObchZ. 

                                                 
15 KRAAKMAN, R. aj. The Anatomy of Corporate Law : A Comparative and Functional Approach. 2. 
vyd. Oxford : Oxford University Press, 2009. 
16 HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn : Variace na neuzavřené téma správy obchodních 
korporací. Praha : Auditorium, 2010. 
17 KRAAKMAN, R. aj. The Anatomy of Corporate Law : A Comparative and Functional Approach. 2. 
vyd. Oxford : Oxford University Press, 2009. 
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3. Rozbor § 196a obchodního zákoníku 

3.1. Vývoj ustanovení § 196a 

Česká úprava vnitřního obchodování obsažená v § 196a byla do obchodního 

zákoníku začleněna zákonem č. 142/1996 Sb., s účinností ode dne 1. července 1996 

(tzv. první velká novela obchodního zákoníku). Předtím neexistovala obdobná úprava 

vnitřního obchodování. Mohla by se tedy nabízet otázka, jak české právo reagovalo na 

předmětné transakce před existencí této úpravy. Myslím, že při absenci zvláštní úpravy 

se na ně měla uplatnit obecná ustanovení, která se mohou na transakci s konfliktem 

zájmů potenciálně vztahovat, například § 39 občanského zákoníku, který reaguje na 

rozpor se zákonem nebo dobrými mravy, nebo § 22 odst. 2 občanského zákoníku, který 

zakazuje zastupování zástupci, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného. I 

dnes se ale některé obecné normy mohou vztáhnout i na jednání, které jinak vyhoví 

podmínkám § 196a, například povinnost jednat s péčí řádného hospodáře.18 Dalším 

příkladem je i § 39 občanského zákoníku, což znamená, že právní jednání, které vyhoví 

podmínkám § 196a, může být beztak neplatné z jiného důvodu.19 Na druhé straně podle 

Nejvyššího soudu není možné aplikovat § 22 odst. 2 občanského zákoníku na úkony, 

které spadají do působnosti § 196a.20 

Původní znění § 196a mělo jenom čtyři odstavce. Je zřejmé, že tato úprava byla 

kombinací pravidel s různým původem. Kromě přínosu českého zákonodárce, který 

vytvořil § 196a a samozřejmě určil jeho výslednou podobu, byl v něm zjevný i silný 

zahraniční vliv.21 Původní první a druhý odstavec byly inspirovány § 89 německého 

zákona o akciových společnostech.22 Třetí a později doplněný čtvrtý odstavec jsou 

transpozicí článku 11 Druhé směrnice,23 i když velice přesahující transpozicí a dá se 

                                                 
18 ELIÁŠ, K. Některé zákonné konstrukce k ochraně majetku akciové společnosti. In XII. Karlovarské 
právnické dny. Praha : Linde, 2002. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. listopadu 2011, sp. zn. 
29 Cdo 4233/2010. 
19 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. srpna 2006, sp. zn. 29 Odo 184/2005. Rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. října 2010, sp. zn. 29 Cdo 4356/2009. 
20 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. února 2009, sp. zn. 29 Cdo 3864/2008. Rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. května 2010, sp. zn. 29 Cdo 910/2009. 
21 NOVÁK, T. Právní úprava a aplikace § 196a Obchodního zákoníku. Právní rádce. 2004, č. 9, s. 4-13. 
22 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 142/1996 Sb. Dostupná také z WWW: 
<http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t200500e.htm>. 
23 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 370/2000 Sb. Dostupná také z WWW: 
<http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=28280>. 
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říci, že zejména podoba třetího odstavce je více ovlivněna českým zákonodárcem než 

evropskou předlohou. Původní čtvrtý odstavec, který byl již čistě českým produktem, 

vztáhl úpravu prvních tří odstavců i na převzetí ručení. Důvodem k jeho vzniku byla 

patrně názorová nejednotnost na otázku, zda převzetí ručení podle obchodního zákoníku 

vzniká smluvně nebo jednostranným právním úkonem.24 Tento odkaz, který se od 1. 

ledna 2001 přesunul do odstavce pátého a zůstal tam až do svého zrušení s účinností od 

1. ledna 2012, vyvolával v praxi velké výkladové problémy.25 Nakonec sám Nejvyšší 

soud tento odkaz do jisté míry fakticky derogoval.26  

Do dnešního dne bylo ustanovení § 196a novelizováno celkem šestkrát. Za 

nejvýznamnější novelizace se dají považovat první, provedena zákonem č. 370/2000 

Sb., s účinností od 1. ledna 2001 a poslední, provedena zákonem č. 351/2011 Sb., 

s účinností od 1. ledna 2012. Ostatní novely (zákony č. 501/2001 Sb., resp. po zrušení 

Ústavním soudem ČR z procedurálních důvodů přijatý znovu jako 88/2003 Sb., dále 

257/2004 Sb., 230/2008 Sb. a 188/2011 Sb.) zavedly jenom minoritní změny, zejména 

ohledně terminologie z oblasti kapitálových trhů. 

První novelizace § 196a byla provedena v duchu snahy přiblížit české právo 

komunitární úpravě27 a přinesla kromě formulačních úprav i několik substantivních 

změn. Druhý odstavec se již vztahoval obecně na plnění uvedené v odstavci 1, tedy jeho 

odkaz byl rozšířen i na bezplatný převod majetku ze společnosti. Nejvíce byl ale 

změněn odstavec třetí. Jeho osobní působnost byla rozšířena i na osobu ovládanou 

společností a na druhé straně transakce na zakladatele a osoby jednající ve shodě 

s akcionářem. Byl zrušen odkaz na osoby uvedené v odstavci prvním a druhém a místo 

toho zavedena formulace: „jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané 

anebo od osoby, se kterou tvoří koncern“. Věcný rozsah byl také změněn – zrušilo se 

posuzování hodnoty transakce v průběhu jednoho roku a „cena“ majetku se změnila na 

„hodnotu“. Výjimka pro nabytí majetku ovládanou osobou od ovládající osoby byla 

zrušena a stejně i poslední věta odstavce, která stanovila: „Ustanovení tohoto zákona o 
                                                 
24 DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. Praha : Polygon, 2002. 
25 KLEIN, B; LUKEŠ, J. Převzetí ručení a § 196a obchodního zákoníku. Právní rozhledy. 2000, č. 4, s. 
160-162. HAŠKOVCOVÁ, T. N. Ručení podle § 196a obchodního zákoníku. Právní rádce. 2003, č. 10, 
s. 36. 
26 RICHTER, T. Nad judikátem Nejvyššího soudu ohledně ručení v rámci koncernu. Právní rozhledy. 
2006, č. 9, s. 328-333. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. srpna 2005, sp. zn. 29 Odo 996/2004. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. dubna 2009, sp. zn. 29 Cdo 3276/2008. 
27 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 370/2000 Sb. Dostupná také z WWW: 
<http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=28280>. 
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zvyšování a snižování základního jmění zůstávají nedotčena“. Místo toho se napříště 

požadovalo schválení valnou hromadou společnosti jenom jestliže k nabytí mělo dojít 

do 3 let od vzniku společnosti. Většina těchto nových formulací dodnes vyvolává 

výkladové problémy a věnuji se jim v dalších kapitolách. Dále byl přidán nový odstavec 

čtvrtý a z původního čtvrtého se stal odstavec pátý. Tento nový odstavec představoval 

snahu uvést úpravu § 196a do souladu s evropským právem.28 V souladu s čl. 11 odst. 2 

Druhé směrnice vyjmul ve své první větě z působnosti odstavce třetího nabytí majetku 

v rámci běžného obchodního styku nebo z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu 

nebo na burze či obdobném veřejném trhu (později novela obchodního zákoníku č. 

88/2003 Sb. rozšířila toto vyjmutí kromě nabytí i na zcizení majetku). Odstavec čtvrtý 

kromě toho obsahoval druhou větu, bez věcné souvislosti s první větou, která stanoví, 

že „Ustanovení odstavce 1 o souhlasu valné hromady se vztahuje obdobně i na 

bezúplatný převod majetku na akcionáře“. Tato věta existuje ve svém původním znění 

dodnes. 

Poslední novelizace, která reagovala i na problematičnost úpravy ohledně 

převzetí ručení29 zrušila odstavec pátý, který vztahoval pravidla odstavců prvního až 

třetího i na převzetí ručení a také vyňala z odstavců prvního a druhého smlouvy o 

zajištění závazků. Místo toho zavedla nový pátý odstavec, který jednotně upravuje 

poskytnutí zajištění závazků. Zákonodárce také konečně reagoval na potřebu chránit i 

práva třetích osob, které byly značně poškozovány důsledky § 196a a zavedl do jeho 

znění odstavec šestý. V této podobě existuje § 196a dnes a myslím, že je možné 

předpokládat, že do nabytí účinnosti rekodifikace soukromého práva, která je 

naplánována na 1. ledna 2014, už snad nebude změněn. 

Z hlediska správné aplikace jednotlivých znění § 196a na konkrétní kauzy je 

třeba poznamenat, že vždy se uplatní to znění, které bylo účinné v době, do které spadá 

daný případ, přičemž rozhodující je okamžik kontraktace, nikoliv plnění.30 

                                                 
28 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 370/2000 Sb. Dostupná také z WWW: 
<http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=28280>. 
29 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 351/2011 Sb. Dostupná také z WWW: 
<http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=69736>. 
30 ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 
společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. března 2005, sp. zn. 29 Odo 347/2004. 
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3.2. Účel ustanovení § 196a 

Co je tedy účelem tak hojně kritizované úpravy § 196a? Zákonodárce původně 

vytvořil tento paragraf v reakci na české prostředí devadesátých let a s účelem zabránit 

„obchodům uskutečněným na úkor majetkové podstaty společnosti a tím i všech 

akcionářů“.31 Původní konstrukce „bezbřehého liberalismu“ obchodního zákoníku totiž 

vedla k masivnímu zneužívání způsobu tvorby vůle v obchodních společnostech 

přeléváním majetku společností do rukou jiných osob a tím k značnému poškozování 

společností, jejich akcionářů i jiných zainteresovaných osob.32 Lidově se pro tento jev 

vžil pojem „tunelování“. Ve snaze bránit tímto jevům zákonodárce doplnil do 

obchodního zákoníku § 196a a další ustanovení s obdobnými cíli. 

Jak jsem již zmínil výše, úprava vnitřního obchodování je kombinací pravidel 

s různým původem. Snad je ale spojuje společný účel, nebo alespoň několik účelů 

ekvivalentní povahy. Jak uvádí P. Čech, při výkladu § 196a je důležité zohlednit jak 

výlučně domácí regulatorní pozadí a přínos nebo „nadstavbu“ českého zákonodárce, tak 

i fakt, že odstavce třetí a čtvrtý jsou transpozicí evropského práva, přičemž oba tyto 

faktory zohledňuje i Nejvyšší soud při svém výkladu.33 

Odstavec třetí a čtvrtý jsou transpozicí článku 11 Druhé směrnice, kterého 

účelem je zabránit obcházení ustanovení článku 10 o oceňování nepeněžitých vkladů do 

základního kapitálu. Snaží se zabránit tomu, aby zakladatelé prodali společnosti po 

jejím vzniku majetek, za který by obdrželi více peněz, než je hodnota tohoto majetku a 

tím inkasovali peníze původně vložené do společnosti zpátky. Nicméně transpozice této 

úpravy Druhé směrnice do § 196a odstavců třetího a čtvrtého jde značně nad rámec 

jejích požadavků, dá se říci, že je až přemrštěná.34 Souhlasím s P. Dobešem v tom, že 

původní účel Druhé směrnice z úpravy v § 196a už nevyplývá, respektive vyplývá 

jenom částečně.35 Český zákonodárce „přilepil“ na pravidlo z čl. 11 Druhé směrnice tak 

                                                 
31 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 142/1996 Sb. Dostupná také z WWW: 
<http://www.psp.cz/eknih/1993ps/tisky/t200500e.htm>. 
32 ELIÁŠ, K. Některé zákonné konstrukce k ochraně majetku akciové společnosti. In XII. Karlovarské 
právnické dny. Praha : Linde, 2002. ELIÁŠ, K. Akciová společnost : Systematický výklad obecného 
akciového práva se zřetelem k jeho reformě. Praha : Linde, 2000. 
33 ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 
společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: < 
http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
34 DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha : ASPI, 2005. 1014 s. 
35 DOBEŠ, P. Kritické zamyšlení nad § 196a odst. 3 ObchZ s přihlédnutím k evropskému právu. Právní 
rozhledy. 2006, č. 13, s. 477. 
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silnou „nadstavbu“, že odůvodněně tak vznikají pochybnosti o tom, nakolik se má 

odstavec třetí vykládat striktně v souladu s Druhou směrnicí, nebo se má v rozsahu této 

„nadstavby“ zohlednit jiný, vlastní účel. Problematiku výkladu tohoto odstavce 

rozebírám níže. 

Další účel ustanovení § 196a je možné vypozorovat z judikatury Nejvyššího 

soudu, který se k této problematice pravidelně vyjadřuje ve svých rozhodnutích. Přitom 

se i jeho výklad v průběhu času vyvíjí a Nejvyšší soud jím postupně dovodil několik 

dalších „účelů“.36 Nejprve viděl v ustanovení § 196a odst. 3 účel ochrany minoritních 

společníků a ochranu všech společníků před svévolí statutárního orgánu, což vyjádřil 

např. v rozhodnutí ze dne 3. ledna 2001, sp. zn. 29 Cdo 2011/2000. Později tento účel 

rozšířil, když dovodil, že účelem § 196a je „ochránit společnost a její akcionáře před 

nekalým jednáním statutárních orgánů (jejích členů) a dalších osob, oprávněných 

jednat jménem společnosti“ – viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 

března 2002, sp. zn. 29 Odo 159/2002. Účel tedy posunul k ochraně celé společnosti 

jako takové. Pak šel ještě dál, když dovodil, že „navazujícím účelem pak je i zajištění 

ochrany třetích osob, zejména věřitelů společnosti“ – viz např. rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 27. února 2007, sp. zn. 29 Odo 780/2006. Tento závěr pak podepřel i 

argumentací, že v případě kdy má společnost jenom jediného společníka nebo všichni 

společníci jednají ve shodě nebo tvoří současně orgány společnosti, právě účel ochrany 

třetích osob je důvodem k závěru o plné aplikovatelnosti § 196a. Zúčastněné osoby totiž 

často namítaly, že není koho chránit (a tedy není důvod aplikovat § 196a), protože 

všichni s majetkovým transferem souhlasili nebo se jej účastnili.37 Viz rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 225/2007, ze dne 25. 

června 2009, sp. zn. 29 Cdo 1483/2009, nebo ze dne 29. září 2009, sp. zn. 29 Cdo 

1460/2008. 

Účel ustanovení § 196a je tedy možné shrnout následovně: (i) zabránit 

obcházení ustanovení o oceňování nepeněžitých vkladů do kapitálových společností (v 

souladu s evropským právem) (ii) ochrana minoritních společníků obecně (iii) ochrana 

                                                 
36 ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 
společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: < 
http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
37 ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 
společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
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všech společníků jakož i společnosti samotné před svévolí osob oprávněných jednat 

jménem společnosti (iv) ochrana třetích osob jako navazující účel. Myslím, že z tohoto 

vymezení účelu § 196a je možné vidět, že jeho jednotlivá ustanovení přece jenom pojí 

společný záměr: zabránit osobám způsobilým ovlivnit tvorbu vůle společnosti zneužít 

své postavení a způsobit tak škodu a osobám oprávněným jednat jménem společnosti 

zneužít své postavení při jednání jménem této společnosti a způsobit tak škodu, přičemž 

způsobem, kterým by mohla tato škoda vzniknout, je uzavírání určitých transakcí 

společností. 

3.3. Aplikovatelnost na jednotlivé formy obchodních společností 

Důležitou výkladovou otázkou je určení, na které druhy obchodních společností 

se § 196a vztahuje. Systematicky je § 196a zařazen do části druhé, hlavy první, dílu 

pátého obchodního zákoníku. Tento díl upravuje akciovou společnost, § 196a se ale 

zcela určitě přes odkaz v § 135 odst. 2 ObchZ vztahuje i na společnosti s ručením 

omezeným. Někteří autoři považují toto rozšíření za nevhodné, označujíc ho za 

excesivní rozšiřování působnosti právních norem.38 Naopak jeden z argumentů, který se 

snaží toto rozšíření podpořit spočívá v tom, že u akciové společnosti ani společnosti 

s ručením omezeným nemají věřitelé možnost domoci se uspokojení svých pohledávek 

v případě, že taková společnost bude „vytunelována“, protože její společníci zpravidla 

neručí za její závazky.39 V každém případě jde toto rozšíření nad rámec Druhé 

směrnice, ale není v rozporu s ní.40 

Otázkou je, zdali se § 196a vztahuje i na jiné formy obchodních společností 

nebo družstva. U družstva, veřejné obchodní společnosti a ani komanditní společnosti 

neexistuje pro takové rozšíření působnosti zákonná opora. I jiní autoři uvádějí, že § 

196a není možné aplikovat na jinou formu obchodních společností než akciovou 

společnost a společnost s ručením omezeným.41 Jsem ale toho názoru, že § 196a se dnes 

vztahuje i na evropskou společnost, a to s dualistickou i monistickou strukturou. 

                                                 
38 RYCHLÝ, T. Záhady ustanovení § 196a odst. 3 Obchodního zákoníku. Právní rozhledy. 2003, č. 10, s. 
512-517. 
39 KOZEL, R. Je ustanovení § 196a odst. 3 Obchodního zákoníku záhadné? Právní rozhledy. 2004, č. 4, s. 
27-31. 
40 KOZEL, R. Je ustanovení § 196a odst. 3 Obchodního zákoníku záhadné? Právní rozhledy. 2004, č. 4, s. 
27-31. DOBEŠ, P. Kritické zamyšlení nad § 196a odst. 3 ObchZ s přihlédnutím k evropskému právu. 
Právní rozhledy. 2006, č. 13, s. 477. 
41 NOVÁK, T. Právní úprava a aplikace § 196a Obchodního zákoníku. Právní rádce. 2004, č. 9, s. 4-13. 
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V minulosti použití § 196a pro evropskou společnost s monistickou strukturou 

vylučoval § 33 odst. 11 zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, který současně 

obsahoval zvláštní úpravu vnitřního obchodování, a to v § 33 a 34. Tyto paragrafy byly 

ale k 20. červenci 2009 zrušeny zákonem č. 215/2009 Sb., který byl současně i novelou 

obchodního zákoníku. Tato novela ve své původní podobě sněmovního tisku č. 498 

plánovala i zcela změnit úpravu § 196a v obchodním zákoníku a patrně ve vazbě na to i 

zrušit zvláštní úpravu v zákoně o evropské společnosti s tím, že nová vyhovující úprava 

vnitřního obchodování v obchodním zákoníku se pak subsidiárně použije i na evropskou 

společnost s monistickou strukturou (důvodová zpráva k sněmovnímu tisku č. 498 o 

změně zákona o evropské společnosti mlčí). Během zákonodárného procesu byla ale ze 

sněmovního tisku č. 498 vypuštěna část měnící § 196a, takže tato novela se ho nakonec 

nedotkla. Nicméně ale v novele zůstala část třetí, rušící zvláštní úpravu vnitřního 

obchodování v evropské společnosti s monistickou strukturou. Z těchto důvodů je podle 

mého názoru dnes § 196a aplikovatelný subsidiárně (čl. 9 odst. 1 písm. c) bod ii) 

nařízení Rady č. 2157/2001/ES, o statutu evropské společnosti) i na evropskou 

společnost s dualistickou i monistickou strukturou. Předmětem této práce je ale jenom 

úprava vnitřního obchodování v akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným, 

proto se vztahem § 196a a evropské společnosti dále nebudu zabývat. 

Co se týče zvláštních forem podnikání, jsem toho názoru, že pokud se jedná o 

akciovou společnost nebo o společnost s ručením omezeným a zvláštní předpis 

nevyloučí působnost § 196a výslovně nebo nepřímo, bude se § 196a aplikovat. 

Příkladem výslovného vyloučení působnosti je § 18 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o 

bankách. Za příklad nepřímého vyloučení působnosti bych považoval § 7 odst. 5 zákona 

č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, i když tento zákon 

výslovně použití § 196a nevylučuje.42 

3.4. Ochrana před konfliktem zájmů při jednání jménem společnosti  

Při správném pochopení účelu celého § 196a tak jak byl osvětlen výše je podle 

mého názoru možné vidět, že tento paragraf obsahuje vlastně dvě skupiny pravidel, 

které se snaží reagovat na dva druhy škodlivého chování, i když velice podobného. 

První skupina pravidel reguluje transakce uzavírané při potenciálním konfliktu zájmů na 
                                                 
42 ŠTENGLOVÁ, I.; PLÍVA, S.; TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. 13. vyd. Praha : C. H. 
Beck, 2010. 1469 s. 
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straně osob oprávněných jednat jménem společnosti a druhá transakce, při kterých může 

dojít k zneužití většinové tvorby vůle ve společnosti. Samozřejmě hranice mezi nimi je 

tenká a někdy splývají dohromady. I přesto se budu snažit analyzovat ustanovení § 196a 

s přihlédnutím k této dvojakosti a proto jsem následující kapitoly rozdělil na dvě hlavní 

části. Ta první se zabývá ochranou před konfliktem zájmů při jednání jménem 

společnosti, respektive při uzavírání určitých smluv jménem společnosti. Hlavní část 

této úpravy tvoří odstavce první, druhý a pátý. Jejich znění je následující: 

(1) Společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem 

představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna 

jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, nebo na ně 

bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen 

za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

(2) Pokud jsou osoby uvedené v odstavci 1 oprávněny jednat i jménem jiné 

osoby, použije se ustanovení odstavce 1 obdobně i na plnění tam uvedené ve prospěch 

této jiné osoby. Souhlasu valné hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo 

úvěru ovládající osobou ovládané osobě. 

 (5) Společnost může poskytnout zajištění závazků osob uvedených v odstavcích 1 

a 2 pouze se souhlasem valné hromady. Souhlas valné hromady není zapotřebí, jde-li o 

poskytnutí zajištění závazků ovládané osoby ovládající osobou. 

