
Abstrakt 

Předkládaná rigorózní práce s názvem Derivativní nabývání obchodního podílu se skládá 

z pěti kapitol, z nichž dvě tvoří úvod a závěr. V první kapitole autor seznamuje čtenáře 

s pojmem obchodní podíl, neboť ten je ústřední pro celou práci. Zvláštnosti obchodního 

podílu jsou vysvětlovány zejména na základě jeho kvantitativního a kvalitativního 

vymezení. 

V druhé kapitole se autor krátce zmiňuje o nabývání obchodního podílu originárním 

způsobem, tj. nabytí takového obchodního podílu, který před majitelem nikdo nevlastnil. 

V české právní úpravě lze tohoto dosáhnout dvěma podobnými způsoby. V první řadě jde 

o založení společnosti, kdy zakladatel nabude obchodní podíl dle poměru ve společenské 

smlouvě. V druhém případě to je přistoupení nového společníka při zvyšování základního 

kapitálu. 

Derivativním nabýváním se rozumí nabytí vlastnictví (potažmo v případě obchodního 

podílu majitelství) k obchodnímu podílu od předchozího vlastníka, a to buď na základě 

jeho vůle nebo bez ohlednu na ní. Stěžejní část práce se nachází v podkapitole třetí 

kapitoly, nazvané Smlouva o převodu obchodního podílu. Autor se poměrně podrobně 

zabývá náležitostmi smlouvy o převodu obchodního podílu, a to jak těmi, které jsou 

stanoveny zákonem, tak i těmi, které dovozuje pouze judikatura soudů. Vedle toho autor 

rovněž navrhuje i další fakultativní ujednání, která lze ve smlouvě o převodu obchodního 

podílu dohodnout, a to např. předkupní právo nebo opci.  

Další podmínkou pro převod obchodního podílu je úprava jeho převodu ve společenské 

smlouvě společnosti a z ní vyplývající příp. souhlas valné hromady. Přípustnost převodu 

obchodního podílu se odvíjí dle toho, zda je nabyvatel již společníkem nebo osobou stojící 

mimo společnost. Převod může být dále různě podmíněn, například souhlasem orgánu 

společnosti. Práce se také zabývá určitými zvláštnostmi při  převodu obchodního podílu, 

který je buď ve spolumajitelství nebo ve společném jmění manželů. Právě u druhého 

jmenovaného se autor zaměřuje na hledisko společenstevní a majetkové při nakládání 

s obchodním podílem. 

V dalších podkapitolách charakteristických převodem obchodního podílu se práce 

specializuje na některá nestandardní nabytí obchodního podílu, jako např. jeho vydržení 

nebo nabytí od nevlastníka, na kterých autor demonstruje rozporuplnou rozhodovací 



praxi českých soudů. Vedle toho je zajímavou podkapitolou práce i nakládání s uvolněným 

obchodním podílem, se kterým společnost disponuje, když z různých důvodů nepřejde 

podíl na toho, na koho má.  

Za druhou stěžejní část lze považovat dědění obchodního podílu. Tato kapitola se snaží 

hlavně z komparativního hlediska poskytnout čtenáři obraz o podmínkách přechodu 

obchodního podílu mezi fyzickými osobami. Přechod mezi právnickými osobami je pak 

rozebrán v kapitole Přechod obchodního podílu při zániku společníka s právním 

nástupcem. 

V poslední, čtvrté kapitole, autor seznamuje čtenáře s novinkami v nakládání s obchodním 

podílem, které nastanou s účinností od roku 2014 na základě nového zákona o 

obchodních korporacích.    

 