3.4.1. Věcná působnost 

Věcná působnost prvního a odkazem i druhého odstavce zahrnuje uzavření 

smlouvy o úvěru nebo půjčce a bezplatný převod majetku společnosti. Tento výčet je 

taxativní.43 Smlouvu o úvěru upravuje § 497 a násl. ObchZ a smlouvu o půjčce § 657 a 

násl. OZ. Nezáleží, jestli je společnost věřitelem nebo dlužníkem z takové smlouvy, 

požadavky § 196a musí být splněny v obou případech, a to dokonce i v případě, že by 

společnost byla dlužnicí a ze smlouvy by neměla povinnost platit za poskytnuté peněžní 

prostředky úroky.44 Důvodem je podle Nejvyššího soudu to, že i v případě bezúročného 

půjčení si peněz společností by tato mohla být poškozena např. nepřiměřenou lhůtou 

                                                 
43 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. prosince 2003, sp. zn. 32 Odo 560/2003. 
44 DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. Praha : Polygon, 2002. Rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ČR ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 1780/2008. 
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k splacení jistiny. Dále Nejvyšší soud dovodil, že odstavec první se vztahuje i na 

nepeněžité půjčky, viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 3. listopadu 2011, sp. zn. 29 

Cdo 1564/2010. V tomto rozhodnutí šlo konkrétně o půjčku akcií mezi společností a 

členem jejího představenstva. 

Jak uvádí K. Eliáš, sporná může být otázka, zda pod pojem půjčka spadá i 

záloha, která má z ekonomického hlediska podobný účel.45 Myslím, že tato otázka 

spadá pod širší problém. Jak rozebírám níže, odstavec pátý hovoří o poskytnutí 

zajištění, tedy jde o jakýkoli úkon, kterého účelem je poskytnout zajištění, obsažený 

například i v inominátní smlouvě. Naproti tomu ale odstavec první hovoří o „smlouvě o 

úvěru nebo půjčce“. Může tak vzniknout otázka, zda se má jednat jenom o samostatnou 

smlouvu, nebo i jiný závazek, kterého smyslem je úvěrování. Úvěrování může být 

faktickým důsledkem i například posunuté splatnosti kupní ceny nebo zálohy, jak uvádí 

K. Eliáš. Jsem toho názoru, že pod „smlouvu o úvěru nebo půjčce“ spadá jak 

samostatná smlouva, tak i dojednání o úvěru nebo půjčce jako součást složené smlouvy. 

Případy, kdy  úmyslem stran smlouvy není přímo dojednat úvěr nebo půjčku, by podle 

mě mohly spadnout pod odstavec první jenom pokud by se jednalo o obcházení zákona. 

Patrně ale značná část obchodů, které by mohly prvky úvěrování obsahovat, uzavřené 

s osobami podle odstavce prvního (ne ale druhého), spadá pod odstavec třetí § 196a 

jako majetkové převody a odstavec první by se na ně ani nemohl aplikovat. 

V případě bezplatného převodu majetku se jedná jenom o převod ze společnosti 

na specifikované osoby, přičemž není rozhodné to, na základě jakého právního titulu se 

převod majetku uskuteční. Důležité je jenom, že společnost nemá nárok na 

protiplnění.46 Jak ale podotkla I. Pelikánová, převod jenom zdánlivě úplatný se 

považuje z hlediska teorie právních úkonů a podle § 41a odst. 2 OZ za převod 

bezúplatný a jako takový bude také spadat do věcného rozsahu § 196a.47 Výklad pojmu 

majetek je trochu složitější a věnuji se mu v další kapitole. Důvodem je to, že je použit i 

ve třetím odstavci § 196a a proto je jeho výklad ovlivněn i evropským právem. Určitě je 

ale pojem majetek širší než věc, a proto se podle prvního odstavce může jednat 

                                                 
45 ELIÁŠ, K. Akciová společnost : Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho 
reformě. Praha : Linde, 2000. 
46 DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. Praha : Polygon, 2002. 
47 PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k § 196a zák. č. 513/1991 Sb. In ASPI, naposledy edit. 1998-04-22. 
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například i o bezplatné poskytnutí obchodního tajemství k využití nebo o bezplatnou 

cesi pohledávky.48 

Nejvyšší soud dovodil, že odstavec první se nevztahuje na smlouvu, kterou se 

majetek nepřevádí, ale jenom se vytváří závazek majetek v budoucnu převést.49 Tento 

případ se sice týkal smlouvy ve prospěch třetího (závazek společnosti převést práva a 

závazky z leasingové smlouvy na jinou společnost, ve které byl jediným společníkem a 

jednatelem předseda představenstva společnosti), ale pravděpodobně je tento závěr 

použitelný i na smlouvu o smlouvě budoucí, včetně smlouvy o úvěru nebo půjčce. 

Odstavec pátý upravuje poskytnutí zajištění. Důvodem této formulace byla 

snaha zahrnout do ní všechny zajišťovací instituty jednotně a zbavit se tak výkladových 

problémů, které vznikaly, když bylo převzetí ručení upraveno samostatně (viz výše). 

Myslím, že co se týče poskytnutí zajištění, je možné vycházet až na některé změny 

z výkladu k předchozímu znění prvního odstavce, který se vztahoval i na „smlouvu, 

jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob“. 

Pod poskytnutí zajištění spadají všechny úkony, jejichž účelem je poskytnutí 

zajištění závazku a tedy zvýšení jistoty věřitele, že jeho pohledávka za dlužníkem bude 

uspokojena – tedy i inominátní smlouvy.50 Pochopitelně sem nespadají případy, kdy 

společnost zajištění neposkytuje, ale přijímá jej.51 Jedná se o zajištění jakéhokoli 

závazku z věcného hlediska, ale z osobního hlediska jenom závazku osob uvedených 

v prvním nebo druhém odstavci jako dlužníků, přičemž nezáleží na tom, komu 

společnost zajištění poskytuje.52 Problematické je ale rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 

ze dne 16. února 2010, sp. zn. 20 Cdo 2080/2008, ve kterém Nejvyšší soud shledal 

zajištěním závazku osoby podle prvního odstavce případ, kdy byl jednatel společnosti 

věřitelem zajišťovaného závazku, ne dlužníkem. Existuje tedy rozpor mezi 

rozhodnutími Nejvyššího soudu, jelikož v předešlých se vyjádřil jasně: osoba podle 

odstavce prvního musí být dlužníkem předmětného závazku.53 Je zřejmé, že správné 

                                                 
48 ELIÁŠ, K. Akciová společnost : Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho 
reformě. Praha : Linde, 2000. 
49 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. listopadu 2011, sp. zn. 29 Cdo 4233/2010. 
50 ŠTENGLOVÁ, I.; PLÍVA, S.; TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. 13. vyd. Praha : C. H. 
Beck, 2010. 1469 s. DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. Praha : Polygon, 2002. 
51 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 1780/2008. 
52 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. prosince 2003, sp. zn. 32 Odo 560/2003. 
53 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. října 2007, sp. zn. 21 Cdo 3335/2006: „Uvedený závěr 
bez pochybnosti vyplývá nejen z dikce výše uvedených (citovaných) ustanovení, ale rovněž z jejich 
smyslu a účelu; ochrana akciové společnosti před nepoctivým jednáním osob, které jsou oprávněny za 
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řešení závisí i na jazykovém výkladu pojmu zajištění závazku – má se chápat jenom 

v užším smyslu jako zajištění dluhu, anebo jím může být i zajištění pohledávky? Oba 

případy jsou způsobilé poškodit společnost, čehož příkladem je i skutkový stav 

v citovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ovšem pod pojmem závazek v užším 

smyslu se běžně rozumí dluh.54 

Nově se § 196a vztáhne na jakékoli poskytnutí zajištění, ať už smluvní nebo 

vzniklé jednostranným úkonem. Pod poskytnutí zajištění spadá určitě převzetí ručení 

podle § 546 a násl. OZ nebo § 303 a násl. ObchZ, zástavní smlouva podle § 552 a násl. 

OZ, smlouva o zajišťovacím převodu práva podle § 553 OZ nebo smlouva 

o zajišťovacím postoupení pohledávky podle § 554 OZ.55 Patrně sem spadá i převzetí 

dluhu podle § 531 odst. 2 OZ a přistoupení k závazku podle § 533 OZ (kumulativní 

intercese) - oba případy představují rozšíření počtu povinných osob a tedy zajištění 

závazku.56 

Nejasné ale je, zdali pod zajištění spadá i převzetí dluhu podle § 531 odst. 1 OZ 

(privativní intercese) a tzv. smlouva o převzetí plnění podle § 534 OZ. Někteří autoři se 

domnívají, že i tyto případy představují poskytnutí zajištění.57 Přikláním se spíše 

k opačnému názoru. Ke smlouvě o převzetí plnění M. Škárová přímo uvádí, že se 

nejedná o zajištění a k převzetí dluhu uvádí, že nedochází ke změně obsahu závazku, 

tedy vzájemných práv a povinností.58 Postavení věřitele se tedy nemění. Domnívám se 

proto, že tyto dva případy nepředstavují zajištění závazku a tedy nespadají pod odstavec 

pátý. Podle okolností případu by ale mohly představovat převod majetku (pokud by 

k němu došlo) a v případě, že by druhá strana neposkytla protiplnění, by tedy mohly 

spadat pod odstavec první jako bezúplatný převod. Bezúplatným převodem shledal 

Nejvyšší soud v jednom případě právě i převzetí dluhu podle § 531 odst. 1 OZ, a to 

                                                                                                                                               
společnost jejím jménem činit právní úkony, se nemůže omezit jen na některé smlouvy, ale musí - bez 
ohledu na to, s kým byly uzavřeny - platit pro všechny, které by mohly být prostředkem náhradního 
uspokojení věřitelů osob v těchto ustanoveních vyjmenovaných.“ 
54 MADAR, Z. a kol. Slovník českého práva. 3. rozš. a podst. přepr. vyd. Praha : Linde, 2002. 
55 ŠTENGLOVÁ, I.; PLÍVA, S.; TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. 13. vyd. Praha : C. H. 
Beck, 2010. 1469 s. DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. Praha : Polygon, 2002. 
56 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. října 2009, sp. zn. 23 Cdo 4012/2007. Rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. února 2010, sp. zn. 20 Cdo 2080/2008. DĚDIČ, J.; LASÁK, J. Právo 
kapitálových obchodních společností : Přehled judikatury s komentářem. 2. díl. Praha : Linde, 2010. 
57 KOBLIHA, I.; KALFUS, J.; KOVAŘÍK, Z. aj. Obchodní zákoník : Úplný text zákona s komentářem. 
Praha : Linde, 2006. NOVÁK, T. Právní úprava a aplikace § 196a Obchodního zákoníku. Právní rádce. 
2004, č. 9, s. 4-13. 
58 M. Škárová in ŠVESTKA, J.; SPÁČIL, J.; ŠKÁROVÁ, M. aj. Občanský zákoník I,II. 2. vyd. Praha : C. 
H. Beck, 2009. 
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s následující argumentací: „Převzala-li akciová společnost za členy svého 

představenstva jejich dluh a zaplatila jej, aniž za to obdržela jakékoli protiplnění, je 

dopad takové transakce do jejího majetku stejný, jako by na člena svého představenstva 

bezúplatně převedla majetek společnosti v hodnotě zaplaceného dluhu, tj. jako by 

nastala jedna ze situací předvídaných ustanovením § 196a odst. 1 obch. zák.“ 59 

Dále se domnívám, že pod poskytnutí zajištění by měl spadat i souhlas se 

zřízením daňového zástavního práva k zajištění daňového nedoplatku jiného daňového 

subjektu, respektive zajištění daně ručením podle § 170 odst. 3, respektive § 173 odst. 1 

zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Daňové zástavní právo i zajištění daně ručením 

se řídí obecnými normami soukromého práva. Zvláštní je způsob vzniku - vznikají 

rozhodnutím správce daně. Písemný souhlas vlastníka, resp. ručitele tady nahrazuje 

smluvní ujednání, k němuž by jinak došlo při uzavření zástavní smlouvy či smlouvy o 

ručení.60 Podle mě tedy není důvodu, proč by souhlas k těmto zvláštním způsobům 

zajištění neměl spadat do věcného rozsahu pátého odstavce § 196a. 

Nejvyšší soud se ve své judikatuře již vícekrát zabýval i problematikou aplikace 

§ 196a na směnečně právní úkony. Dovodil, že odstavec první se aplikuje na smlouvy, 

na základě kterých se směnečně právní úkony činí a ne na směnku samotnou. Podpis na 

směnce je totiž jenom realizací závazku převzatého smlouvou. Proto se i následky 

porušení § 196a budou vztahovat na smlouvu samotnou. Smlouva může být neplatná 

nebo neúčinná z důvodu porušení prvního nebo pátého odstavce § 196a, ne ale směnka 

samotná nebo podpis na ní. Neplatnost či neúčinnost směnečné smlouvy však případně 

může založit kauzální námitku ve vztahu ke konkrétní osobě oprávněné ze směnky.61 

3.4.2. Osobní působnost 

Výklad osobní působnosti § 196a způsobuje závažnější výkladové problémy než 

výklad jeho věcné působnosti. 

Odstavec první se vztahuje na následující osoby ve vztahu ke společnosti: člen 

představenstva, dozorčí rady, prokurista nebo jiná osoba, která je oprávněna jménem 

                                                 
59 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. září 2009, sp. zn. 29 Cdo 4063/2007. 
60 BAXA, J.; DRÁB, O.; KANIOVÁ, L. Daňový řád : komentář. Praha : Wolters Kluwer Česká 
republika, 2011. 
61 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. května 2003, sp. zn. 29 Odo 430/2002. Rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. dubna 2011, sp. zn. 29 Cdo 1464/2009. Rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ČR ze dne 27. března 2008, sp. zn. 29 Odo 705/2006. 
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společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osoby jim blízké. V případě společnosti 

s ručením omezeným se pod členem představenstva analogicky rozumí jednatel, u 

akciové společnosti jím může být i náhradní člen představenstva podle § 194 odst. 2 

ObchZ. 

Jak uvádí I. Štenglová62 nebo P. Čech63, pochybnosti vyvolává určení okruhu 

osob, na které se vztahuje institut jiné osoby, která je oprávněna jménem společnosti 

takovou smlouvu uzavřít (jiná oprávněná osoba). Zdrojem problémů je totiž česká 

doktrína dělení jednatelského oprávnění na jednání „jménem“ a jednání „za“. Je zřejmé, 

že z hlediska účelu § 196a nemá toto dělení velký význam, protože zástupci společnosti 

ji mohou poškodit stejně jako osoby jednající jako její orgány. Odstavec první sice 

hovoří o jednání jménem, ale zase do výčtu zahrnuje i prokuristu, což je zástupce na 

základě zvláštní obchodní plné moci. Teorie i praxe se ustálila na závěru, že pod jinou 

oprávněnou osobu spadají kromě orgánů společnosti i zákonní zástupci, problémem je 

ale, nakolik sem zahrnout i smluvní zástupce. I. Štenglová i P. Čech se kloní k názoru, 

že i ti by pod tento pojem měli spadat.64 Judikatura Nejvyššího soudu k této věci 

vyznívá rozporně. V rozhodnutí ze dne 31. března 2009, sp. zn. 29 Cdo 1571/2007 

Nejvyšší soud z okruhu jiných oprávněných osob vyloučil smluvní zástupce. Naopak, v 

rozhodnutí ze dne 28. května 2009, sp. zn. 29 Cdo 38/2009 zástupce do této kategorie 

zahrnul. 

Mimo tohoto problému je pod okruh jiných oprávněných osob možné zahrnout 

určitě i likvidátora, jelikož Nejvyšší soud dovodil, že § 196a se plně uplatní i během 

likvidace.65 Dále odborná literatura dovozuje, že sem spadá i osoba oprávněná jednat 

podle § 15 ObchZ a vedoucí odštěpného závodu nebo jiné organizační složky podniku 

zapisované do obchodního rejstříku podle § 13 odst. 3 ObchZ,  insolvenční správce, 

nucený správce nebo správce majetku penzijního fondu.66 Zjevně by do této kategorie 

                                                 
62 ŠTENGLOVÁ, I. K některým problémům ustanovení § 196a obchodního zákoníku. Daňový expert. 
2006, č. 2, s. 18-24. 
63 ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 
společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
64 ŠTENGLOVÁ, I. K některým problémům ustanovení § 196a obchodního zákoníku. Daňový expert. 
2006, č. 2, s. 18-24. ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením 
omezeným a v akciové společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
65 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. února 2011, sp. zn. 29 Cdo 4193/2009. 
66 POKORNÁ, J.; KOVAŘÍK, Z.; ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. I. díl. Praha : Wolters 
Kluwer ČR, 2009. KNOBLOCHOVÁ, V.; KREJČÍ, P. Společnost s ručením omezeným v praxi : Díl 4, 



 

20 z 72 

spadaly i jiné osoby oprávněné jednat, jejichž oprávnění by bylo založeno zvláštním 

zákonem, jako je tomu například u insolvenčního správce. 

P. Čech se domnívá, že v případě, že společnost povinně zřizuje výbor pro audit, 

by pod jinou oprávněnou osobu měli spadat „z logiky věci“ i členové výboru pro audit 

podle § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech.67 Já se přikláním spíše k opačnému 

závěru: vzhledem k účelu ustanovení § 196a by okruh jiných oprávněných osob měl 

zahrnovat jenom takové osoby, které skutečně mají oprávnění danou smlouvu podle 

odstavce prvního uzavřít. Oprávnění výboru pro audit vyplývají z § 44 odst. 4 zákona o 

auditorech, oprávnění jednat jménem společnosti mezi nimi ale není. Jak uvádí S. 

Černá, výbor pro audit má především kontrolní funkci a jeho postavení se nejvíce blíží 

postavení dozorčí rady.68 Je sice pravda, že ani členové dozorčí rady, kteří jsou do 

osobní působnosti prvního odstavce výslovně zahrnuti, nemají oprávnění jednat jménem 

společnosti. Jak ale uvádí P. Strnad, v jejich případě je možné najít smysl tohoto 

zahrnutí v tom, že dozorčí rada v některých případech volí a dovolává členy 

představenstva nebo může mít skutečný vliv na výsledky rozhodování představenstva.69 

Podle mě by tedy bez ohledu na přítomnost členů dozorčí rady ve výčtu odstavce 

prvního měl okruh jiných oprávněných osob zahrnovat jenom osoby skutečně 

oprávněné zastupovat společnost či jednat jejím jménem. 

Pojem osoby blízké byl také předmětem výkladu Nejvyššího soudu a následné 

odborné diskuse. Nejvyšší soud totiž dovodil, že pod pojem osoby blízké spadají kromě 

fyzických osob uvedených v § 116 OZ v některých případech také právnické osoby. 

Doktrína Nejvyššího soudu dospěla po podoby, kde za osobu blízkou společnosti 

považuje (i) člena jejího statutárního orgánu anebo (ii) jejího společníka, člena, 

zaměstnance, nebo osobu s jiným obdobným vztahem v případě, že by důvodně 

pociťoval újmu, kterou utrpěla právnická osoba, jako újmu vlastní.70 U člena 

statutárního orgánu se tedy presumuje, že by důvodně pociťoval újmu, kterou utrpěla 

                                                                                                                                               
Zákaz konkurence, smluvní vztahy jednatele ke společnosti. Praha : Verlag Dashöfer, 2010. DVOŘÁK, T. 
Společnost s ručením omezeným. 2. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha : ASPI, 2005. 518 s. 
67 ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 
společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
68 ČERNÁ, S. Výbory pro audit v zahraničních a tuzemských akciových společnostech. Obchodněprávní 
revue. 2010, č. 8, s. 223. 
69 STRNAD, P. Ustanovení § 196a odst. 2 ve spojení s ustanovením odst. 1 obchodního zákoníku a obtíže 
při jeho výkladu. Právní rozhledy. 1999, č. 6, s. 321. 
70 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. června 2011, sp. zn. 21 Cdo 4124/2010. 
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právnická osoba, jako újmu vlastní, u ostatních vyjmenovaných osob je nutné tuto 

okolnost dokázat.71 Osobně se přikláním spíše k názoru B. Havla či T. Richtera v tom, 

že takový rozšiřující výklad není v případě § 196a namístě. Zákonodárce použil v § 

196a k definování potenciálně nebezpečných vztahů mezi společností a dalšími osobami 

celé definiční instrumentárium, které se k obchodním společnostem vztahuje a to 

zpochybňuje jeho úmysl rozšiřovat pojem osoby blízké i na právnické osoby.72 

Nicméně judikatura Nejvyššího soudu je jasná a jako taková je rozhodující pro aplikaci 

§ 196a – odstavec první se tedy vztahuje i na osobu blízkou členu představenstva, 

dozorčí rady, prokuristovi nebo jiné oprávněné osobě, přičemž touto osobou blízkou 

může být i právnická osoba. 

Odstavec druhý ještě dále rozšiřuje osobní působnost pravidla obsaženého 

v prvním odstavci. Stanoví, že se použije i na plnění ve prospěch jiné osoby, jejíž 

jménem je oprávněná jednat osoba uvedená v prvním odstavci. Druhou stranou vztahu 

je pochopitelně společnost. Tu je vidět, že se zákon skutečně snaží „zabránit osobám, 

jež mohou ovlivnit podmínky uzavření konkrétní smlouvy, aby z tohoto svého postavení 

osobně či prostřednictvím osob blízkých na úkor společnosti těžily“.73 Toto jiné 

oprávnění jednat lze chápat jako ekvivalent oprávnění podle odstavce prvního, jenom ve 

vztahu k další osobě. Odborná literatura pod jiné oprávnění podle druhého odstavce 

zahrnuje statutární orgány nebo jejich členy, likvidátory, prokuristy, vedoucí 

organizační složky podniku, vrcholový management, insolvenční správce atd.74 

Problémem je, obdobně jako u odstavce prvního, zda pod toto oprávnění 

zahrnout i smluvní zástupce. Odstavec druhý je v tomto ještě nebezpečnější, protože 

pokud by se jeho pravidlo vztáhlo například i na advokáty, mohla by aplikace § 196a 

vést k absurdním důsledkům, kdy by jeho regulací byly zatížené (nebo spíše ve 

výsledku postižené, vzhledem k tomu, že strany by často jednali v nevědomosti) i 

transakce mezi stranami, které by měly stejného advokáta. Jak jsem již zmínil výše, 

judikatura Nejvyššího soudu je v této věci nejednotná. Snad tento problém vyřeší 

                                                 
71 ČECH, P.; PAVELA, L. Obchodní společnost jako osoba blízká? Právní rádce. 2007, č. 1, s. 27. 
72 HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn : Variace na neuzavřené téma správy obchodních 
korporací. Praha : Auditorium, 2010. RICHTER, T. Obchodní společnost jako osoba blízká – několik 
poznámek k judikatuře Nejvyššího soudu. Právní rozhledy. 2007, č. 15, s. 556-561. 
73 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. května 2010, sp. zn. 21 Cdo 126/2008. 
74 POKORNÁ, J.; KOVAŘÍK, Z.; ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. I. díl. Praha : Wolters 
Kluwer ČR, 2009. DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 2. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha : ASPI, 
2005. 518 s. PLÍVA, S. K problematice § 196a obchodního zákoníku. Právo a podnikání. 1998, č. 4, s. 2. 
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v blízké budoucnosti nějaké zásadní rozhodnutí Nejvyššího soudu, ideálně velkého 

senátu. 

Nejvyšší soud dovodil, že pro aplikaci druhého odstavce není rozhodné, zda 

daná osoba skutečně jménem jiné osoby i jednala, podstatné je, že měla k tomu 

oprávnění.75 Podle J. Pokorné taková osoba nemusí v předmětném případě jednat vůbec, 

tedy ani jménem společnosti, ani jménem jiné osoby podle odstavce druhého.76 Odborná 

literatura dále dovozuje, že není ani podstatné, zda je osoba podle odstavce prvního 

oprávněná jednat jménem jiné osoby samostatně, nebo jenom s další osobou.77 

V souladu s posledně citovaným rozhodnutím Nejvyššího soudu je myslím i závěr S. 

Plívy, podle kterého je důležité, že daná osoba má oprávnění uzavřít tu konkrétní 

smlouvu – ne tedy oprávnění jiné.78 

Odstavec druhý obsahuje i výjimku z jeho aplikace. Souhlasu valné hromady 

není zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo úvěru ovládající osobou ovládané osobě. 

Tato výjimka patrně vyplývá z ekonomických vazeb mezi ovládající a ovládanou 

osobou.79 Výjimka se ale nevztahuje na opačný případ, tedy poskytnutí úvěru nebo 

půjčky ovládanou osobou ovládající osobě. Kromě toho bude v každém případě nutné 

uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

Pojmy ovládající a ovládané osoby jsou pojmy koncernového práva, jehož problematika 

je mimo předmět této práce. Proto jenom v krátkosti uvedu, že ovládající osobou může 

být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, zahraniční nebo česká, a nemusí mít status 

podnikatele ve smyslu § 2 odst. 2 ObchZ. Naproti tomu ovládanou osobou musí být 

podnikatel, bez ohledu na to, zda je český nebo zahraniční.80 

Odstavec pátý pak odkazuje na osoby uvedené v prvních dvou odstavcích. 

Vztahuje se jak na poskytnutí zajištění závazků osob podle odstavce prvního (osoby 

oprávněné jednat jménem společnosti), tak i osob podle odstavce druhého (osoby, 

jejichž jménem je oprávněná danou smlouvu uzavřít osoba podle odstavce prvního) 

Opakuje se v něm i výjimka z odstavce druhého, jelikož ze své působnosti vylučuje 

                                                 
75 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 225/2007. 
76 J. Pokorná in KOBLIHA, I.; KALFUS, J.; KOVAŘÍK, Z. aj. Obchodní zákoník : Úplný text zákona 
s komentářem. Praha : Linde, 2006. 
77 DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. Praha : Polygon, 2002. 
78 PLÍVA, S. K problematice § 196a obchodního zákoníku. Právo a podnikání. 1998, č. 4, s. 2. 
79 ŠTENGLOVÁ, I.; PLÍVA, S.; TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. 13. vyd. Praha : C. H. 
Beck, 2010. 1469 s. 
80 DĚDIČ, J.; ŠTENGLOVÁ, I.; ČECH, P. aj. Akciová společnost. 7. vyd. Praha : C.H. Beck, 2012, 704 s. 
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poskytnutí zajištění závazků ovládané osoby ovládající osobou. Na rozdíl od odstavce 

druhého ale úplně – na takové zajištění se vůbec nepoužije. 

3.4.3. Stanovené povinnosti a následky jejich porušení 

Odstavec první a druhý vyžadují splnění dvou podmínek: předchozího souhlasu 

valné hromady a naplnění podmínek obvyklých v obchodním styku. Tyto povinnosti 

jsou kumulativní, musí být tedy splněny obě. Odstavec pátý obsahuje jenom jednu 

povinnost: souhlas valné hromady. 

3.4.3.1. Předchozí souhlas valné hromady 

Odstavec první požaduje předchozí souhlas valné hromady, tedy souhlas musí 

být udělen před uzavřením smlouvy.81 Schvaluje se konkrétní smlouva, tedy valná 

hromada uděluje souhlas se znalostí obsahu smlouvy.82 K přijetí souhlasu valné 

hromady stačí prostá většina hlasů přítomných akcionářů nebo společníků, neurčují-li 

stanovy potřebu kvalifikované většiny.83 

Judikatura Nejvyššího soudu není jednotná ohledně otázky, zdali podmínku 

schválení valnou hromadou v režimu § 196a splňuje i neformální schválení. Typickým 

případem je situace, kdy osoby účastné předmětného úkonu drží 100% hlasů ve 

společnosti a tedy svým projevem vůle uzavřít danou smlouvu vlastně vyjadřují i 

souhlas s tímto úkonem jako společníci respektive akcionáři společnosti. Poslední 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, které výslovně považuje takové schválení za vyhovující, 

pochází ze dne 11. ledna 2011, sp. zn. 21 Cdo 2839/2009 a uvádí: „Jestliže osoby, které 

uzavřely smlouvu za společnost s ručením omezeným (jako její statutární orgán) byly 

současně (ke dni uzavření smlouvy) jedinými společníky společnosti s ručením 

omezeným, není - podle ustálené judikatury soudů (po překonání jiných názorů) - tato 

smlouva neplatná jen proto, že společníci neudělili souhlas k jejímu uzavření ve formě 

usnesení valné hromady“. Přitom poslední rozhodnutí Nejvyššího soudu, které výslovně 

uvádí, že schválení nemůže mít jinou formu než zákonem předepsanou, pochází ze dne 

27. ledna 2010, sp. zn. 29 Cdo 4822/2008. Odůvodňuje to tím, že zákon se snaží zajistit, 

aby souhlas s transakcí byl udělen zákonem předvídaným a regulovaným způsobem. 

                                                 
81 DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. Praha : Polygon, 2002. 
82 PLÍVA, S. K problematice § 196a obchodního zákoníku. Právo a podnikání. 1998, č. 4, s. 2. 
83 DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. Praha : Polygon, 2002. 
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Zohledňuje také to, že v předmětném případě nebylo prokázáno, jaká byla k datu 

uzavření smlouvy akcionářská struktura. Úplně poslední rozhodnutí k tomuto problému 

vyznělo v neprospěch „neformálního schválení“, a to proto, že jediným akcionářem 

dotčené společnosti byla společnost s ručením omezeným se dvěma jednateli, kteří byli 

oprávněni jednat vždy jenom společně, ale předmětnou smlouvu uzavřel jménem 

dotčené akciové společnosti jenom jeden z nich jako předseda představenstva.84 

Nejvyšší soud tak uzavřel, že v tomto případě není možné aplikovat závěr o 

neformálním schválení, což je podle mého názoru logické a neznamená to, že by se 

vyslovil jasně proti možnosti neformálního schválení obecně. Domnívám se, že při 

řešení tohoto problému by měl být především zohledněn účel požadavku schválení 

valnou hromadou podle § 196a odst. 1, který je specifickým ustanovením řešícím 

speciální případy transakcí s potenciálním konfliktem zájmů. Pokud by se skutečně 

jednalo o neformální schválení 100% hlasů (všichni společníci se účastnili uzavírání 

smlouvy) a bylo by prokázáno, že dané osoby skutečně držely 100% hlasů k momentu 

uzavření smlouvy, dovození nesplnění podmínky schválení valnou hromadou by podle 

mě bylo při přihlédnutí k účelu této podmínky příliš tvrdé. 

Ohledně následků porušení podmínek § 196a celkově se vedly v odborné 

literatuře diskuse. Někteří autoři se domnívali, že porušení požadavku schválení valnou 

hromadou podle § 196a nečiní předmětný úkon neplatným.85 Avšak podle ustálené 

judikatury Nejvyššího soudu je následkem porušení podmínky předchozího schválení 

valnou hromadou absolutní neplatnost předmětného úkonu podle § 39 OZ.86 Jedním 

z argumentů, které podporují tento závěr je ten, že bez dovození neplatnosti by byla 

šance získat zpět majetek vyvedený ze společnosti jen malá. Přitom statutáři 

odpovídající za porušení zákona zpravidla nedisponují majetkem tak velké hodnoty, aby 

bylo možné se na nich reálně hojit.87 Na druhé straně právě neplatnost jako následek 

porušení § 196a je jedním z hlavních důvodů jeho kritiky. Jak uvedl T. Dvořák, 

zodpovězení otázky, zda jsou právní úkony učiněné v rozporu s § 196a absolutně 

                                                 
84 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. května 2011, sp. zn. 21 Cdo 1361/2010. 
85 ELIÁŠ, K. Některé zákonné konstrukce k ochraně majetku akciové společnosti. In XII. Karlovarské 
právnické dny. Praha : Linde, 2002. PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k § 196a zák. č. 513/1991 Sb. In ASPI, 
naposledy edit. 1998-04-22.  
86 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. března 2006, sp. zn. 29 Odo 91/2003. Rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. května 2011, sp. zn. 21 Cdo 1361/2010. 
87 KOZEL, R. Je ustanovení § 196a odst. 3 Obchodního zákoníku záhadné? Právní rozhledy. 2004, č. 4, s. 
27-31. 
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neplatné, má „vpravdě fatální význam pro reálný obchodní styk“.88 Důsledkům 

koncepce absolutní neplatnosti u § 196a se věnuji níže. 

Protože je následkem nesplnění podmínky předchozího souhlasu valné hromady 

absolutní neplatnost předmětného úkonu, nemá následný souhlas právní význam. 

Absolutně neplatný právní úkon není možné konvalidovat.89 

Jak jsem již zmínil výše, je možné domnívat se, že odstavec první ani druhý se 

neuplatní na smlouvu o smlouvě budoucí. Pokud je tomu tak, znamenalo by to, že je 

možné platně uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí, na kterou by se vztahoval odstavec 

první nebo druhý (na budoucí smlouvu), a to zejména pokud by tato smlouva o smlouvě 

budoucí obsahovala odkládací podmínku v podobě schválení budoucí smlouvy valnou 

hromadou. 

3.4.3.2. Podmínky obvyklé v obchodním styku 

Podle prvního odstavce § 196a je možné uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce 

nebo bezplatně převést majetek společnosti jenom za podmínek obvyklých 

v obchodním styku. Podmínky obvyklé v obchodním styku stejně jako běžný obchodní 

styk podle čtvrtého odstavce § 196a představují neurčité právní pojmy a jejich výkladu 

se již věnovalo několik autorů i Nejvyšší soud. Problematiku běžného obchodního styku 

rozebírám níže, zde se ale pokusím analyzovat rozdíl mezi ním a podmínkami 

obvyklými v obchodním styku. 

L. Chalupa, který podrobně rozebral pojem běžného obchodního styku ve vztahu 

k § 196a, se domnívá, že obsah obou institutů je totožný.90 Myslím, že i když je to do 

značné míry pravda, je třeba upozornit na odlišnou roli, kterou tyto dva instituty v § 

196a hrají. Ustanovení odstavce třetího se podle čtvrtého odstavce § 196a nevztahuje na 

transakce spadající pod běžný obchodní styk společnosti. Běžný obchodní styk tedy 

představuje výjimku. Pokud daná transakce nepředstavuje běžný obchodní styk 

společnosti a současně spadá pod věcnou a osobní působnost třetího odstavce, musí 

splnit podmínky v něm uvedené. To, že nepředstavuje běžný obchodní styk ale ještě 

                                                 
88 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 2. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha : ASPI, 2005. 518 s. 
89 KOBLIHA, I.; KALFUS, J.; KOVAŘÍK, Z. aj. Obchodní zákoník : Úplný text zákona s komentářem. 
Praha : Linde, 2006. 
90 CHALUPA, L. Běžný obchodní styk ve smyslu § 196a odst. 4 obchodního zákoníku. In Právní rádce 
[online]. Dostupný z WWW: <http://pravniradce.ihned.cz/c1-41717730-bezny-obchodni-styk-ve-smyslu-
196a-odst-4-obchodniho-zakoniku>. 
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samo o sobě neznamená, že se na ni uplatní negativní důsledky spojené s porušením 

třetího odstavce. Účelem je tu nezatěžovat regulací zbytečně ty transakce, které spadají 

pod běžný obchodní styk společnosti – u nich není nutná ochrana podle odstavce 

třetího, nejsou „podezřelé“, protože je společnost běžně uzavírá. Naopak první odstavec 

stanoví, že transakce, na které se vztahuje, musí být uzavřeny za podmínek obvyklých 

v obchodním styku. Porušení této podmínky pak způsobuje neplatnost uvedené 

transakce, jak uvádím níže. Zákon se tedy snaží zabezpečit, aby transakce 

s potenciálním konfliktem zájmů, na které se odstavec první vztahuje, byly obsahově 

uzavírány jedině za podmínek obvyklých v obchodním styku. To ale neznamená, že to 

musí být transakce představující běžný obchodní styk společnosti! Často tomu bude 

právě naopak – bude se jednat o transakci výjimečnou, kterou běžně společnost 

neuzavírá (například poskytnutí úvěru prokuristovi). Právě proto pak zákon požaduje, 

aby byla taková transakce obsahově uzavřena za podmínek obvyklých v obchodním 

styku, čímž se stane „vyhovující“. Domnívám se proto, že i transakce, která 

nepředstavuje běžný obchodní styk společnosti, může být touto společností uzavřena za 

podmínek obvyklých v obchodním styku a že podmínky obvyklé v obchodním styku se 

posuzují objektivně, podle toho co je „při podnikání obecně obvyklé“. Naopak běžný 

obchodní styk se posuzuje vždy ve vztahu ke konkrétní společnosti a její činnosti. 

Myslím, že oba tyto závěry jsou i v souladu s odbornou literaturou, kterou cituji níže. 

Nakonec i sám L. Chalupa podle mně zastává obdobný názor, když uvádí, že „Běžným 

obchodním stykem ve smyslu § 196a odst. 4 obchodního zákoníku je každý obchodní 

případ akciové společnosti či společnosti s ručením omezeným v rámci jejich typického 

předmětu činnosti za podmínek obvyklých v obchodním styku…“. V kapitole 3.5.2. pak 

rozebírám, jestli je transakcí představující běžný obchodní styk společnosti jenom 

taková transakce, která je obsahově uzavírána za podmínek obvyklých v obchodním 

styku. 

Co je tedy obsahovou náplní podmínek obvyklých v obchodním styku ve smyslu 

prvního odstavce § 196a? Nejvyšší soud, pokud jsou mé informace správné, judikoval 

zatím jenom, že zajištění se v obchodním styku obvykle poskytuje za protihodnotu.91 Již 

několik autorů se ale pokusilo vystihnout podstatu tohoto institutu. Nejlépe se to podle 

mě podařilo J. Pokorné: „Obvyklost se chápe jako soubor podmínek, za nichž se 
                                                 
91 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. 29 Cdo 4822/2008. Rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. října 2010, sp. zn. 29 Cdo 3463/2008. 
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poskytují srovnatelná plnění v daném oboru, čase a místě“.92 Za velice výstižnou 

považuji i charakteristiku T. Dvořáka: „Podmínkami obvyklými v obchodním styku se 

přitom rozumí, že tyto smlouvy nebudou jednu nebo druhou stranu zvýhodňovat nebo 

znevýhodňovat, že bude jednáno čestně, řádně a svědomitě a oboustranně korektně“.93 

Patrně ale zvýhodnění nebo znevýhodnění jedné ze stran závisí opět na tom, jaké plnění 

je v daném oboru, místě i čase poskytováno běžně nebo „průměrně“. Pro posouzení 

toho, zda je daná transakce podle odstavce prvního § 196a uzavírána za podmínek 

obvyklých v obchodním styku, je tedy nutné se blíže seznámit s konkrétní náplní těchto 

podmínek u smluv o úvěru nebo půjčce a u bezplatného převodu majetku. 

K obvyklým podmínkám bude u smlouvy o úvěru patřit dojednání obvyklých 

úroků (tedy úroků, které požadují v místě dlužníka banky v době uzavření smlouvy), 

stanovení přiměřené lhůty pro splacení, dostatečné zajištění závazku dlužníka vrátit 

poskytnuté peněžní prostředky, sjednání sankcí při porušení povinností dlužníka. 

Obdobné požadavky platí i u smlouvy o půjčce.94 V případě bezplatného převodu 

majetku by podmínka obvyklosti mohla být naplněna například u zbavení se 

neupotřebitelného majetku, sponzorských darů, darů jako ocenění hospodářských 

výsledků společnosti nebo darů při příležitosti životního jubilea.95 

Posouzení obvyklých podmínek ale určitě silně závisí na okolnostech 

konkrétního případu i s přihlédnutím k jejich účelu. Dále lze zohlednit i to, zda a jak 

takové obchody uzavírá společnost v rámci své běžné činnosti. Navíc, i podmínky jinak 

neobvyklé mohou být někdy přiměřené, přičemž důvodem k tomuto může být zvláštní 

ekonomická výhodnost pro společnost.96 Myslím si ale, že tato poslední možnost by 

měla být jenom velmi specifickou výjimkou a rozhodně ne pravidlem, jinak by došlo 

k popření podstaty kritéria podmínek obvyklých v obchodním styku. 

Porušení podmínky uzavření transakce uvedené v prvním nebo druhém odstavci 

§ 196a jenom za podmínek obvyklých v obchodním styku způsobuje podle ustálené 
                                                 
92 J. Pokorná in POKORNÁ, J.; KOVAŘÍK, Z.; ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. I. díl. 
Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. 
93 DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha : ASPI, 2005. 1014 s. 
Obdobně i KNOBLOCHOVÁ, V.; KREJČÍ, P. Společnost s ručením omezeným v praxi : Díl 4, Zákaz 
konkurence, smluvní vztahy jednatele ke společnosti. Praha : Verlag Dashöfer, 2010. 
94 PLÍVA, S. K problematice § 196a obchodního zákoníku. Právo a podnikání. 1998, č. 4, s. 2. 
95 PLÍVA, S. K problematice § 196a obchodního zákoníku. Právo a podnikání. 1998, č. 4, s. 2. DĚDIČ, J. 
a kol. Obchodní zákoník : Komentář. Praha : Polygon, 2002. RADA, I. a kol. Jednatelé s.r.o. 
Představenstvo a.s. 2. doplň. a akt. vyd. Praha : Linde, 2007. 
96 ŠTENGLOVÁ, I. K některým problémům ustanovení § 196a obchodního zákoníku. Daňový expert. 
2006, č. 2, s. 18-24. 



 

28 z 72 

judikatury Nejvyššího soudu absolutní neplatnost daného právního úkonu.97 V případě, 

že by podmínku obvyklosti nesplňovala jenom část smlouvy, kterou by bylo možné 

oddělit od zbytku smlouvy měla by být podle § 41 OZ neplatná jenom tato část. Tento 

závěr ale není možné učinit automaticky, je nutné uvážit okolnosti konkrétního případu, 

protože zbytek smlouvy by každopádně měl splňovat podmínku obvyklosti. U 

dojednání o úrocích z úvěru by se v případě jeho neplatnosti použilo ustanovení § 502 

odst. 1 ObchZ.98 Nejvyšší soud se ale, pokud vím, ještě nevyjádřil k tomu, zda by byl 

neplatný i takový úkon, který by byl uzavřen za podmínek pro společnost výhodnějších. 

Domnívám se, že vzhledem k účelu předmětného ustanovení a argumentaci velkého 

senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu k požadavku 

znaleckého posudku podle třetího odstavce99 by takové úkony neměly být neplatné. 

Dále je třeba dodat, že schválení úkonu valnou hromadou nemůže zhojit nedostatek 

podmínek obvyklých v obchodním styku.100 

3.4.3.3. Souhlas valné hromady 

Odstavec pátý požaduje splnění jenom jedné podmínky: souhlasu valné 

hromady. Na rozdíl od prvního odstavce tedy nepožaduje předchozí souhlas, valná 

hromada ho může udělit i následně. I když zatím Nejvyšší soud neřešil otázku následku 

porušení odstavce pátého v novém znění, lze se domnívat, že neudělení souhlasu 

způsobuje jenom neúčinnost právního úkonu, nikoliv jeho neplatnost.101 Důvodem je 

argumentace Nejvyššího soudu ke třetímu odstavci § 196a v některých jeho 

rozhodnutích, kde dovodil v souladu s předešlou rozhodovací praxí, že „nedostatek 

zákonem předepsaného schválení smlouvy (či jejího ujednání) valnou hromadou 

nezpůsobuje - není-li předepsán předchozí souhlas - její neplatnost (jak dovodil 

odvolací soud), ale pouze její neúčinnost“.102 Právní úkon spadající pod věcnou 

                                                 
97 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. října 2007, sp. zn. 21 Cdo 3335/2006. Rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. srpna 2008, sp. zn. 29 Odo 1386/2006. Rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ČR ze dne 28. června 2011, sp. zn. 21 Cdo 4124/2010. 
98 LANDGRÁF, R. Obchodněprávní souvislosti účetní závěrky obchodních společností. Právní poradce 
[online]. 2003, č. 13. Dostupný z WWW: <http://www.i-
poradce.cz/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=3758>. 
99 Viz kapitola 3.5.4.1. 
100 RADA, I. a kol. Jednatelé s.r.o. Představenstvo a.s. 2. doplň. a akt. vyd. Praha : Linde, 2007. ELIÁŠ, 
K. Akciová společnost : Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho reformě. Praha 
: Linde, 2000. 
101 ČECH, P. Hlavní změny v Obchodním zákoníku po 1.1.2012. Právní rádce. 2012, č. 1. 
102 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. října 2004, sp. zn. 29 Odo 1137/2003. 
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působnost pátého odstavce tak bude platný, ale až do svého schválení valnou hromadou 

neúčinný. Mimo těchto odlišností je pro souhlas podle pátého odstavce použitelný 

výklad k předchozímu souhlasu valné hromady. 

Podmínku poskytnutí zajištění pouze za podmínek obvyklých v obchodním 

styku už § 196a neobsahuje, od 1. ledna 2012 tedy lze zajišťovat závazky 

specifikovaných osob například i bezplatně. Stejně tak podle nového znění jasně odpadá 

i požadavek znaleckého posudku u převzetí ručení – zákonodárce vlastně potvrdil to, co 

již v minulosti dovodila judikatura.103 

3.5. Ochrana základního kapitálu 

Jak jsem uvedl v úvodu k předešlé kapitole, v ustanovení § 196a je podle mého 

názoru možné vidět dvě skupiny pravidel. Odstavec třetí a čtvrtý § 196a obsahují 

druhou část jeho úpravy. Tato část se snaží regulovat především transakce, při kterých 

může dojít ke zneužití principu většinové tvorby vůle ve společnosti, reaguje ale také na 

transakce uzavírané při potenciálním konfliktu zájmů u osob oprávněných jednat 

jménem společnosti. 

(3) Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, 

akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 

1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu 

ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně 

úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na 

základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce 

platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, 

musí je schválit valná hromada. 

(4) Ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku v rámci 

běžného obchodního styku a na nabytí nebo zcizení z podnětu nebo pod dozorem nebo 

dohledem státního orgánu nebo na nabytí nebo zcizení na evropském regulovaném trhu 

nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu či v českém nebo zahraničním 

mnohostranném obchodním systému. Ustanovení odstavce 1 o souhlasu valné hromady 

se vztahuje obdobně i na bezúplatný převod majetku na akcionáře. 

                                                 
103 ČECH, P. Hlavní změny v Obchodním zákoníku po 1.1.2012. Právní rádce. 2012, č. 1. 
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3.5.1. Základy v evropském právu a česká transpozice 

Odstavec třetí a čtvrtý jsou transpozicí článku 11 Druhé směrnice.104 Pro správné 

pochopení a výklad těchto dvou odstavců a také do jisté míry i celého § 196a je proto 

nutné zabývat se alespoň stručně Druhou směrnicí a v ní obsaženou koncepcí o reálné 

tvorbě a udržení základního kapitálu. 

Základem koncepce reálné tvorby a udržení základního kapitálu byl poznatek, že 

v případě selhání akciové společnosti (nebo obdobné právní formy) s plněním svých 

splatných závazků nemají věřitelé možnost nastoupit na její akcionáře, protože ti neručí 

za závazky společnosti. Náhradním řešením, které mělo chránit věřitele, se tak 

v kontinentálním evropském právu stala koncepce základního kapitálu. Tvorba 

základního kapitálu znamenala povinnost upisovatelů zavázat se již před vznikem 

společnosti k vnesení vkladů do společnosti a tím shromáždění majetku na krytí sumy 

základního kapitálu, který tak představoval pro věřitele jakousi minimální „ručící 

masu“. S cílem, aby byl základní kapitál reálně vytvořen, byly stanoveny povinnosti 

jako například oceňování nepeněžitých vkladů. K tomu se přidala zásada zachování 

(udržení) základního kapitálu, jejíž původ leží v evropském prostředí v ideji 

nedotknutelnosti kapitálu rozpracované francouzskou právní naukou v 19. stol. 

a převzaté postupně všemi evropskými právními řády. Znamenala příkaz udržovat 

majetek alespoň na úrovni základního kapitálu. Tato doktrína však nebyla udržitelná a 

tak se v právních řádech evropských zemí postupně přesadila zásada zachování 

základního kapitálu v širším smyslu, která zakazuje společnosti některé dispozice  

s jejím majetkem tak, aby byl udržen její základní kapitál a nebylo ohroženo uspokojení 

pohledávek věřitelů.105 

Dnes je právní úprava tvorby a udržení základního kapitálu obsažena na 

evropské úrovni především ve Druhé směrnici Rady č. 77/91/EHS ze dne 

13. prosince 1976, která se vztahuje na akciové společnosti a jim odpovídající právní 

formy.106 Důvodem harmonizace této oblasti je podle Druhé směrnice kromě jiného i 

„zajištění minimální míry rovnocennosti ochrany akcionářů a věřitelů“ a „udržení 

                                                 
104 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 370/2000 Sb. Dostupná také z WWW: 
<http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=28280>. 
105 ČERNÁ, S. Přehodnotí Evropa přístup k základnímu kapitálu? Právní rozhledy. 2005, č. 22. 
106 ČERNÁ, S. Přehodnotí Evropa přístup k základnímu kapitálu? Právní rozhledy. 2005, č. 22. 
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základního kapitálu, který představuje záruku pro věřitele“.107 Druhá směrnice 

představuje minimální harmonizaci, to znamená, že členské státy EU mohou při její 

transpozici jít nad rámec její úpravy a stanovit i další povinnosti, respektive zavést 

přísnější úpravu.108 Druhá směrnice byla v roce 2006 novelizována směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady č. 2006/68/ES.109 Důvodem byla dlouhotrvající diskuse 

ohledně vhodnosti úpravy v ní obsažené, které byla vytýkána neflexibilita a 

způsobování zbytečných nákladů. Novelizace přinesla zjednodušení a zmodernizování 

úpravy, přičemž jednou z hlavních změn bylo uvolnění pravidel ohledně oceňování 

nepeněžitých vkladů do základního kapitálu.110 Tato nová úprava ale v drtivé většině 

případů nechává na členských státech, zda ji promítnou do své národní úpravy.111 

Jak jsem již nastínil výše, koncept reálné tvorby a udržení základního kapitálu se 

skládá ze dvou skupin kogentních povinností. Tuto strukturu následuje i Druhá 

směrnice. První skupinu tvoří pravidla týkající se tvorby základního kapitálu a jejich 

cílem je zabránit neschopnosti plnit závazky. Druhá skupina pravidel se týká udržení 

základního kapitálu a jejich cílem je zabránit oportunismu u společníků.112 Dále se budu 

věnovat v krátkosti jenom těm pravidlům, která jsou důležitá pro problematiku české 

úpravy vnitřního obchodování. 

Článek 7 Druhé směrnice stanoví, co je způsobilé být předmětem vkladu do 

základního kapitálu: „Upsaný základní kapitál mohou tvořit pouze aktiva, která je 

možné hospodářsky ocenit. Součástí těchto aktiv nemohou být závazky provedení prací 

nebo poskytnutí služeb.“ Český zákonodárce šel při transpozici čl. 7 dál, protože v § 59 

odst. 2 věta první a druhá ObchZ stanovil: „Nepeněžitým vkladem může být jen majetek, 

jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít ve 

vztahu k předmětu podnikání. Vklady spočívající v závazcích týkajících se provedení 

prací nebo v poskytnutí služeb jsou zakázány.“ Je tedy zřejmé, že nepeněžitým vkladem 

                                                 
107 Druhá směrnice, preambule. 
108 SANTELLA, P. Capital Maintenance in the EU : Is the second company law directive really that 
restrictive? European Business Organization Law Review. 2008, č. 3, s. 427-461. 
109 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/68/ES, ze dne 6. září 2006. Dostupná také z WWW: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:264:0032:0036:CS:PDF>. 
110 MAUROVIC, L. Directive 2006/68/EC amending the second company law directive EU as regards 
the maintenance of public limited liability companies´ capital and the acquisition of own shares [online]. 
Dostupný z WWW: <http://oliver.efri.hr/~euconf/2007/docs/Session3/maurovic.pdf>. 
111 ČECH, P. Přijatá novela druhé směrnice nakročila k vyšší flexibilitě základního kapitálu. Právní 
zpravodaj. 2006, č. 11, s. 3. 
112 SANTELLA, P. Capital Maintenance in the EU : Is the second company law directive really that 
restrictive? European Business Organization Law Review. 2008, č. 3, s. 427-461. 
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do české obchodní společnosti může být na rozdíl od úpravy ve Druhé směrnici jenom 

majetek, který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání. 

Článek 10 Druhé směrnice upravuje oceňování nepeněžitých vkladů do 

společnosti. V odst. 1 větě první stanoví: „Nepeněžité vklady jsou uvedeny ve zprávě 

vypracované před založením společnosti nebo získáním povolení k zahájení činnosti 

jedním nebo více odborníky nezávislými na společnosti, jmenovanými nebo schválenými 

správním orgánem nebo soudem.“ Článek 10 je implementován v § 59 odst. 3 a 4 

ObchZ. Novelizace Druhé směrnice v roce 2006 začlenila do jejího textu články 10a a 

10b, které upouštějí od požadavku znaleckého posudku podle čl. 10 v některých 

specifických případech. Je ale na členských státech, zda tuto úpravu začlení do svého 

národního práva (všechny tři odstavce článku 10a začínají slovy: „Členské státy se 

mohou rozhodnout neuplatňovat čl. 10 odst. 1, 2 a 3…“). Český zákonodárce 

implementoval tuto úpravu do § 59a až 59c ObchZ. 

Z hlediska § 196a je nejdůležitější článek 11 Druhé směrnice, který obsahuje 

pravidlo, jehož cílem je zamezit obcházení ustanovení článku 10 vnášením tzv. skrytých 

nepeněžitých vkladů následně po vzniku společnosti. Tento článek obsahuje i odkaz na 

čl. 10a a 10b, které úpravu oceňování zmírňují. Český zákonodárce ale čl. 10a a 10b 

nijak nepromítl do úpravy § 196a, který je transpozicí článku 11. 

Článek 11 požaduje, aby v případě nabytí jakýchkoli aktiv akciovou společností 

od zakladatelů za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního 

kapitálu byly tyto aktiva oceněny znalcem obdobně jako při vkladu do základního 

kapitálu a aby toto nabytí schválila valná hromada v případě, že k němu dochází před 

uplynutím lhůty, kterou určí právo členského státu. Tato lhůta nesmí být kratší než dva 

roky od založení společnosti nebo získání povolení k zahájení její činnosti. Snaží se tak 

zabránit tomu, aby zakladatelé prodali společnosti po jejím vzniku majetek, za který by 

obdrželi více peněz, než je hodnota tohoto majetku a tím inkasovali peníze původně 

vložené do společnosti zpátky. 

Zajímavé je, že role lhůty, do uplynutí které se omezení podle článku 11 má 

uplatnit, je podstatně odlišná u anglického znění Druhé směrnice.113 Podle anglického 

znění se totiž jasně uplatní jak požadavek na ocenění znalcem, tak schválení valnou 

                                                 
113 DOBEŠ, P. Kritické zamyšlení nad § 196a odst. 3 ObchZ s přihlédnutím k evropskému právu. Právní 
rozhledy. 2006, č. 13, s. 477. 
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hromadou jenom do uplynutí této lhůty, ne i po ní!114 Český překlad je tak možné 

považovat za nesprávný a nevyhovující účelu. Účelem článku 11 je zamezit obcházení 

ustanovení o oceňování nepeněžitých vkladů. Domnívám se tedy, že účelem spadá do 

první části pravidel, týkajících se doktríny o základním kapitálu – části o reálné tvorbě 

základního kapitálu. Je to vidět i na jeho systematickém zařazení v Druhé směrnici. 

Nachází se v první skupině pravidel, i když téměř na jejím konci (článek 12 spadá do 

stejné kategorie – nemožnost osvobození od povinnosti splatit vklad, druhá kategorie 

začíná článkem 15). Jelikož článek 11 reguluje jenom situace do pár let po vzniku 

společnosti, zjevně necílí na ochranu před oportunismem u společníků, která 

představuje druhou skupinu pravidel z doktríny o základním kapitálu. Jenomže český 

zákonodárce vyšel z českého znění Druhé směrnice (které odpovídá německému115) a 

v transponovaném pravidlu stanovil povinnost ocenění znalcem po celou dobu existence 

společnosti. A šel ještě dál, protože k tomuto pravidlu „přilepil nadstavbu“, která ho 

přetvořila na skutečně komplexní pravidlo snažící se zabránit poškozování majetkové 

podstaty společnosti jak z důvodu konfliktu zájmů při jednání jménem společnosti, tak 

z důvodu zneužití většinové tvorby vůle ve společnosti nebo oportunismu společníků. 

Právě s tímto komplexním účelem souvisí i otázka systematického zařazení § 

196a včetně jeho odstavců třetího a čtvrtého do obchodního zákoníku. Není zařazen do 

části věnující se základnímu kapitálu a nepeněžitým vkladům (část druhá, hlava první, 

díl první), ale do části věnující se orgánům akciové společnosti (část druhá, hlava první, 

díl pátý, oddíl čtvrtý), konkrétně k ustanovením o zákazu konkurence představenstva. I 

na tom je podle mě vidět, že hlavním účelem § 196a je regulovat vnitřní obchodování a 

transpozice článku 11 Druhé směrnice do dvou jeho odstavců je jenom jakýmsi 

„základem“. Domnívám se, že v žádném případě není možné hovořit o nepochopení 

účelu směrnice, jak to bylo odbornou literaturou českému zákonodárci vytýkáno.116 

                                                 
114 „If, before the expiry of a time limit laid down by national law of at least two years from the time the 
company is incorporated or is authorized to commence business, the company acquires any asset 
belonging to a person or company or firm referred to in Article 3 (i) for a consideration of not less than 
one-tenth of the subscribed capital, the acquisition shall be examined and details of it published in the 
manner provided for in Article 10(1), (2) and (3) and it shall be submitted for the approval of the general 
meeting. Articles 10a and 10b shall apply mutatis mutandis.“  
115 DOBEŠ, P. Kritické zamyšlení nad § 196a odst. 3 ObchZ s přihlédnutím k evropskému právu. Právní 
rozhledy. 2006, č. 13, s. 477. 
116 RYCHLÝ, T. Záhady ustanovení § 196a odst. 3 Obchodního zákoníku. Právní rozhledy. 2003, č. 10, s. 
512-517. DOBEŠ, P. Kritické zamyšlení nad § 196a odst. 3 ObchZ s přihlédnutím k evropskému právu. 
Právní rozhledy. 2006, č. 13, s. 477. 
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Spíše se to dá nazvat přeměnou na jiné pravidlo, daleko obecnější.117 Myslím, že značně 

rozšiřující transpozice článku 11 Druhé směrnice118 je zcela úmyslná, při plném vědomí 

toho, jaká je podstata tohoto článku. Nicméně tento evropský základ sehrává důležitou 

roli při aplikaci i interpretaci odstavců třetího a čtvrtého, jak opakovaně judikoval i 

Nejvyšší soud (viz kapitolu 3.2.). 

V čem tedy spočívá značné rozšíření působnosti předmětného pravidla analyzuji 

v následujících podkapitolách. 

3.5.2. Věcná působnost 

Odstavec třetí § 196a se vztahuje na nabývání majetku za protihodnotu ve výši 

alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí a na úplatné převody 

majetku této hodnoty. Jak je vidět, zákonodárce šel nad rámec článku 11 Druhé 

směrnice, když věcnou působnost rozšířil i na zcizování majetku. Toto rozšíření není 

kryté účelem článku 11, protože ani nemůže cílit na zamezení obcházení požadavků o 

oceňování nepeněžitých vkladů. Je tedy čistým produktem českého zákonodárce. 

Nejdříve je třeba vyjasnit, které převody vůbec splňují toto kritérium. Slova 

protihodnota a úplatně patrně značí z materiálního hlediska to samé. Rozdíl je ale v tom, 

jakou hrají roli. Jestliže společnost majetek nabývá, je rozhodné, zda protihodnota, 

kterou poskytuje, dosahuje výše jedné desetiny upsaného základního kapitálu. Není 

relevantní, jakou hodnotu má ten majetek. Naopak, převádí-li majetek, je rozhodná 

hodnota tohoto majetku a není relevantní, jaké protiplnění obdrží.119 Jinak řečeno: 

jenom v případě, že společnost převádí majetek nebo protihodnotu za majetek o hodnotě 

alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni tohoto převodu, bude nutné 

splnit povinnost stanovenou v dispozici právní normy obsažené v první větě odstavce 

třetího. Pochopitelně se splnění této podmínky posuzuje ke společnosti samotné, ne 

protistraně transakce. Účastní-li se transakce dvě společnosti, na které se vztahuje § 

196a, posuzuje se ke každé z nich samostatně. V případech, kdy společnost platí, tedy 

                                                 
117 RICHTER, T. O logice a limitech korporačního práva : srovnávací pohled. Právní rozhledy. 2009, č. 1, 
s. 11. 
118 DĚDIČ, J.; ČECH, P. Obchodní právo po vstupu ČR do EU aneb co všechno se po 1. květnu 2004 v 
obchodním právu změnilo? 2. doplň. a akt. vyd. Praha : Bova Polygon, 2005. 
119 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. listopadu 2011, sp. zn. 29 Cdo 1829/2011. ČECH, P. 
Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. 
Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
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plní v penězích, je posouzení, zda tato suma dosahuje výše jedné desetiny upsaného 

základního kapitálu jednoduché. Ale pokud převádí na spolukontrahenta jiný majetek, 

je důležité posoudit, jakou má tento majetek hodnotu a jestli ta dosahuje rozhodné 

hranice. Posouzení, zda je potřebné navrhnout jmenování znalce, protože transakce 

pravděpodobně spadá do působnosti odstavce třetího, je vždy v působnosti 

představenstva společnosti, respektive jednatele.120 

Rozhodnou hranicí je jedna desetina upsaného základního kapitálu společnosti 

nebo jí ovládané osoby ke dni převodu, podle toho, která z nich majetek převádí. 

Upsaným základním kapitálem je základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 

zvýšený o jmenovitou hodnotu upsaných akcií nebo nově převzatých či zvýšených 

vkladů do základního kapitálu u společnosti s ručením omezeným.121 Rozhodná je 

hodnota ke dni převodu. Ale v případě rozdělení plnění na několik převodů s cílem 

vyhnout se aplikaci odstavce třetího by se hodnota těchto převodů sčítala a pokud by 

dosáhla rozhodné hranice, odstavec třetí by se na ně aplikoval jako na jeden převod.122 

P. Čech se domnívá, že odstavec třetí by se měl vztáhnout i na bezplatné 

převody majetku.123 Je sice pravda, že pravidlo, které požaduje v případě úplatného 

převodu stanovení ceny podle posudku znalce a současně dovoluje převést ten samý 

majetek bezúplatně je trochu nelogické, ale v tomto případě myslím není pro takové 

rozšíření zákonná opora. Ustanovení § 196a jasně pracuje i s bezúplatnými převody 

majetku, a to v odstavci prvním a poslední větě odstavce čtvrtého. V odstavci třetím 

hovoří ale jenom o úplatných převodech. Úvaha P. Čecha by znamenala, že znalec by 

musel určit cenu, za kterou by mohla společnost převést bezúplatně majetek. To by už 

ale nebyl bezúplatný převod – jeho myšlenka tedy vlastně znamená, že společnost by 

nemohla převést majetek o hodnotě vyšší než rozhodné na specifikované osoby jinak 

než úplatně, za cenu stanovenou znalcem. Podle mě takové pravidlo znění § 196a prostě 

neobsahuje, jeho dovození by nebylo extenzivním výkladem, ale dotvářením myšlenky 

zákonodárce. 

                                                 
120 NOVÁK, T. Právní úprava a aplikace § 196a Obchodního zákoníku. Právní rádce. 2004, č. 9, s. 4-13. 
121 DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. Praha : Polygon, 2002. 
122 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. října 2010, sp. zn. 29 Cdo 4356/2009.  
123 ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 
společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 



 

36 z 72 

Důležitým momentem ve výkladu odstavce třetího ale i celého § 196a je výklad 

pojmu majetek. Obecně je pojem majetek definován v § 6 odst. 1 ObchZ jako „věci, 

pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty“. Jak jsem již zmiňoval, 

odstavec třetí je transpozicí článku 11 Druhé směrnice, který upravuje nabývání 

majetku společností a má za cíl zabránit obcházení požadavků o oceňování 

nepeněžitých vkladů. Článek 11 Druhé směrnice se tedy vztahuje minimálně na takový 

majetek, který může být nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti. 

Tento požadavek je nutné promítnout do odstavce třetího § 196a.124 Při zohlednění 

evropského základu tohoto pravidla by se majetkem v něm měl rozumět ten majetek, 

který je způsobilý být předmětem nepeněžitého vkladu do základního kapitálu podle 

českého práva, tedy podle § 59 odst. 2 věta první a druhá ObchZ. Tím ale může být 

například i právo nájmu, a to je jeden z problémů. Naopak služby jím být nemohou.125 

Tady se přesně projevuje problém, nakolik je odstavec třetí transpozicí směrnice a 

nakolik je to již jiné pravidlo, které se snaží komplexně bránit „tunelování“. T. Richter 

je názoru, že „trh zcela legitimně vychází z toho, že na nájemní smlouvy se §  196a odst. 

3 ObchZ nevztahuje“.126 P. Čech je opačného názoru.127 

Myslím, že ať už je pravidlo odstavce třetího jakoukoliv „nadstavbou“ a 

specifickým produktem českého zákonodárce, daleko přesahující požadavky Druhé 

směrnice, její požadavky musí být zohledněny. Má-li se česká transpozice vykládat 

v souladu s evropským právem, musí tento výklad zachovat to minimum, které 

požaduje Druhá směrnice. Pojem majetek tak musí zahrnovat ty statky, které jsou 

způsobilé být předmětem vkladu do základního kapitálu. Dělit tento pojem podle toho, 

zda se jedná o nabytí majetku (podle Druhé směrnice) nebo jeho zcizení, by již bylo 

bizarní. Otázkou je, zda pojem majetek vykládat extenzivněji, než to požaduje Druhá 

směrnice a zahrnout do něj i jiné statky. Myslím, že pokud by se zákonodárce rozhodl 

do pojmu majetek zahrnout více, než požaduje Druhá směrnice a jasně by to vyjádřil 

                                                 
124 ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 
společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
125 NOVÁK, T. Právní úprava a aplikace § 196a Obchodního zákoníku. Právní rádce. 2004, č. 9, s. 4-13. 
ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 
společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
126 RICHTER, T. O logice a limitech korporačního práva : srovnávací pohled. Právní rozhledy. 2009, č. 1, 
s. 11. (poznámka pod čarou č. 28) 
127 ČECH, P. Parlament čelí bezprecedentnímu útoku na obchodní zákoník. Právní rozhledy. 2008, č. 13. 
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v textu zákona, nebylo by to v rozporu s ní, stejně jako v případě celého rozšíření 

osobní i věcné působnosti odstavce třetího. Jenomže zákonné znění prostě používá 

pojem majetek a tak rozhodující roli sehrává jeho výklad. 

Kromě nejasnosti pojmu majetek není ani jasné, co je nabytí, respektive převod. 

Tyto pojmy nejsou v právním řádu definovány. Za celkem zdařilou považuji definici T. 

Nováka: „nabýváním nebo převodem majetku se pro účely výkladu § 196a odst. 3 podle 

mého názoru rozumí jednorázová (jako protiklad k opakujícímu se plnění) a zamýšlená 

jako nevratná změna majetkového práva k danému majetku“.128 Přirozeně sem bude 

patřit koupě nebo směna.129 Dále je nutné vyjít z judikatury Nejvyššího soudu, která je 

určující pro výklad celé vazby „nabytí majetku nebo převod majetku“. 

Pod odstavec třetí spadá kromě běžných prodejů věcí movitých a nemovitých i 

postoupení pohledávky, a to i kdyby cena za postoupení odpovídala nominální hodnotě 

pohledávky, viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. května 2007, sp. zn. 32 

Odo 613/2005. Hodnota pohledávky totiž závisí i na jejím příslušenství. Dále Nejvyšší 

soud vztáhl odstavec třetí i na prodej podniku, viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze 

dne 23. června 2010, sp. zn. 23 Cdo 4836/2009. 

Nejasné ale je, zda sem zahrnout i smlouvu o dílo. Nejvyšší soud ve 

svém rozhodnutí ze dne 31. srpna 2010, sp. zn. 33 Cdo 1090/2008 dovodil, že „Právní 

teorie… i soudní praxe… jsou zajedno v tom, že i smlouva o dílo je titulem, na jehož 

základě lze nabýt vlastnické právo k nemovitosti“ a následně shledal s odkazem na § 36a 

odst. 1 písm. a) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, které stanoví, že obecní zastupitelstvo 

rozhoduje o nabytí a převodu nemovitých věcí dodatek ke smlouvě o výstavbě obecních 

bytů neplatným kvůli jeho neprojednání v zastupitelstvu obce. Tato konstrukce se dá 

chápat jako analogická k režimu smlouvy o dílo pod třetím odstavcem § 196a. Je tedy 

pravděpodobné, že Nejvyšší soud by pod toto ustanovení vztáhl i smlouvu o dílo. J. 

Dědič zastává názor, že konkrétně použitý smluvní typ by neměl rozhodovat o zařazení 

určité operace pod třetí odstavec § 196a a smlouva o dílo by měla být podřízena 

                                                 
128 NOVÁK, T. Právní úprava a aplikace § 196a Obchodního zákoníku. Právní rádce. 2004, č. 9, s. 4-13. 
129 DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. Praha : Polygon, 2002. LANDGRÁF, R. 
Obchodněprávní souvislosti účetní závěrky obchodních společností. Právní poradce [online]. 2003, č. 13. 
Dostupný z WWW: <http://www.i-poradce.cz/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=3758>. 
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ustanovení třetího odstavce v těch případech, kdy zhotovitel pro objednatele zhotovuje 

novou věc.130 

Co se týče nájemních smluv a smluv, jejichž předmětem jsou služby, rozhodující 

slovo ohledně otázky, zda se na ně aplikuje článek 11 Druhé směrnice bude mít až 

Soudní dvůr Evropské unie.131 Obdobně by tomu mělo být i u poskytnutí licence.132 

Ovšem tento výklad bude pro české znění § 196a rozhodující, jenom pokud by se pojem 

majetek v něm vykládal přísně ve smyslu Druhé směrnice. Má-li se vykládat 

extenzivněji, specifické druhy majetku se ním mohou rozumět beztak. 

Původní znění třetího odstavce § 196a obsahovalo výjimku pro zvyšování a 

snižování základního kapitálu (tehdy jmění), vzápětí z něj ale tato výjimka vypadla. 

Podle K. Eliáše vyplývala z podstaty věci a jenom potvrzovala princip lex specialis 

derogat legi generali.133 I později někteří autoři setrvali na názoru, že odstavec třetí se 

neuplatní při zvyšování a snižování základního kapitálu.134 Osobně s tímto souhlasím a 

s obdobnou argumentací by se podle mě měl uplatnit i závěr, že odstavec třetí se 

nevztahuje na vklady do základního kapitálu, je-li vkladatelem společnost chráněná 

podle § 196a – ochrana, kterou § 196a poskytuje, je ekvivalentem té obecní, které se už 

vkladům dostává. Na druhé straně je ale pravda, že společnost podle § 196a může být 

poškozena, vloží-li příliš do emisního ážia. Je možné, že Nejvyšší soud § 196a vztáhne i 

na takový případ, jelikož vklad do základního kapitálu považuje za převod 

s protihodnotou.135 Jsem toho názoru, že § 196a by se měl aplikovat jedině v případě, že 

by se jednalo o obcházení zákona. 

Odstavec třetí se podle mě neuplatní ani na nepeněžitý příplatek k vlastnímu 

kapitálu.136 Příplatkem se vklad společníka nemění,137 tudíž neexistuje protiplnění. 

                                                 
130 DĚDIČ, J.; LASÁK, J. Právo kapitálových obchodních společností : Přehled judikatury 
s komentářem. 2. díl. Praha : Linde, 2010. 
131 ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 
společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
132 NOVÁK, T. Právní úprava a aplikace § 196a Obchodního zákoníku. Právní rádce. 2004, č. 9, s. 4-13. 
133 ELIÁŠ, K. Akciová společnost : Systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho 
reformě. Praha : Linde, 2000. 
134 ŠTENGLOVÁ, I.; PLÍVA, S.; TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. 13. vyd. Praha : C. 
H. Beck, 2010. 1469 s. DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha : ASPI, 
2005. 1014 s. 
135 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. dubna 2004, sp. zn. 22 Cdo 1836/2003. Rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. ledna 2010 , sp. zn. 29 Cdo 4822/2008. 
136 Opačně DĚDIČ, J.; ŠTENGLOVÁ, I.; ČECH, P. aj. Akciová společnost. 7. vyd. Praha : C.H. Beck, 
2012, 704 s. 
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Navíc nedochází k žádnému vyvádění majetku ze společnosti, na co by měl § 196a ve 

své podstatě reagovat. Obdobně je tomu u převodu uvolněného obchodního podílu na 

společníka, což je specifický případ se zvláštní úpravou, který je více-méně vynuceným 

řešením specifické situace. Zajímavý je ovšem zajišťovací převod práva. Je to vlastně 

převod majetku, ale domnívám se, že odstavec třetí by se na něj neměl uplatnit, ledaže 

by šlo o obcházení zákona. Důvodem je jednak to, že není dobře možné požadovat 

ekvivalenci protiplnění a jednak, že převod majetku není kauzou, cílem transakce.138 

Samozřejmě není rozumné snažit se o vyčerpávající výčet případů, na které by 

se mohl třetí odstavec vztahovat. Jedním ze znaků právních norem je obecnost. Člověk 

nedokáže předvídat všechny situace, které přinese praktický život. Správný výklad by 

podle mého názoru měl vždy zohledňovat účel ustanovení třetího odstavce a na 

specifické případy, kde kauzou či charakteristickým znakem není trvalý převod 

majetku, by se měl vztáhnout jenom výjimečně, například při obcházení zákona. Při 

dotažení do extrému by se za převod majetku s protiplněním mohla považovat i směna 

peněz za cizí měnu, ovšem co by se v takovém případě oceňovalo? 

Z působnosti třetího odstavce existují tři výjimky a ty jsou uvedeny v odstavci 

čtvrtém. Všechny tři pocházejí z Druhé směrnice, která v odstavci druhém článku 11 

stanoví: „Odstavec 1 se nepoužije na nabývání v rámci běžných obchodů společnosti, 

ani na nabývání z podnětu správního orgánu nebo soudu nebo pod jeho dohledem, ani 

na nabývání na burze.“ Tady je třeba podotknout, že výjimky se podle právní teorie 

mají vykládat restriktivně, což potvrdil i Ústavní soud ČR.139 Jsem ale toho názoru, že 

v předmětném případě se nejedná o výjimky z pravidla, tedy dispozice právní normy, 

ale z hypotézy, čili jde jenom o negativní vymezení působnosti. Z toho důvodu by se 

měli výjimky podle odstavce čtvrtého vykládat adekvátně. 

První výjimkou je nabytí nebo zcizení v rámci běžného obchodního styku. 

Vztahem tohoto institutu a institutu podmínek obvyklých v obchodním styku jsem se 

zabýval výše a tam jsem zmínil, že podle mého názoru se běžný obchodní styk má na 

rozdíl od podmínek obvyklých v obchodním styku posuzovat především vzhledem ke 

společnosti. To je jasně vidět i na textaci Druhé směrnice, která hovoří o „běžných 

                                                                                                                                               
137 ŠTENGLOVÁ, I.; PLÍVA, S.; TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. 13. vyd. Praha : C. 
H. Beck, 2010. 1469 s. 
138 Vláda ČR. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu novely obchodního zákoníku, sněmovní tisk č. 
498/2008. Dostupná také z WWW: <http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=498&ct1=0>. 
139 Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 5. února 2004, sp. zn. II.ÚS 624/02. 
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obchodech společnosti“. Co tedy je běžným obchodním stykem, bude záviset na 

posouzení u konkrétní společnosti.140 Běžný obchodní styk není v obchodním zákoníku 

definován. K vymezení tohoto pojmu se v odborné literatuře používali jednak předmět 

podnikání zapsaný v obchodním rejstříku a jednak běžná činnost společnosti.141 Jak ale 

přitom poznamenala J. Pokorná, mezi běžný obchodní styk a předmět podnikání 

zapsaný v obchodním rejstříku nelze klást rovnítko.142 Roli tady sehrává právě jistá 

běžnost v činnosti společnosti. L. Chalupa, který se institutem běžného obchodního 

styku zabýval podrobněji ve svém článku, ho charakterizoval i následovně: „"běžný 

obchodní styk", tj. v rámci typického předmětu podnikání za podmínek obvyklých v 

obchodním styku“.143 Součástí běžného obchodního styku by tak bylo i naplnění 

podmínek obvyklých v obchodním styku. Ty podle mě v sobě nesou jistou objektivnost, 

jak uvádím výše. 

Judikatura Nejvyššího soudu se vyvinula tak, že pro běžný obchodní styk podle 

ní už nestačí jenom, aby převod spadal do předmětu podnikání společnosti.144 Ten je 

určitě důležitým kritériem, ale jak uvedl Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 9. 

prosince 2009, sp. zn. 23 Cdo 3867/2007: „Závěr, zda nabytí majetku či jeho zcizení 

nevybočuje z rámce běžného obchodního styku, bude záležet na posouzení konkrétních 

okolností toho kterého případu, zpravidla však půjde především o porovnání předmětu 

zkoumané dispozice (jeho povahy) s předmětem podnikání společnosti.“ V dalším 

rozhodnutí Nejvyššího soudu bylo rozhodným kritériem, zda se „společnost v rámci 

svého podnikání výstavbou a prodejem rodinných domů a pozemků zabývala“.145 

V souhrnu se dá říct, že pro běžný obchodní styk je podstatné, aby „k podobným 

převodům ve společnosti docházelo naprosto běžně, a nejednalo se jen o výjimečný či 

                                                 
140 DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. Praha : Polygon, 2002. 
141 DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. Praha : Polygon, 2002. NOVÁK, T. Právní úprava a 
aplikace § 196a Obchodního zákoníku. Právní rádce. 2004, č. 9, s. 4-13. POKORNÁ, J.; KOVAŘÍK, Z.; 
ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2009. 
142 J. Pokorná in KOBLIHA, I.; KALFUS, J.; KOVAŘÍK, Z. aj. Obchodní zákoník : Úplný text zákona 
s komentářem. Praha : Linde, 2006. 
143 CHALUPA, L. Běžný obchodní styk ve smyslu § 196a odst. 4 obchodního zákoníku. In Právní rádce 
[online]. Dostupný z WWW: <http://pravniradce.ihned.cz/c1-41717730-bezny-obchodni-styk-ve-smyslu-
196a-odst-4-obchodniho-zakoniku>. 
144 ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 
společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
145 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. června 2010, sp. zn. 29 Cdo 2535/2009. 
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jednorázový akt, jakkoliv krytý předmětem jejího podnikání.“146 Domnívám se tedy, že 

pro to, aby určitá transakce spadala do běžného obchodního styku společnosti, je 

důležitá právě tato běžnost v činnosti, jejíž posouzení závisí na konkrétní společnosti. 

Podle mně tedy není nutné, aby takové transakce probíhali striktně za podmínek 

obvyklých v obchodním styku. Společnost může činit i obchody, které nejsou úplně 

standardní na trhu a mají pro ni jistou specifickou výhodnost. Pokud se tedy transakce 

podle § 196a nebude lišit od těch ostatních, nemělo by vadit, že svou povahou 

nevyhovuje zcela podmínkám obvyklým v obchodním styku. 

Další výjimka se týká nabytí nebo zcizení z podnětu nebo pod dozorem nebo 

dohledem státního orgánu. Jako příklad se k ní uvádí převod části podniku uložený 

rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže147 nebo nabytí majetku na základě 

rozhodnutí soudu nebo správního orgánu atd.148 

Poslední výjimkou je nabytí nebo zcizení na regulovaném trhu. Terminologie 

této výjimky se často měnila, podle toho jak se měnila terminologie zákona č. 256/2004 

Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 

Odstavec čtvrtý pak v poslední větě stanoví samostatné pravidlo, které požaduje 

souhlas valné hromady podle odstavce prvního i k bezúplatnému převodu majetku na 

akcionáře. Zařazení tohoto pravidla do čtvrtého odstavce se může zdát nesystematické. 

Myslím, že důvodem je tady fakt, že toto pravidlo chrání před oportunismem u 

společníků a tento účel nesleduje v § 196a odstavec první ani druhý, nýbrž třetí. Z něho 

ale platí výjimky uvedené v odstavci čtvrtém a protože se zákonodárce chtěl vyhnout 

tomu, aby se tyto výjimky vztáhly i na předmětné pravidlo, zařadil ho na konec 

odstavce čtvrtého. 

Bezúplatným převodem jsem se zabýval v kapitole 3.4.1. Protože se ale tady 

jedná o převod na akcionáře, je třeba doplnit, že bezúplatný převod majetku společnosti 

na akcionáře je podle § 179 odst. 4 ObchZ možný jen pokud to zákon výslovně 

dovoluje. U společnosti s ručením omezeným obchodní zákoník nestanoví obdobné 

omezení. I když Nejvyšší soud judikoval, že § 196a se plně uplatní i během likvidace,149 

                                                 
146 ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 
společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
147 DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha : ASPI, 2005. 1014 s. 
148 NOVÁK, T. Právní úprava a aplikace § 196a Obchodního zákoníku. Právní rádce. 2004, č. 9, s. 4-13. 
149 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. února 2011, sp. zn. 29 Cdo 4193/2009. 
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myslím, že pravidlo odstavce čtvrtého o bezúplatném převodu majetku na akcionáře se 

neuplatní na výplatu podílu na likvidačním zůstatku, a to jak u peněžitého podílu (což se 

zdá být přirozené), tak u nepeněžitého podílu. Úprava v § 75 ObchZ představuje 

zvláštní úpravu, obdobně jako úprava výplaty podílu na zisku nebo vypořádacího 

podílu. 

3.5.3. Osobní působnost 

Odstavec třetí § 196a se vztahuje na transakce, při kterých je jednou stranou 

společnost nebo jí ovládaná osoba a druhou stranou dále vyjmenované osoby. 

Aplikovatelnost § 196a na jednotlivé druhy obchodních společností jsem rozebral výše 

a vzhledem k závěrům tam uvedeným si myslím, že ovládanou osobou tady může být 

jenom společnost, na kterou se § 196a obecně vztahuje, tedy akciová společnost, 

společnost s ručením omezeným nebo evropská společnost. Zahrnout pod ovládanou 

osobu i jiné entity by znamenalo prakticky jejich zahrnutí do působnosti § 196a. Není 

mi známa judikatura Nejvyššího soudu, která by se vyjadřovala k použití pojmů 

ovládaná a ovládající osoba respektive člen koncernu ve smyslu osobní působnosti § 

196a. 

 Druhou stranou transakce je jedna z dále vyjmenovaných osob. Tento výčet je 

taxativní,150 jenomže jeho výklad je, jednoduše řečeno, problematický. Vyčerpávající 

judikatura Nejvyššího soudu k němu neexistuje. Na druhé straně se k tomuto výčtu 

vyjádřilo již značné množství autorů, jenomže jejich názory se poněkud liší. 

Začnu tedy postupně od začátku, který je i jednodušší. Spadá sem určitě 

zakladatel společnosti. Zakladatel je jedinou osobou, jejíž zahrnutí do tohoto pravidla 

vyžaduje Druhá směrnice, protože článek 11 hovoří o osobách podle čl. 3 písm. i), což 

jsou zakladatelé.151 Druhá směrnice umožňuje v článku 11 odstavci prvním poslední 

větě členským státům rozšířit osobní působnost pravidla i na „akcionáře nebo jiné 

osoby“. Český zákonodárce neváhal a osobní působnost skutečně významně rozšířil. 

Pravidlo odstavce třetího se určitě vztahuje i na akcionáře (u společnosti s ručením 

omezeným na společníka) a osoby jednající s ním ve shodě podle § 66b ObchZ. 

V důsledku toho má přítomnost zakladatele v tomto pravidle smysl v tom, že do něj 

                                                 
150 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. května 2010, sp. zn. 29 Cdo 3203/2009. 
151 DOBEŠ, P. Kritické zamyšlení nad § 196a odst. 3 ObchZ s přihlédnutím k evropskému právu. Právní 
rozhledy. 2006, č. 13, s. 477. 
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zahrnuje i zakladatele, kteří již nejsou akcionáři. Rozšíření na akcionáře dává z hlediska 

účelu článku 11 Druhé směrnice smysl, nakonec proto je zmiňuje i sama směrnice. 

Rozšíření i na osoby jednající ve shodě s akcionářem je už vykročením k vztáhnutí 

pravidla na celý koncern, jak uvádí P. Dobeš.152 Podle většiny autorů se pojem osoba 

jednající ve shodě vztahuje jenom k akcionáři.153 Ale například podle T. Dvořáka a asi i 

P. Čecha se vztahuje i k zakladateli.154 Nejvyšší soud se v rozhodnutí ze dne 26. ledna 

2011, sp. zn. 29 Cdo 3619/2009 vyjádřil k výkladu jednání ve shodě ve vztahu k § 196a 

a myslím, že z jeho odůvodnění je možné dovodit, že odstavec třetí § 196a se vztahuje 

na osobu jednající ve shodě se společníkem a pouze společníkem. 

Doplním, že odstavec třetí se nevztahuje na osobu blízkou akcionáři, protože ten 

není uveden v odstavci prvním, což ale nevylučuje možnou neplatnost pro obcházení 

zákona.155 Nicméně vztahuje se na převod majetku na manžela akcionáře, pokud tento 

manžel nabývá majetek do společného jmění manželů, protože tak se akcionář stává 

spoluvlastníkem převáděného majetku.156 

Dále se odstavec třetí vztahuje na jinou osobu vyjmenovanou v odstavci prvním. 

Výklad k osobní působnosti prvního odstavce se nachází v předchozí kapitole. 

V souhrnu se dá říct, že jde o osoby, u kterých hrozí konflikt zájmů při jednání jménem 

společnosti. Zahrnutí osob podle odstavce prvního do odstavce třetího již někteří autoři 

považují za nevhodné.157 Zahrnutím těchto osob do odstavce třetího se z něj stalo 

pravidlo, které se snaží chránit i před konfliktem zájmů při jednání jménem společnosti, 

specificky při majetkových převodech určité významnější povahy. To je právě 

reflektováno ve výkladu účelu třetího odstavce, a jak jsem uvedl výše, druhá část § 196a 

podle mě kombinuje tuto ochranu s ochranou před zneužitím většinové tvorby vůle ve 

společnosti či oportunismem společníků při významnějších majetkových převodech, 

                                                 
152 DOBEŠ, P. Kritické zamyšlení nad § 196a odst. 3 ObchZ s přihlédnutím k evropskému právu. Právní 
rozhledy. 2006, č. 13, s. 477. 
153 DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. Praha : Polygon, 2002. RADA, I. Tři zákazy uložené 
členům statutárních orgánů. Právní rozhledy. 2003, č. 1, s. 6. DOBEŠ, P. Kritické zamyšlení nad § 196a 
odst. 3 ObchZ s přihlédnutím k evropskému právu. Právní rozhledy. 2006, č. 13, s. 477. NOVÁK, T. 
Právní úprava a aplikace § 196a Obchodního zákoníku. Právní rádce. 2004, č. 9, s. 4-13. 
154 DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha : ASPI, 2005. 1014 s. ČECH, 
P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. 
Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
155 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. června 2008, sp. zn. 29 Odo 1012/2006. 
156 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. května 2009, sp. zn. 29 Cdo 1670/2006. 
157 DOBEŠ, P. Kritické zamyšlení nad § 196a odst. 3 ObchZ s přihlédnutím k evropskému právu. Právní 
rozhledy. 2006, č. 13, s. 477. 
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jejíž znakem je zahrnutí například akcionářů společnosti do osobní působnosti třetího 

odstavce. Odstavec třetí však už neodkazuje i na osoby podle odstavce druhého, jak 

tomu bylo do 31. prosince 2000 a potvrdil to i Nejvyšší soud.158 

Skutečným problémem je výklad osobní působnosti třetího odstavce ze slov 

„nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern“. Většina autorů je 

názoru, že tyto dva pojmy se vztahují ke společnosti, tedy že do osobní působnosti jsou 

zahrnuty osoby, které společnost ovládá a se kterými společnost tvoří koncern.159 P. 

Čech zastává opačný názor, podle něj se tyto pojmy vztahují ke kterékoliv osobě 

jmenované před tím.160 T. Dvořák se nachází někde mezi, podle něj se „osoba jí 

ovládaná“ vztahuje ke kterékoliv osobě předtím a „osoba, se kterou tvoří koncern“ zase 

ke společnosti.161 Nejvyšší soud tento problém ve své judikatuře pokud vím zatím 

neřešil. Je třeba upřímně přiznat, že odůvodnit se dá jakákoliv kombinace osob zde 

uvedených, a to zejména z důvodu, že potenciálně nebezpečné jsou všechny takové 

transakce. Z toho důvodu se obávám, že správný výklad by měl být ten T. Dvořáka, 

který má nejširší rozsah. Asi by nebylo typické vztáhnout pojem koncernu k osobám 

prvně jmenovaným (to spíše vztahy ovládání). Pokud se ale slovo koncern vztahuje ke 

společnosti, už by moc nedávalo smysl zahrnout do působnosti navíc i osoby ovládané, i 

když to neznačí to samé. Silným argumentem je i to, že právě transakce s osobami 

ovládanými osobami prvně jmenovanými mohou být silně „podezřelé“. 

Poslední věta odstavce čtvrtého se vztahuje pouze na akcionáře, respektive u 

společnosti s ručením omezeným analogicky na společníka. Jde o převod ze společnosti 

na akcionáře, ne opačně, a pouze ze společnosti, poslední věta odstavce čtvrtého 

nehovoří o jí ovládané osobě. 

                                                 
158 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. ledna 2011, sp. zn. 29 Cdo 3619/2009. 
159 POKORNÁ, J.; KOVAŘÍK, Z.; ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. I. díl. Praha : Wolters 
Kluwer ČR, 2009. DĚDIČ, J.; ŠTENGLOVÁ, I.; ČECH, P. aj. Akciová společnost. 7. vyd. Praha : C.H. 
Beck, 2012, 704 s. RADA, I. Tři zákazy uložené členům statutárních orgánů. Právní rozhledy. 2003, č. 1, 
s. 6. DOBEŠ, P. Kritické zamyšlení nad § 196a odst. 3 ObchZ s přihlédnutím k evropskému právu. 
Právní rozhledy. 2006, č. 13, s. 477. 
160 ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 
společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
161 DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská akciová společnost. Praha : ASPI, 2005. 1014 s. 
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3.5.4. Stanovené povinnosti a následky jejich porušení 

V odstavcích třetím a čtvrtém jsou uloženy dvě povinnosti: stanovení hodnoty 

převáděného majetku na základě posudku znalce jmenovaného soudem a schválení 

nabytí valnou hromadou, resp. v odstavci čtvrtém souhlas valné hromady. 

3.5.4.1. Znalecký posudek 

Požadavkem určení hodnoty majetku podle znaleckého posudku zákon sleduje, 

aby „cena převáděného majetku nebyla závislá jen na „vůli“ smluvních stran (jež může 

být deformována právě postavením osoby, se kterou společnost příslušnou smlouvu 

uzavírá), nýbrž aby byla stanovena způsobem, jenž v dostatečné míře zaručuje, že bude 

odpovídat jeho reálné hodnotě“.162 Znění třetího odstavce účinné do 31. prosince 2000 

stanovilo, že majetek smí být zcizen jenom za cenu určenou posudkem znalce. Po 

novelizaci se ale znění tohoto požadavku změnilo tak, že znalec má určit hodnotu 

převáděného majetku. To vyvolalo v odborné literatuře diskuse, když se někteří autoři 

domnívali, že cena ve smlouvě už nemusí odpovídat přesně hodnotě majetku stanovené 

znalcem.163 Nejvyšší soud ale tyto domněnky ve své judikatuře vyvrátil.164 

Plnění podle odstavce třetího musí být dohodnuta jako ekvivalentní a musí 

přesně odpovídat hodnotě stanovené znaleckým posudkem. V případě plnění v penězích 

musí cena odpovídat hodnotě majetku stanovené znalcem a v případě nepeněžitých 

plnění musí být hodnota obou stanovena znalcem.165 T. Novák je názoru, že od hodnoty 

majetku určené znalcem se nelze odchýlit, ani nahoru ani dolu.166 Tento závěr 

samozřejmě platí, vztahuje-li se třetí odstavec na obě strany transakce. Vztahuje-li se 

jenom na jednu, vyhovujícím je (vzhledem k účelu požadavku znaleckého ocenění) i 

plnění pro společnost výhodnější než stanovil posudek.167 

Pro jmenování a odměňování znalce platí ustanovení § 59 odst.3, což je postup, 

který se použije při oceňování nepeněžitých vkladů do základního kapitálu. Znalce 

jmenuje na návrh soud, přičemž není vázán návrhem osoby znalce. Soukromě vybraný 

                                                 
162 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. března 2009, sp. zn. 29 Cdo 4315/2008. 
163 RYCHLÝ, T. Záhady ustanovení § 196a odst. 3 Obchodního zákoníku. Právní rozhledy. 2003, č. 10, s. 
512-517. KOZEL, R. Je ustanovení § 196a odst. 3 Obchodního zákoníku záhadné? Právní rozhledy. 
2004, č. 4, s. 27-31. 
164 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. září 2008, 29 Cdo 3300/2008. 
165 DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník : Komentář. Praha : Polygon, 2002. 
166 NOVÁK, T. Právní úprava a aplikace § 196a Obchodního zákoníku. Právní rádce. 2004, č. 9, s. 4-13. 
167 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. února 2012, sp. zn. 31 Cdo 3986/2009 
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znalec tedy nepostačuje. Mírně problematická je situace, kdy § 196a dopadá na obě 

strany transakce. Jsem toho názoru, že v takovém případě postačuje pokud návrh na 

jmenování znalce podá jedna ze stran, protože účelu ale i textaci zákona vyhovuje, když 

je hodnota předmětu převodu stanovena znalcem, tedy objektivně stanovena a na tom 

nic nezmění to, jestli návrh podala jenom jedna ze stran nebo obě. Problémem by zajisté 

bylo, kdyby strany navrhli každá jiného znalce a ti by pak vypracovali samostatné 

posudky s odlišným oceněním. Jak uvádí T. Novák, v takové situaci by bylo nezbytné 

jmenovat nového znalce po návrhu obou stran.168 Nejvyšší soud ve své judikatuře 

dovodil, že znalec může být jmenován i pro více současně zamýšlených převodů 

v budoucnu, resp. že jednou jmenovaný znalec může být použit i pro další, později 

vzniknuvší druhově shodný převod, nedošlo-li mezitím ke změně podstatných 

okolností, zejména co se týče nezávislosti znalce. Právě nezávislost znalce Nejvyšší 

soud striktně požaduje, znalcem musí být vždy osoba na společnosti nezávislá, a to 

v okamžiku provádění ocenění.169 

Objektem znaleckého ocenění je hodnota předmětu převodu, s přihlédnutím 

k případným zátěžím věcněprávní povahy a také případným doprovodným majetkovým 

hodnotám, jež s předmětem převodu běžně nepřecházejí.170 Přikláním se k názoru R. 

Kozla, že pod hodnotou předmětu převodu by se měla rozumět tržní hodnota.171 I 

Nejvyšší soud dovozuje, že převod by se měl uskutečnit za obvyklou, tj. tržní cenu.172 

Podle ustálené judikatury Nejvyššího soudu je následkem porušení povinnosti 

stanovit hodnotu převáděného majetku na základě posudku znalce jmenovaného 

soudem absolutní neplatnost převodní smlouvy.173 Absolutní neplatnost působí přímo ze 

zákona a nemůže být zhojena. Smlouva tedy nevyvolává právní následky a pokud strany 

                                                 
168 NOVÁK, T. Právní úprava a aplikace § 196a Obchodního zákoníku. Právní rádce. 2004, č. 9, s. 4-13. 
169 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. února 2007, sp. zn. 29 Odo 780/2006. 
170 ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 
společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
171 KOZEL, R. Je ustanovení § 196a odst. 3 Obchodního zákoníku záhadné? Právní rozhledy. 2004, č. 4, 
s. 27-31. 
172 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. února 2012, sp. zn. 31 Cdo 3986/2009. 
173 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. ledna 2001, sp. zn. 29 Cdo 2011/2000. Rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. února 2012, sp. zn. 29 Cdo 3827/2009. 



 

47 z 72 

podle ní plnili, tato plnění představují bezdůvodná obohacení, jež si strany musí vydat. 

Soud musí k absolutní neplatnosti přihlédnout kdykoliv a v každém řízení.174 

Neplatnost jako následek porušení třetího odstavce bývá předmětem kritiky 

některých autorů, kteří zastávají názor, že by se zde měla uplatnit jenom odpovědnost 

jednajících osob.175  

Je pravda, že zákon přímo nehovoří o následcích porušení § 196a. Nejvyšší soud 

se při analýze následků porušení třetího odstavce opírá i o závěry rozsudku Soudního 

dvora Evropské unie ze dne 23. března 2000 ve věci C-373/97, Diamantis, a to na část, 

kde Soudní dvůr uvedl, že Druhá směrnice neupravuje sankce pro případ porušení 

některého z jejích ustanovení, ani po členských státech nepožaduje, aby takové sankce 

zavedly v pravidlech, která mají implementovat176 a proto se uplatní obvyklé sankce 

podle soukromého práva177. Nejvyšší soud proto uzavřel, že „Je tedy na členském státu, 

aby upravil právní následky porušení povinností kladených článkem 11 odst. 1 směrnice 

na transakce v něm vypočtené, a to při respektování jeho (výše vyloženého) účelu“.178 

Ve své judikatuře pak závěr o pouhé odpovědnosti za škodu odmítá s argumentací, že 

„postulování toliko odpovědnostního následku za porušení požadavku § 196a odst. 3 

obch. zák. by úpravu ustanovení 196a odst. 3 obch. zák. učinilo nadbytečnou, protože 

odpovědnostní následek by nastal i bez ní (§ 194 odst. 5 obch. zák.)“ a dále s tím, že 

následek pouhé odpovědnosti by „nezajistil… ani dosažení účelu článku 11 

směrnice“.179 

Významný průlom do konstantního judikování neplatnosti smluv uzavřených 

v rozporu s požadavkem znaleckého posudku znamenalo rozhodnutí velkého senátu 

občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. února 2012, sp. zn. 

31 Cdo 3986/2009. I když v judikatuře Nejvyššího soudu se již předtím objevovaly 

                                                 
174 ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 
společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
175 FILIP, V. Právní úprava transakcí s konfliktem zájmů. Právní rozhledy. 2008, č. 10, s. 347. TOUŠKA, 
M.; PAVLŮ, R. Soukromoprávní důsledky porušení veřejnoprávní regulace nejen v sektoru finančních 
služeb. Právní rozhledy. 2011, č. 5, s. 171. RYCHLÝ, T. Záhady ustanovení § 196a odst. 3 Obchodního 
zákoníku. Právní rozhledy. 2003, č. 10, s. 512-517. 
176 „the Second Directive does not provide for any penalty in the event of breach of any of its provisions. 
Furthermore, it does not require the Member States to introduce such penalties in the rules which they 
are to implement“ 
177 „normal penalties under private law could be applicable“ 
178 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. února 2012, sp. zn. 31 Cdo 3986/2009. 
179 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. srpna 2011, sp. zn. 29 Cdo 2018/2011. 



 

48 z 72 

náznaky opuštění přísně formalistického dovozování neplatnosti,180 až v tomto 

rozhodnutí výslovně opustil názor, že nedostatek stanovení ceny podle znaleckého 

posudku má za následek automaticky neplatnost smlouvy. Potvrdil sice, že následkem je 

neplatnost, ale přihlédl i k účelu ustanovení odstavce třetího a dovodil, že smlouva není 

neplatná, byla-li cena za převod sjednána jako cena tržní (tj. cena v daném místě a čase 

obvyklá), i když nebyla stanovena přesně podle procedury, kterou požaduje zákon. Do 

judikatury se tak konečně dostal materiální pohled na úpravu třetího odstavce, který 

zajisté výrazně pomůže chránit jak adresáty této normy, tak i práva třetích osob. Avšak 

případy dosažení účelu zákona i bez znaleckého posudku představují jenom výjimku 

z nadále aplikovatelného pravidla o neplatnosti smluv v rozporu s třetím odstavcem. 

Nadále platí, že soud musí v případě převodu podléhajícího třetímu odstavci, kdy cena 

nebyla stanovena podle posudku znalce, dovodit neplatnost. Druhá strana sporu se však 

může ubránit důkazy o tom, že převod majetku byl realizován za tržních podmínek.181 

Jakkoli je táto změna nazírání na požadavek znaleckého posudku pozitivní, 

přináší i některé nejasnosti. Zejména zatím není jasné, při jak velké odchylce ceny od 

pozdějšího posudku bude tato cena ještě shledána cenou tržní.182 Kromě toho změna 

doktríny mění i nazírání na platnost značného množství smluv, což také není pro právní 

jistotu adresátů norem ideální, i když v každém případě je to lepší než setrvání na 

formalistickém přístupu, který velké množství právních jednání učiněných v dobré víře 

zneplatňoval. 

Z judikatury Nejvyššího soudu vyplývá i několik závěrů důležitých pro 

uzavírání smluv spadajících pod odstavec třetí v praxi. Jelikož dohodnuté plnění musí 

odpovídat hodnotě stanovené znaleckým posudkem, je nutné, aby tento byl vypracován 

ještě před uzavřením smlouvy, resp. před tím, než je společnost vázána úkony 

                                                 
180 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. ledna 2011, sp. zn. 29 Cdo 3619/2009. Rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. března 2011, sp. zn. 29 Cdo 4596/2009. 
181 ČECH, P. Nejvyšší soud - smlouva se spřízněnou osobou může být platná i bez znaleckého posudku. 
Právní rádce. 2012, č. 2, str. 51. Opačně ŠOLC, M. Radikální obrat Nejvyššího soudu: Převod bez 
posudku nemusí být neplatný. In Patria.cz [online]. 2012-02-15. Dostupný z WWW: 
<http://www.patria.cz/pravo/2009822/radikalni-obrat-nejvyssiho-soudu-prevod-bez-posudku-nemusi-byt-
neplatny.html>. 
182 KLUZOVÁ, S; VRAJÍK, M. Začíná éra zdravého rozumu v aplikaci § 196a? In Epravo.cz [online]. 
2012-02-28. Dostupný z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/zacina-era-zdraveho-rozumu-v-
aplikaci-196a-81211.html>. 
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směřujícími k jejímu uzavření.183 Nejvyšší soud také trvá na tom, že v případě uzavírání 

kupní smlouvy musí být kupní cena sjednána způsobem, kterým ji bude možno zcela 

nepochybně určit již v době uzavření smlouvy. Tomuto požadavku nevyhovuje odkaz 

na budoucí znalecký posudek, takové určení kupní ceny by bylo neurčitým a tudíž 

neplatným právním úkonem podle § 37 odst. 1 OZ, jelikož ani samotným účastníkům 

by v době uzavření kupní smlouvy nebylo známo, za jakou cenu je věc prodávána. Ten 

samý závěr se uplatní i na smlouvu o smlouvě budoucí. Samozřejmě odkaz na již 

existující posudek je vyhovující.184 Nejvyšší soud ale připustil, aby smlouva obsahovala 

cenové ujednání, zakládající právo společnosti na úpravu ceny podle budoucího 

posudku.185 

Problematickým je i úprava kupní ceny podle změny hodnoty předmětu převodu 

k okamžiku účinnosti smlouvy, což je typické například u prodeje podniku. V takovém 

případě reálná hodnota často nebude odpovídat hodnotě určené znaleckým posudkem, 

protože se během času mění. Vzhledem k požadavkům odstavce třetího by asi bylo 

nutné určit úpravu kupní ceny opět podle posudku znalce, domnívám se, že podle 

závěrů Nejvyššího soudu patrně například i stejného znalce.186 

Samozřejmě ale nadále platí materiální korektiv obsažený v rozhodnutí velkého 

senátu, strany si mohou dojednat cenu, resp. úpravu ceny i bez posudku, jsou-li zcela 

přesvědčeny, že účelu zákona vyhoví. Ovšem vysokou míru jistoty o platnosti jejich 

jednání jim dá jenom postup podle zákona.187 

Vyhovění požadavkům třetího odstavce ale neznamená, že předmětná smlouva 

nemůže být neplatná z jiného důvodu. Ve vztahu k požadavku znaleckého ocenění se 

tak může stát například pokud by strany nepřípustně ovlivnily znalce anebo by mu 

poskytli chybné údaje s úmyslem obejít zákon a hodnota určená znalcem by tak 

neodpovídala skutečné hodnotě.188 Naopak vyhoví-li strany požadavkům zákona a 

znalci poskytnou potřebnou součinnost, nemůže být k jejich tíži přičítáno následné 
                                                 
183 ČECH, P. Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové 
společnosti. Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
184 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. ledna 2003, sp. zn. 22 Cdo 1625/2002. Rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. února 2011, sp. zn. 33 Cdo 4404/2008. 
185 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. března 2002, sp. zn. 29 Odo 159/2002. 
186 NOVÁK, T. Právní úprava a aplikace § 196a Obchodního zákoníku. Právní rádce. 2004, č. 9, s. 4-13. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. února 2007, sp. zn. 29 Odo 780/2006. 
187 ČECH, P. Nejvyšší soud - smlouva se spřízněnou osobou může být platná i bez znaleckého posudku. 
Právní rádce. 2012, č. 2, str. 51. 
188 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. srpna 2006, sp. zn. 29 Odo 184/2005. 
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pochybení znalce při oceňování a smlouva tak nebude neplatná kvůli porušení třetího 

odstavce § 196a.189 

3.5.4.2. Souhlas valné hromady 

Poslední věta třetího odstavce požaduje schválení nabytí majetku valnou 

hromadou, dochází-li k němu do tří let od vzniku společnosti. Český zákonodárce tedy 

prodloužil časovou působnost tohoto pravidla, jelikož Druhá směrnice stanoví jako 

minimum dva roky. Okamžikem vzniku společnosti je den nabytí právní moci usnesení 

o zápisu založené společnosti do obchodního rejstříku.190 Nejasné je, zda se požadavek 

schválení vztahuje jenom na nabytí majetku, anebo i na jeho převod. Znění účinné do 

31. prosince 2000 jasně požadovalo schválení v případě nabytí i převodu a v souladu 

s tím judikoval i Nejvyšší soud.191 Od 1. ledna 2001 třetí odstavec hovoří už jenom o 

schválení nabytí, což je argumentem pro závěr, že v případě zcizení majetku (případ, 

kdy společnost obdrží protiplnění v penězích) schválení valnou hromadou není třeba. 

Podle T. Nováka je tento závěr správný i z hlediska teleologického výkladu.192 

Následkem porušení požadavku schválení nabytí majetku valnou hromadou je 

podle Nejvyššího soudu neúčinnost předmětného úkonu.193 Důvodem je, že zákon 

nevyžaduje předchozí schválení, ale postačuje i následné. 

Poslední věta odstavec čtvrtého požaduje v případě bezúplatného převodu 

majetku na akcionáře souhlas valné hromady obdobně podle odstavce prvního, přičemž 

není jasné, zda se také musí jednat o souhlas předchozí. I když nedostatek souhlasu 

podle odstavce prvního způsobuje neplatnost, přikláním se k názoru T. Nováka, že 

nedostatek souhlasu tady nezpůsobuje neplatnost, ale jenom neúčinnost.194 Hlavním 

důvodem je, že se jedná o souhlas s převodem, ne s uzavřením smlouvy. Nejvyšší soud 

pokud vím tento problém ještě neřešil. 

                                                 
189 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. října 2010, sp. zn.  29 Cdo 4356/2009. 
190 NOVÁK, T. Právní úprava a aplikace § 196a Obchodního zákoníku. Právní rádce. 2004, č. 9, s. 4-13. 
191 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. října 2004, sp. zn. 29 Odo 1137/2003. 
192 NOVÁK, T. Právní úprava a aplikace § 196a Obchodního zákoníku. Právní rádce. 2004, č. 9, s. 4-13. 
193 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. října 2004, sp. zn. 29 Odo 1137/2003. Rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. srpna 2005, sp. zn. 29 Odo 996/2004. 
194 NOVÁK, T. Právní úprava a aplikace § 196a Obchodního zákoníku. Právní rádce. 2004, č. 9, s. 4-13. 
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3.6. Ochrana práv třetích osob  

(6) Byl-li majetek nabytý v rozporu s odstavci 1 až 3 dále zcizen, použije se 

ustanovení § 446 přiměřeně. 

§ 446 

Kupující nabývá vlastnické právo i v případě, kdy prodávající není vlastníkem 

prodávaného zboží, ledaže v době, kdy kupující měl vlastnické právo nabýt, věděl nebo 

vědět měl a mohl, že prodávající není vlastníkem a že není ani oprávněn zbožím 

nakládat za účelem jeho prodeje. 

Z rozboru podaného v předešlých kapitolách je zřejmé, že následkem porušení § 

196a je buďto neplatnost, nebo neúčinnost předmětného právního úkonu. Tento 

následek v množství případů stíhá majetkové převody. V případě neplatného nebo 

neúčinného převodu se protistrana nestane majitelem převáděného majetku, ať je už 

jeho povaha jakákoliv a společnost může zpravidla kdykoli požadovat jeho vrácení. 

Podle znění § 196a účinného do 31. prosince 2011 vznikl problém, když byl 

majetek dále převeden na třetí nebo další osobu jinak než kupní smlouvou nebo 

smlouvou o prodeji podniku podle obchodního zákoníku, kde se uplatnilo ustanovení § 

446 ObchZ.195 Této osobě nepomohla dobrá víra, a to ani dobrá víra v zápis do katastru 

nemovitostí. Společnost mohla požadovat vydání majetku i po ní. Třetí osoba tak často 

nevědomky doplatila na následky porušení § 196a, zejména pokud musela majetek 

sama vydat, ale protiplnění, které za něj poskytla, z praktických důvodů už nikdy 

neuviděla (například když se společnost ocitla v úpadku). Tento problém byl obzvláště 

palčivý u převodů nemovitostí, protože u nich použití § 446 ObchZ nepřicházelo do 

úvahy. Dopady aplikace § 196a na třetí osoby tak byly jedním z důvodů kritiky tohoto 

ustanovení – doktrína neplatnosti silným způsobem zatěžovala práva třetích osob.196 

Mezi Nejvyšším soudem a Ústavním soudem proběhla i „výměna názorů“ 

ohledně ochrany nabyvatelů nemovitostí jednajících v dobré víře v zápis do katastru 

nemovitostí. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 18. srpna 2011, sp. zn. 29 Cdo 

1955/2010 dovodil, že v situaci, kdy je judikatura Ústavního soudu rozporná, nezbývá 

                                                 
195 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 351/2011 Sb. Dostupná také z WWW: 
<http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=69736>. 
196 RICHTER, T. O logice a limitech korporačního práva : srovnávací pohled. Právní rozhledy. 2009, č. 1, 
s. 11. 
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než se výkladem přiklonit k jednomu z řešení, a tak se přiklonil k dřívějším závěrům 

obsaženým v nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 13. června 2006, sp. zn. Pl. ÚS 

75/04. Uzavřel tak, že ten, kdo kupuje nemovitost od nevlastníka, vlastnické právo 

nenabývá, byť jedná v dobré víře v zápis do katastru nemovitostí. Aplikace § 446 

ObchZ na převody nemovitostí nepřichází do úvahy. 

Jedinou šanci dalších „nenabyvatelů“ tak dosud představovalo vydržení podle § 

134 OZ, které se ale váže na uplynutí dost dlouhé doby – tří, resp. deseti let. Kromě 

toho je k vydržení nutná i dobrá víra, jenomže podle zásady, že neznalost zákona 

neomlouvá, se za osobu v dobré víře zpravidla nepovažuje osoba, která je v omylu 

ohledně právního posouzení § 196a a toho, že se tento paragraf vztahoval na minulý 

převod předmětného majetku. Vydržení tedy často nepřichází do úvahy.197 

K řešení tohoto problému a k ochraně práv třetích osob zákonodárce začlenil 

s účinností od 1. ledna 2012 do § 196a nový odstavec šestý. Podle důvodové zprávy má 

odstranit „stávající disproporci, která je způsobena odlišným režimem úpravy ochrany 

dobré víry podle občanského a obchodního zákoníku. Dojde-li k dalšímu zcizení 

majetku smlouvou o prodeji podniku či smlouvou dle § 409 a násl. obchodního 

zákoníku, uplatní se ustanovení § 446 bez dalšího. Dojde-li však ke zcizení majetku v 

režimu občanského zákoníku, toto ustanovení aplikovat nelze a je tím založena 

nerovnost dalších nabyvatelů ve vazbě na typ použité smlouvy.“ 198 Obsahuje přiměřený 

odkaz na § 446 ObchZ, který se tak u dalších zcizení majetku použije vždycky. 

Nabyvatelé majetku v dobré víře tedy nabudou majetek hned při převodu, i když se 

bude jednat o nemovitost nebo věc movitou či pohledávku, nebo jakýkoliv jiný 

majetek.199 

Odstavec šestý tak sice oslabuje ochranu společností, ale k jejich prospěchu 

naopak slouží fakt, že dobrou víru nelze při následných převodech podle § 446 ObchZ 

                                                 
197 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. června 2009, sp. zn. 29 Cdo 2020/2007. ČECH, P. 
Znalecká činnost a vnitřní obchodování ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. 
Auditor. 2011, č. 4, str. 25. Dostupný také z WWW: 
<http://www.glatzova.com/files/download/Auditor_4_2011_Cech.pdf>. 
198 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 351/2011 Sb. Dostupná také z WWW: 
<http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=69736>. 
199 ČECH, P. Hlavní změny v Obchodním zákoníku po 1.1.2012. Právní rádce. 2012, č. 1. 
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presumovat. Důkazní břemeno o existenci dobré víry ponese ten, kdo se jí bude 

dovolávat.200 

Problematickým je, že odstavec šestý odkazuje jenom na zcizení majetku 

nabytého v rozporu s odstavci prvním až třetím. Přitom o převod majetku určitě jde i 

podle poslední věty čtvrtého odstavce. Domnívám se, že odstavec šestý se uplatní i 

tady. Kromě teleologického výkladu se to dá dovodit i výkladem systematickým – 

poslední věta čtvrtého odstavce odkazuje ohledně povinnosti, jejíž porušení způsobuje 

neplatnost převodů, na odstavec první a ten je do odstavce šestého zahrnut. Složitější je 

to ale u odstavce pátého. Ten upravuje poskytnutí zajištění a dopadá tak i na zajišťovací 

převod práva nebo zástavní právo. V těchto případech ale přirozeně také může dojít 

k následným převodům, při kterých by se kvůli principu, že nikdo nemůže převést více 

práv, než má sám, nabyvatel nestal okamžitě vlastníkem. Myslím, že pravidlo odstavce 

šestého by se mělo uplatnit na případy podle odstavců prvního až pátého § 196a. 

Důvodem je teleologický výklad – nemá smysl rozlišovat mezi převody neplatnými 

kvůli porušení toho nebo onoho odstavce, rozhodná má být dobrá víra. 

Při výkladu šestého odstavce je důležitým momentem i časová působnost tohoto 

nového pravidla. Neexistuje k němu přechodné ustanovení, podle kterého by se 

uplatnilo i na minulé převody. Uplatní se tak jenom na převody uskutečněné za jeho 

účinnosti, tj. od 1. ledna 2012 a nerozhoduje přitom, kdy došlo k porušení § 196a.201 

Myslím, že nerozhoduje ani to, zda předtím došlo k jiným převodům nebo zda došlo 

k jiným převodům již za účinnosti nového znění, ale bez dobré víry. 

                                                 
200 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. ledna 2008, sp. zn. 31 Cdo 3177/2005. ČECH, P. Hlavní 
změny v Obchodním zákoníku po 1.1.2012. Právní rádce. 2012, č. 1. 
201 ČECH, P. Hlavní změny v Obchodním zákoníku po 1.1.2012. Právní rádce. 2012, č. 1. 
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4. Srovnání se slovenskou úpravou 

Slovenská úprava vnitřního obchodování je značně podobná úpravě české. 

Obsažena je v § 59a a § 196a slovenského obchodného zákonníku. Oba tyto paragrafy 

byly zařazeny do obchodného zákonníku zákonem č. 500/2001 Z.z., s účinností od 1. 

ledna 2002. Slovenskou úpravu, kterou níže podrobně srovnávám s českou, bych 

celkově zhodnotil jako kompaktnější, a to proto, že obsahuje dvě jasně oddělená 

pravidla se samostatným účelem a jasněji vymezenou osobní i věcnou působností. 

Rozdíly mezi českou a slovenskou úpravou jsou v některých případech pouze 

výkladové (například pojem osoby blízké), ovšem zahrnutím úplatných převodů do § 

196a slov. ObchZ, odlišnou koncepcí u znaleckého posudku a rozsahem věcné i osobní 

působnosti v § 59a se slovenské zákonné znění podstatně liší od české úpravy. Naopak 

některé elementy (výklad pojmu majetek, role osob ovládaných a ovládajících v § 59a 

slov. ObchZ) je zajímavé sledovat, jelikož u české úpravy způsobují závažné výkladové 

potíže. 

4.1. Ochrana před konfliktem zájmů při jednání jménem společnosti 

Úprava obsažená v § 196a slov. ObchZ má jenom dva odstavce a je již na první 

pohled velice podobná prvním dvěma odstavcům českého § 196a – je tak možné se 

domnívat, že slovenský zákonodárce se inspiroval buďto německou úpravou,202 nebo 

přímo českou, což se zdá být i pravděpodobnější.203 Na rozdíl od českého obchodního 

zákoníku slovenský zákonník ale neobsahuje odkaz, jehož použitím by se § 196a 

aplikoval i na společnost s ručením omezeným. 

Je patrné, že cílem této úpravy je chránit majetek společnosti před zneužitím 

postavení osob, které jsou oprávněné jednat jménem společnosti.204 Ochrana majetku 

společnosti přirozeně znamená i ochranu všech zainteresovaných osob, tedy jak 

                                                 
202 Viz kapitola 3.1. 
203 Důvodová zpráva k zákonu č. 500/2001 Z.z., která je celkově dost strohá, co se týče § 59a a § 196a, 
neuvádí důvod k přijetí § 196a ani jeho původ. Viz Vláda SR. Důvodová zpráva k zákonu č. 500/2001 
Z.z. Dostupná také z WWW: <http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=162643>. 
204 OVEČKOVÁ, O a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 1. díl. 3. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 
2012. 
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akcionářů, tak i třetích osob.205 Účel ustanovení je tak možné považovat za shodný 

s účelem české úpravy. 

Základní konstrukce pravidla obsaženého v prvním odstavci § 196a slov. ObchZ 

je stejná jako u českého prvního odstavce § 196a, ovšem obsahuje několik odlišností, a 

to co se týče osobní i věcné působnosti a také samotné dispozice právní normy. 

Osobní působnost se váže předně na členy představenstva, prokuristu a jiné 

osoby oprávněné jednat jménem společnosti. Odborná literatura pod pojem jiných 

oprávněných osob zahrnuje vedoucího odštěpného závodu nebo zaměstnance oprávněné 

jednat podle § 15 slov. ObchZ, ale není jasné, zda tento výčet uvádí jako uzavřený nebo 

jenom příkladmý.206 Vzhledem k textu zákona by tento výčet patrně neměl být 

uzavřený, stejně jako je tomu u českého § 196a. Na rozdíl od české úpravy v zákonném 

výčtu chybí členové dozorčí rady, což se může zdát přirozené vzhledem k tomu, že 

dozorčí rada je tady schvalujícím orgánem. Jenomže § 200 odst. 3 slov. ObchZ vztahuje 

úpravu § 196a slov. ObchZ i na členy dozorčí rady, pravidlo tedy platí i pro plnění jim 

poskytnutá. Dále do osobní působnosti spadají i osoby blízké těm prvně jmenovaným a 

osoby, které jednají na účet osob prvně jmenovaných.207 Osoby jednající na účet osob 

oprávněných jednat jménem společnosti jsou zvláštností slovenské úpravy, česká 

úprava o těchto osobách nehovoří. Za osoby blízké komentářová literatura považuje 

jenom fyzické osoby podle § 116 slov. OZ, výklad je tady stejný jako u § 59a slov. 

ObchZ.208 Není mi známa žádná judikatura Nejvyššího soudu SR, která by se zabývala 

slovenskou úpravou vnitřního obchodování, a tak je otázka osob blízkých zatím řešena 

rozdílně od českého výkladu. Druhý odstavec § 196a slov. ObchZ pak obsahuje stejné 

pravidlo jako u české úpravy, rozšiřuje osobní působnost i na osoby, jejichž jménem 

jsou oprávněny jednat osoby podle odstavce prvního, přičemž ale nepožaduje schválení 

příslušným orgánem v případě plnění poskytnutého ovládající osobou ovládané osobě. 

Do věcné působnosti prvního odstavce spadají finanční (úvěr, půjčka) a věcná 

(převod majetku, převod majetku do užívání) plnění a zajištění závazku, a to vždy od 
                                                 
205 SUCHOŽA, J. a kol. Obchodný zákonník a súvisiace predpisy : Komentár. Bratislava : Eurounion, 
2007. 
206 PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, 1219 s. 
207 OVEČKOVÁ, O a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 1. díl. 3. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 
2012. 
208 PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, 1219 s. 
OVEČKOVÁ, O a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 1. díl. 3. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 
2012. SUCHOŽA, J. a kol. Obchodný zákonník a súvisiace predpisy : Komentár. Bratislava : Eurounion, 
2007. 
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společnosti, ne opačně.209 M. Patakyová, zdá se, dospěla k obdobnému názoru, jaký 

odůvodňuji výše v kapitole 3.4.1. vzhledem k české úpravě, když uvádí, že finančním 

plněním může být i plnění obdobné úvěru nebo půjčce.210 Odlišnost tohoto výčtu oproti 

české úpravě spočívá jednak v tom, že u poskytnutí zajištění společností se vyžaduje i 

soulad s podmínkami obvyklými v obchodním styku, jak tomu bylo i v české úpravě do 

31. prosince 2011, ale zejména v tom, že se vztahuje nejenom na převod majetku, ale i 

na převod majetku do užívání, čímž je například nájem nebo výpůjčka,211 a to i na 

úplatné převody! Nerozlišování úplatnosti nebo bezúplatnosti věcných plnění značně 

rozšiřuje působnost tohoto pravidla. Zatímco v české úpravě se první odstavec vztahuje 

jenom na bezúplatné převody, ale třetí odstavec, který řeší úplatné převody majetku, 

zahrnuje do své osobní působnosti i osoby podle odstavce prvního, slovenská úprava 

řeší majetkové převody na osoby oprávněné jednat jménem společnosti přímo v prvním 

odstavci, který tak jako celek jednotně reaguje na „klasický“ problém zastoupení 

v životě korporace – konflikt zájmů mezi společností a osobami oprávněnými jednat 

jejím jménem. 

Poskytnutí plnění společností osobám uvedeným v prvním odstavci je možné 

jenom s předchozím souhlasem dozorčí rady a za podmínek obvyklých v běžném 

obchodním styku. Schvalujícím orgánem není jako v české úpravě valná hromada, ale 

dozorčí rada, tedy orgán, u kterého je kontrola představenstva typičtější funkcí. Jak 

uvádí M. Patakyová, pravidlo § 196a slov. ObchZ vlastně mění kontrolní působnost 

dozorčí rady z kontroly ex post na kontrolu ex ante.212 

Výklad pojmu podmínek obvyklých v běžném obchodním styku se podle mého 

názoru kryje s výkladem českého pojmu podmínek obvyklých v obchodním styku, jak 

jsem ho podal výše – tento pojem zahrnuje jistý prvek objektivnosti. Slovenská 

komentářová literatura za tyto podmínky považuje podmínky, za nichž společnost 

obdobné smlouvy uzavírá a které jsou na daném trhu obvyklé,213 respektive podmínky 

                                                 
209 PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, 1219 s. 
210 M. Patakyová in PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 3. vyd. Praha : C. H. 
Beck, 2010, 1219 s. 
211 PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, 1219 s. 
212 M. Patakyová in PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 3. vyd. Praha : C. H. 
Beck, 2010, 1219 s. 
213 OVEČKOVÁ, O a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 1. díl. 3. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 
2012. 
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podle konkrétních okolností, které jsou v daném čase obvyklé při obdobných 

plněních.214 

Nedostatek splnění obou podmínek má podle komentářové literatury za následek 

absolutní neplatnost předmětného úkonu,215 což je stejný výklad jako u české úpravy. 

Důvodem má být to, že společnost poskytuje plnění ne třetím osobám, u kterých by se 

chránila dobrá víra, ale osobám oprávněným jednat jejím jménem. Kromě toho 

slovenský obchodný zákonník explicitně stanoví, že za škodu způsobenou společnosti 

poskytnutím plnění v rozporu s § 196a odpovídají členové představenstva i dozorčí rady 

(§ 194 odst. 6 písm. c); § 200 odst. 3), pokud porušili povinnosti při výkonu své 

působnosti. 

4.2. Ochrana základního kapitálu 

Slovensko, jako členská země EU, muselo také transponovat požadavky Druhé 

směrnice do svého právního řádu. Transpozici článku 11, obsahujícího pravidlo o 

zamezení obcházení ustanovení o oceňování nepeněžitých vkladů do základního 

kapitálu, se rozhodlo začlenit do § 59a slov. ObchZ,216 tedy do části obsahující obecná 

ustanovení o obchodních společnostech a družstvech a konkrétně hned za § 59, který 

upravuje vklad do základního kapitálu. Umístění tohoto pravidla je tak z hlediska 

systematiky obchodného zákonníku, jehož původní znění je stejné v České i Slovenské 

republice, vhodnější. Kromě toho § 59a obsahuje v šestém odstavci jasné určení jeho 

aplikovatelnosti: použije se jenom na společnost s ručením omezeným a na akciovou 

společnost. 

Slovenská transpozice je věrnější než česká, nazývána přemrštěnou, ale určitě je 

i ona rozšiřující, a to zejména co se týče osobní působnosti. Do té zahrnuje obdobně 

jako česká úprava zakladatele a společníky, a to v prvním odstavci, tedy v základu 

tohoto pravidla. Třetí odstavec ale požaduje přiměřené použití i na osoby blízké 

zakladatelům nebo společníkům a osoby ovládané zakladateli nebo společníky anebo je 

                                                 
214 SUCHOŽA, J. a kol. Obchodný zákonník a súvisiace predpisy : Komentár. Bratislava : Eurounion, 
2007. 
215 PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, 1219 s. 
OVEČKOVÁ, O a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 1. díl. 3. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 
2012. SUCHOŽA, J. a kol. Obchodný zákonník a súvisiace predpisy : Komentár. Bratislava : Eurounion, 
2007. 
216 Vláda SR. Důvodová zpráva k zákonu č. 500/2001 Z.z. Dostupná také z WWW: 
<http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=162643>. 
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ovládající. Za osoby blízké se podle komentářové literatury považují jenom fyzické 

osoby.217 V tomto se slovenská úprava liší od české, která (jak potvrdil i Nejvyšší soud) 

do výčtu třetího odstavce § 196a ObchZ nezahrnuje osoby blízké společníkům nebo 

zakladatelům. Na druhé straně slovenská úprava nehovoří o společnosti „nebo jí 

ovládané osobě“, ani o osobách jednajících ve shodě se společníkem, ani o osobách 

oprávněných jednat jménem společnosti. Rozsah osobní působnosti je tak u slovenské 

úpravy užší. Kromě toho je i použití pojmů ovládaných a ovládajících osob jasnější a 

nezpůsobuje tak výkladové problémy. 

Věcná působnost se vztahuje, tak jak přímo požaduje i směrnice a na rozdíl od 

české úpravy, jenom na nabytí majetku společností. Zajímavé je sledovat výklad pojmu 

majetek, protože stejně jako česká úprava i ta slovenská je transpozicí Druhé směrnice a 

tento pojem tedy musí být vykládán v souladu s ní. M. Ďurica uvádí, že pojem majetek 

je třeba chápat v tom nejširším významu, ve smyslu pojmu plnění.218 J. Husár pod 

nabytí majetku zahrnuje i nabytí na základě smlouvy o dílo.219 Přitom se jedná jenom o 

úplatné nabytí majetku a protiplnění nemusí být peněžité.220 Rozdíl od české úpravy tak 

spočívá v tom, že ta se vztahuje i na případ, kdy společnost obdrží peníze za nepeněžité 

plnění. Posuzování výše plnění poskytnutého společností, požadavek znaleckého 

posudku a požadavek ekvivalence obou plnění je obdobný jako u české úpravy.221 

Přitom ale nesoulad mezi hodnotami vzájemných plnění nezpůsobuje neplatnost 

smlouvy, tak jak se dovozuje u české úpravy.  Zákon stanoví, že smlouvu i znalecký 

posudek je nutné zveřejnit uložením do sbírky listin obchodního rejstříku a dokud se tak 

nestane, smlouva nemůže nabýt účinnosti. Je možné sjednat si pozdější účinnost.222 

Pokud je pro účinnost smlouvy nutný zápis do zvláštní evidence (například katastr 

                                                 
217 PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, 1219 s. 
OVEČKOVÁ, O a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 1. díl. 3. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 
2012. SUCHOŽA, J. a kol. Obchodný zákonník a súvisiace predpisy : Komentár. Bratislava : Eurounion, 
2007. 
218 M. Ďurica in PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 
2010, 1219 s. 
219 J. Husár in SUCHOŽA, J. a kol. Obchodný zákonník a súvisiace predpisy : Komentár. Bratislava : 
Eurounion, 2007. 
220 PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, 1219 s. 
OVEČKOVÁ, O a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 1. díl. 3. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 
2012. 
221 PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, 1219 s. 
OVEČKOVÁ, O a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 1. díl. 3. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 
2012. 
222 PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, 1219 s. 
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nemovitostí), musí být dokumenty uloženy do sbírky listin před zápisem do zvláštní 

evidence. Funkce tohoto pravidla je tak jenom informační, přičemž nedodržení 

podmínek, například i při zjevném rozporu v hodnotách vzájemných plnění, nemá vliv 

na platnost smlouvy. To ale nevylučuje použití jiných adekvátních ochranných pravidel 

(např. právo na náhradu škody, § 194 odst. 6 písm. b); § 200 odst. 3 slov. ObchZ).223 

Na rozdíl od českého zákonodárce slovenský využil možnost danou Druhou 

směrnicí a do režimu § 59a slov. ObchZ zapracoval podle předposlední věty článku 11 

odst. 1 Druhé směrnice výjimky z požadavku vypracování znaleckého posudku, a to 

odkazem na § 59b, který je transpozicí článku 10a odst. 2 a 3 Druhé směrnice. 

Kromě požadavku znaleckého posudku a jeho zveřejnění obsahuje § 59a slov. 

ObchZ i druhý požadavek – požadavek předchozího schválení návrhu nabývací 

smlouvy valnou hromadou, pokud od vzniku společnosti ještě neuplynuly dva roky. Na 

rozdíl od české úpravy je slovenská mírnější, jelikož požaduje jenom nutné minimum 

podle Druhé směrnice a ne tři roky jako česká. Zákon sice přímo hovoří o předchozím 

schválení, ale komentářová literatura se neshoduje na následku porušení tohoto 

požadavku. Starší názor je, že bez předchozího schválení bude smlouva neplatná.224 

Novější komentáře dovozují, že schválení je jenom interní postup a  nemůže mít vliv na 

platnost právního úkonu navenek.225 

Slovenská úprava obsahuje ve čtvrtém odstavci § 59a slov. ObchZ obdobně jako 

česká úprava výjimky z věcné působnosti této právní normy v souladu s požadavky 

Druhé směrnice – pod § 59a nespadají smlouvy uzavřené při běžném obchodním styku, 

nabytí majetku podle rozhodnutí soudu nebo správního orgánu a nabytí na burze. I 

podle slovenské komentářové literatury se pojem běžného obchodního styku má 

vykládat vzhledem ke společnosti - má se ním rozumět běžné hospodaření 

společnosti226 nebo podnikatelská činnost či jiný předmět činnosti společnosti227. 

                                                 
223 PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, 1219 s. 
OVEČKOVÁ, O a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 1. díl. 3. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 
2012. 
224 SUCHOŽA, J. a kol. Obchodný zákonník a súvisiace predpisy : Komentár. Bratislava : Eurounion, 
2007. 
225 PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, 1219 s. 
OVEČKOVÁ, O a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 1. díl. 3. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 
2012. 
226 OVEČKOVÁ, O a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 1. díl. 3. vyd. Bratislava : IURA EDITION, 
2012. 
227 PATAKYOVÁ, M. a kol. Obchodný zákonník : Komentár. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, 1219 s. 
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5. Srovnání s úpravou v zákoně o obchodních korporacích 

Rekodifikace soukromého práva v České republice byla již přijata. Novou 

úpravu občanského práva bude obsahovat zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 

novou úpravu obchodních společností a družstev bude obsahovat zákon o obchodních 

korporacích, který byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 90/2012 Sb. Zákon o 

obchodních korporacích přináší mnoho koncepčních změn a mezi nimi i výrazné změny 

pravidel corporate governance, na které celkově klade velký důraz a detailně je 

upravuje. Některá pravidla, jako je i současný § 196a, opouští ve snaze o liberalizaci, 

nicméně ve snaze o zvýšení jistoty klade důraz na ostatní instrumenty obchodního 

práva, které zatím fungovaly jenom sporadicky (například odpovědnost statutárních 

orgánů nebo právo podnikatelských seskupení).228 

Nová úprava transakcí s konfliktem zájmů je obsažena v § 55 až 58 ZOK, tedy 

ve společných ustanoveních zákona, které se použijí na všechny obchodní korporace. 

Z hlediska věcné působnosti se vztahuje na smlouvy uzavírané s korporací a dále na 

zajištění nebo utvrzení dluhů specifikovaných osob korporací a na případy, kdy se 

korporace má stát jejich spoludlužníkem. Zahrnutí uzavírání smluv (tedy jakýchkoli 

smluv) v kombinaci s dalšími úkony (patrně z důvodu, že mohou být učiněny mimo 

smlouvu s korporací) z tohoto výčtu činí širší vymezení věcné působnosti než je to 

dnešní. Ovšem výjimku z této působnosti tvoří smlouvy uzavírané v rámci běžného 

obchodního styku, což by, myslím, mělo platit i na zajištění nebo utvrzení dluhů či 

spoludlužnictví. Z hlediska osobní působnosti se vztahuje na členy orgánů korporace, 

osoby jim blízké a osoby jimi ovlivněné nebo ovládané. Kromě toho do osobní 

působnosti spadá podle § 58 ZOK i prokurista. Pojem osoby blízké bude nově 

definován v § 22 NOZ, který již ve druhém odstavci jasně stanoví obdobné použití 

institutu i na právnické osoby. Osoby ovlivněné a ovládané jsou pojmy koncernového 

práva, novinkou je ovlivněná osoba. Zajímavá je ale role pojmu „člen orgánu obchodní 

korporace“. Orgány korporace definuje § 44 ZOK, jsou jimi nejvyšší, kontrolní a 

statutární orgán. Nejvyšším orgánem jsou společníci, valná hromada nebo členská 

schůze. Důležitý je ale § 70 ZOK, podle kterého se úprava § 57 ZOK nepoužije na 

                                                 
228 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. Dostupná také z WWW: 
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nejvyšší orgán kapitálové společnosti a družstva. Úprava transakcí s konfliktem zájmů 

se tedy bude vztahovat i na společníky či členy korporací jako členy nejvyššího orgánu, 

přičemž výjimka o smlouvách uzavíraných při běžném obchodním styku podle § 57 

ZOK nebude platit pro společníky, respektive členy kapitálových společností nebo 

družstev. 

Povinností, kterou zákon o obchodních korporacích při transakcích s konfliktem 

zájmů stanoví, je ex ante informační povinnost o smlouvě a jejích podmínkách vůči 

orgánům korporace. Na to je navázána možnost nejvyššího nebo kontrolního orgánu 

zakázat uzavření smlouvy, která není v zájmu korporace. Jak uvádí důvodová zpráva, 

porušení těchto povinností je jednáním rozporným s péčí náležitého hospodáře.229 

Reparační funkci tak bude plnit vydání prospěchu podle § 53 odst. 1 ZOK (pokud to 

nebude možné, nahradí se v penězích) nebo náhrada škody. Nová koncepce transakcí 

s konfliktem zájmů je tak postavena na osobní odpovědnosti, znalecké posudky tu 

nejsou vyžadovány a nedodržení zákona se nestíhá absolutní neplatností právních 

úkonů, což by pak mělo dopady i na další potenciální převody majetku, jak je tomu 

dnes. Na druhé straně v porovnání s dnešní úpravou obsahuje širší a dalo by se říct i 

obecnější vymezení osobní i věcné působnosti. 

V § 255 pak zákon o obchodních korporacích obsahuje transpozici čl. 11 Druhé 

směrnice. Tato úprava, která se bude aplikovat pouze na akciové společnosti, se už 

skutečně nedá nazvat úpravou vnitřního obchodování v tom smyslu, jak je upravena 

dnes. Je to pouhá transpozice Druhé směrnice, přičemž nejde nad rámec jejích 

požadavků a vyloženě se snaží jenom zamezit obcházení ustanovení o oceňování 

nepeněžitých vkladů. Důvodová zpráva takovou úpravu zdůvodňuje tím, že doktrína 

napříč Evropou považuje toto pravidlo za maximum, které není vhodné rozšiřovat.230 

Úprava se tak vztahuje pouze na nabývání majetku a obě povinnosti, znalecký posudek i 

schválení valnou hromadou, požaduje jen do dvou let od vzniku společnosti, což je 

transpozice v souladu s anglickým zněním Druhé směrnice, jak jsem uvedl v kapitole 

3.5.1. Na rozdíl od dnešní úpravy nová zohledňuje i požadavek čl. 13 Druhé směrnice, 

když stanoví, že úprava se použije obdobně i v případě přeměny na akciovou 

                                                 
229 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. Dostupná také z WWW: 
<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0>. 
230 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. Dostupná také z WWW: 
<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0>. 
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společnost, a rovněž zakotvuje i možnost „alternativních způsobů oceňování“ podle čl. 

10a a 11 odst. 1 Druhé směrnice. Zákon jasně stanoví, že úplata nesmí přesahovat 

hodnotu majetku stanovenou posudkem znalce, připouští tedy úplatu pro společnost 

výhodnější. Zákonodárce se pravděpodobně snažil docílit, aby pojem „úplata“ značil 

jenom peníze, ale vzhledem k požadavku výkladu v souladu se směrnicí, kde je použit 

pojem „protihodnota“ nebo například v anglickém znění „consideration“, by výklad 

pojmu úplata dle mého názoru měl být stejný, jako je tomu na Slovensku u pojmu 

protiplnění a měl by zahrnovat i nepeněžité plnění, protože takový výklad více vyhovuje 

účelu Druhé směrnice. Pokud úplata nebude stanovena podle požadavků zákona, platí, 

že členové představenstva, kteří pro nabytí majetku hlasovali, nejednali s péčí řádného 

hospodáře a zakladatel nebo akcionář vrátí společnosti částku převyšující cenu 

stanovenou posudkem znalce. Tento následek porušení § 255 ZOK, který je obsažen 

v jeho čtvrtém odstavci, je patrně doplněn obecními ustanoveními § 48 a 50 ZOK o 

následcích nedostatku souhlasu nejvyššího orgánu korporace, respektive nedostatku 

znaleckého posudku.231 

Od nabytí účinnosti rekodifikace se novou úpravou budou řídit právní vztahy 

vzniklé od tohoto data, dosavadní úprava § 196a se nepoužije, a to včetně šestého 

odstavce § 196a, místo kterého bude předmětný problém řešit úprava nabytí 

vlastnického práva od neoprávněného podle § 1109 a násl. NOZ. 

Na nové úpravě transakcí s konfliktem zájmů bych jako pozitivní zhodnotil 

přehlednější vymezení pravidel a jasné oddělení této úpravy od transpozice Druhé 

směrnice, čímž je jasně oddělen a zachován i účel obou úprav. Další klad shledávám v 

obecnějším vymezení působnosti úpravy, která tak skutečně může regulovat předmětné 

jednání podle jeho definičních znaků společných pro různé případy a reagovat tak na 

problémy zastoupení plnějším způsobem. Na druhé straně je pravdou, že zákon staví na 

osobní odpovědnosti, která je možná až přeceňována a nedokáže napravit důsledky 

některého, povahou až kriminálního chování.232 Dalšímu zhodnocení se věnuji v závěru 

mé práce. 

                                                 
231 DOBRÁ, B. Právní úprava vnitřního obchodování v akciových společnostech. Brno, 2011. Diplomová 
práce (Mgr.). Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Dostupná také z WWW: 
<http://is.muni.cz/th/210611/pravf_m/Pravni_uprava_vnitrniho_obchodovani_v_a.s._DP_B.pdf>. 
232 KŘÍŽ, J. Systém ochrany věřitelů, základní kapitál a zákon o obchodních korporacích. In Sborník 
výjezdního semináře z obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy 2012. Dostupný z WWW: 
<http://seminar-v-peci.cz/system-ochrany-veritelu-zakladni-kapital-a-zakon-o-obchodnich-korporacich/>. 
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6. Závěr a úvahy de lege ferenda 

Role § 196a, stručně řečeno, spočívá v ochraně osob zainteresovaných na 

korporaci, a to prostřednictvím ochrany jejího majetku při transakcích uzavíraných se 

spřízněnými osobami. Z tohoto paragrafu, i když chaotického a mírně kazuistického, se 

dá dovodit snaha o řešení problémů zastoupení s přihlédnutím k pluralitě „vlastníků“, 

tedy osob zainteresovaných na korporaci. Tak ho interpretuje i Nejvyšší soud, který 

postupně dovodil, že účelem § 196a je ochrana nejen společnosti samotné, ale i jejích 

společníků, minoritních společníků a také třetích osob. Kromě toho je § 196a i 

transpozicí Druhé směrnice, ale v tom netkví jeho podstata, tento fakt ho spíše 

komplikuje (tak jako myšlenka přetvořit tzv. pravidlo Nachgrűndung233 na komplexní 

pravidlo vnitřního obchodování zkomplikovala jeho transpozici) a je dnes určující 

pouze co se týče eurokonformního výkladu třetího  a čtvrtého odstavce § 196a. 

Tento paragraf je samozřejmě specifickým pravidlem corporate governance, 

neboť celá úprava corporate governance, coby „systému, kterým jsou korporace řízeny 

a kontrolovány“234 vlastně komplexně řeší vyvažování zájmů osob zainteresovaných na 

korporaci. Ovšem zájmy různých zúčastněných osob, zejména společníků a věřitelů, 

mohou být poškozeny různými způsoby – někdy v důsledku špatného rozhodování, 

někdy v důsledku podnikatelského neúspěchu a jindy v důsledku oportunismu. 

Vyvažování zájmů je citlivé a s problémy, které z toho vyvstávají, se potýká určitě celá 

úprava corporate governance. Úprava § 196a ale reguluje pouze potenciálně škodlivé, 

oportunistické chování, přičemž nesporně vychází ze špatných zkušeností z minulosti (a 

nutno dodat, i přítomnosti) české společnosti. Tento paragraf se tak od ostatních liší tím, 

že reguluje i chování, které má často až zločinný úmysl. Ale měla by být úlohou 

korporátního práva náprava důsledků trestné činnosti? Kromě toho úprava vnitřního 

obchodování, která samozřejmě není vynálezem českého zákonodárce a vyskytuje se v 

mnoha zemích po celém světě,235 primárně reguluje a měla by regulovat jednání, které 

                                                 
233 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. Dostupná také z WWW: 
<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0>. 
234 HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn : Variace na neuzavřené téma správy obchodních 
korporací. Praha : Auditorium, 2010. 
235 DJANKOV, S.; LA PORTA, R.; LOPEZ-DE-SILANES, F. aj. The law and economics of self-dealing. 
Journal of Financial Economics. 2008, č. 88. 
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je jenom potenciálně nežádoucí. Často je tomu právě naopak a daná transakce 

s konfliktem zájmů je naprosto legitimní a ekonomicky výhodná.236 

V zahraniční literatuře, která se podrobně zabývala zkoumáním ekonomických 

dopadů právní regulace vnitřního obchodování, se uvádí, že nejlepším způsobem, jak 

právní regulací zabránit nežádoucímu vnitřnímu obchodování, je zavést rozsáhlé 

informační povinnosti, schvalování nezúčastněnými společníky a možnost soudního 

přezkumu.237 S tím souvisí další otázky, například zda požadovat schválení ex ante nebo 

ex post, zda vyžadovat znalecký posudek a kdo ponese důkazní břemeno.238 Navíc, 

vhodná regulace musí zohlednit domácí reálie, přičemž je faktem, že například 

angloamerické prostředí se liší od kontinentálního, kde se často koncentruje účast ve 

společnosti v rukou dominantního nebo několika dominantních společníků.239 To platí i 

o České republice – typická česká korporace je vystavěna na vysokém stupni 

koncentrace podílů a je nekótovaná.240 Při takovém koncentrovaném rozvrstvení 

vlastnictví, kdy společnost slouží jako nástroj společníků, se vnitřní obchodování bude 

daleko více týkat případů, kdy dominantní společníci jakožto „agenti“ vyvlastňují 

ostatní zainteresované osoby. Jsem přesvědčen, že právní úprava vnitřního obchodování 

v České republice by toto měla brát v úvahu jako jeden z hlavních faktorů ovlivňujících 

požadavky na takovou právní regulaci. Problematičtější je, nakolik by se její „tvrdost“ 

měla odvozovat od neblahých zkušeností s tunelováním, které, bohužel, patrně dodnes 

ze společnosti úplně nevymizelo.241 Přitom je důležité nezapomínat, že úprava vnitřního 

obchodování netvoří izolovaný ostrov, ale je součástí dalších pravidel korporátního 

práva a ochranu zájmů dotčených osob poskytují i jiná právní odvětví, zejména 

insolvenční právo, ale i například trestní právo. Navíc problém někdy nespočívá ani tak 

                                                 
236 RICHTER, T. O logice a limitech korporačního práva : srovnávací pohled. Právní rozhledy. 2009, č. 1, 
s. 11. 
237 DJANKOV, S.; LA PORTA, R.; LOPEZ-DE-SILANES, F. aj. The law and economics of self-dealing. 
Journal of Financial Economics. 2008, č. 88, s. 463. 
238 GURIČOVÁ, J. Systém ochrany společníků podle zákona o obchodních korporacích. In Sborník 
výjezdního semináře z obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy 2012. Dostupný z WWW: 
<http://seminar-v-peci.cz/system-ochrany-spolecniku-podle-zakona-o-obchodnich-korporacich/>. 
239 KRIVOGORSKY, V.; GRUDNITSKI, G. Country-specific institutional effects on ownership : 
concentration and performace of continental European firms. Journal of Management and Governance. 
2010, č. 2, s. 169. 
240 HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn : Variace na neuzavřené téma správy obchodních 
korporací. Praha : Auditorium, 2010. 
241 PELIKÁN, R.; PELIKÁNOVÁ, I. Návrat právního nihilismu? Právní rozhledy. 2009, č.6, s. 219. 
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v právní úpravě, jako ve vhodném soudním výkladu a zejména v praktickém vynucení 

různých právních norem, což ale musí právní úprava i vhodně umožňovat. 

Při pohledu na současnou úpravu § 196a je zřejmé, že zákonodárce silně využívá 

dva ze tří výše jmenovaných nástrojů: schvalování a možnost soudního přezkumu. 

Naproti tomu informační povinnost se prakticky neuplatňuje, což je na škodu, neboť 

vhodný systém prevence může určitě ušetřit množství negativních dopadů. Kromě toho 

zákonodárce využívá tzv. regulatorní strategie a někdy přímo předepisuje podmínky pro 

„podezřelou“ transakci: podmínky obvyklé v obchodním styku nebo cena stanovená 

posudkem nezávislého znalce. Úprava je v kombinaci s dovozením absolutní neplatnosti 

dost tvrdá a důsledky toho nepochybně silně poškozovaly třetí osoby, jak jsem uvedl 

v kapitole 3.6., ovšem od 1. ledna 2012 bylo toto změněno a i v kombinaci s nedávným 

rozhodnutím velkého senátu Nejvyššího soudu se dá dnes považovat § 196a 

v kombinaci s jeho výkladem za přijatelný. Nadále však zůstává problém zatížení 

podnikatelů náklady, které jsou „pro množství transakcí vyšší než hodnota transakce 

samotné“ 242 a vytknout by bylo možné i další, například přeceňování důvěry 

v nezávislost znalce, koncepci absolutní neplatnosti místo relativní a zejména naprosto 

chaotické vymezení osobní působnosti. Naproti tomu budoucí úprava vnitřního 

obchodování v zákoně o obchodních korporacích, která kombinuje věcnou i osobní 

působnost jednotlivých odstavců dnešního § 196a, staví hodně na informační povinnosti 

a částečně na schvalování: nejvyšší nebo kontrolní orgán korporace může uzavření 

transakce zakázat. Zákon tak staví na tzv. strategiích řízení. Takové řešení bude určitě 

méně zatěžovat korporace samotné, respektive členy jejich orgánů. V kombinaci 

s faktem, že mnoho společností v České republice slouží jako nástroj pro jejich 

společníky, však naprosto nebude postačovat pro regulaci oportunistického chování 

většinových společníků. Patrně je tento ústup odůvodněn tím, že bude nahrazen 

zpřísněním jiných pravidel, ve vztahu k ochraně věřitelů zejména tzv. testem 

insolvence.243 Bez ohledu na to si myslím, že úprava vnitřního obchodování v České 

republice by měla reagovat na problémy zastoupení v celém jejich rozsahu a ne 

rezignovat na část problematiky. Insolvenční řízení je na některé nekalé úmysly krátké. 

                                                 
242 RICHTER, T. O logice a limitech korporačního práva : srovnávací pohled. Právní rozhledy. 2009, č. 1, 
s. 11. 
243 Vláda ČR. Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. Dostupná také z WWW: 
<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0>. 
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7. Seznam zkratek 

§ 196a § 196a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku 

Obchodní zákoník, ObchZ Zákon č. 513/1991 Sb., v aktuálním znění 

Občanský zákoník, OZ Zákon č. 40/1964 Sb., v aktuálním znění 

Nový občanský zákoník, NOZ Zákon č. 89/2012 Sb. 

Zákon o obchodních korporacích, ZOK Zákon č. 90/2012 Sb. 

Druhá směrnice Směrnice Rady č. 77/91/EHS, ze dne 13. prosince 
1976, o koordinaci ochranných opatření, která jsou na 
ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v 
členských státech od společností ve smyslu čl. 58 
druhého pododstavce Smlouvy při zakládání akciových 
společností a při udržování a změně jejich základního 
kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto 
opatření (tzv. Druhá směrnice) 

Nejvyšší soud Nejvyšší soud České republiky 

Obchodný zákonník, slov. ObchZ  Zákon č. 513/1991 Zb., v aktuálním znění 

Občiansky zákonník, slov. OZ Zákon č. 40/1964 Zb., v aktuálním znění 
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7. Judikatura 

Rozhodnutí Ústavního soudu  České republiky: 

Nález pléna Ústavního soudu ze dne 13. června 2006, sp. zn. Pl. ÚS 75/04. 
Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 5. února 2004, sp. zn. II.ÚS 624/02. 
 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky: 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. května 2011, sp. zn. 21 Cdo 1361/2010. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. září 2008, 29 Cdo 3300/2008. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. ledna 2011, sp. zn. 21 Cdo 2839/2009. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. února 2012, sp. zn. 29 Cdo 3827/2009. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. prosince 2003, sp. zn. 32 Odo 560/2003. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. února 2010, sp. zn. 20 Cdo 2080/2008. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. srpna 2011, sp. zn. 29 Cdo 1955/2010. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. srpna 2011, sp. zn. 29 Cdo 2018/2011. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. května 2010, sp. zn. 29 Cdo 3203/2009. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. září 2009, sp. zn. 29 Cdo 4063/2007. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. května 2010, sp. zn. 29 Cdo 910/2009. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. dubna 2009, sp. zn. 29 Cdo 3276/2008. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. února 2011, sp. zn. 29 Cdo 4193/2009. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. června 2010, sp. zn. 23 Cdo 4836/2009. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. června 2008, sp. zn. 29 Odo 1012/2006. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. června 2010, sp. zn. 29 Cdo 2535/2009. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. února 2009, sp. zn. 29 Cdo 3864/2008. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. února 2011, sp. zn. 33 Cdo 4404/2008. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. června 2009, sp. zn. 29 Cdo 1483/2009. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. června 2009, sp. zn. 29 Cdo 2020/2007. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. ledna 2011, sp. zn. 29 Cdo 3619/2009. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. října 2004, sp. zn. 29 Odo 1137/2003. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. října 2010, sp. zn.  29 Cdo 4356/2009. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. října 2010, sp. zn. 29 Cdo 3463/2008. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. března 2002, sp. zn. 29 Odo 159/2002. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. března 2008, sp. zn. 29 Odo 705/2006. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. dubna 2011, sp. zn. 29 Cdo 1464/2009. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 1780/2008. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 225/2007. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. ledna 2010, sp. zn. 29 Cdo 4822/2008. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. srpna 2008, sp. zn. 29 Odo 1386/2006. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. února 2007, sp. zn. 29 Odo 780/2006. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. června 2011, sp. zn. 21 Cdo 4124/2010. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. května 2009, sp. zn. 29 Cdo 1670/2006. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. května 2009, sp. zn. 29 Cdo 38/2009. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. května 2010, sp. zn. 21 Cdo 126/2008. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. ledna 2003, sp. zn. 22 Cdo 1625/2002. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. března 2005, sp. zn. 29 Odo 347/2004. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. dubna 2004, sp. zn. 22 Cdo 1836/2003. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. května 2007, sp. zn. 32 Odo 613/2005. 
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Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. září 2009, sp. zn. 29 Cdo 1460/2008. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. ledna 2001, sp. zn. 29 Cdo 2011/2000. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. listopadu 2011, sp. zn. 29 Cdo 1564/2010. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. března 2006, sp. zn. 29 Odo 91/2003. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. ledna 2008, sp. zn. 31 Cdo 3177/2005. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. listopadu 2011, sp. zn. 29 Cdo 1829/2011. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. listopadu 2011, sp. zn. 29 Cdo 4233/2010. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. října 2007, sp. zn. 21 Cdo 3335/2006. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. října 2009, sp. zn. 23 Cdo 4012/2007. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. srpna 2005, sp. zn. 29 Odo 996/2004. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. března 2009, sp. zn. 29 Cdo 1571/2007. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. března 2009, sp. zn. 29 Cdo 4315/2008. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. března 2011, sp. zn. 29 Cdo 4596/2009. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. srpna 2006, sp. zn. 29 Odo 184/2005. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. srpna 2010, sp. zn. 33 Cdo 1090/2008. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. května 2003, sp. zn. 29 Odo 430/2002. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 8. února 2012, sp. zn. 31 Cdo 3986/2009. 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. prosince 2009, sp. zn. 23 Cdo 3867/2007. 
 
 




