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ÚVOD  

Jako téma své rigorózní práce jsem si chtěl vybrat problematiku, se kterou se 

často setkávám ve své praxi. Asi jako mnoho dalších mých kolegů se v jejím 

rámci nejčastěji setkávám s právem obchodních společností, potažmo se 

společností s ručením omezeným coby nejrozšířenější obchodní společností 

v českém právním prostředí. 

Elementárním prvkem společností s ručením omezeným je bezesporu 

obchodní podíl, tedy souhrn práv a povinností společníků, skrze něž 

vykonávají svou účast ve společnosti. Abych se však vyhnul opakování častých 

a širokých témat jako „obchodní podíl“, „zástava obchodního podílu“ nebo 

„smlouva o převodu obchodního podílu“, vybral jsem si derivativní nabývání 

obchodního podílu.  Tak budu moci v této práci rozebrat i dědění obchodního 

podílu, kterému dle mého není ze strany právní teorie věnována zasloužená 

pozornost.   

Jako předmět své práce jsem si tedy vybral otázku derivativního nabývání 

obchodního podílu. Dá se očekávat, že při psaní práce dojde někdy k mírnému 

odklonění od hlavního tématu, kdy možná nebudu řešit přímo nabývání 

obchodního podílu; vždy se ale budu věnovat věcem, které s ním budou úzce 

souviset. Před tím, než vůbec začnu popisovat jednotlivé způsoby nabytí, je 

potřeba alespoň krátce pojednat o pojmu obchodního podílu, zejména 

připomenout kvantitativní a kvalitativní stránku obchodního podílu, neboť bez 

této znalosti snad ani nelze s obchodním podílem nakládat. Stejně tak považuji 

za zajímavé zmínit se stručně i o originárním nabývání obchodního podílu, 

protože, nadneseně řečeno, bez originárního nabytí obchodního podílu by 

nebylo nabytí derivativního. Samozřejmě se nechci zaobírat založením 

obchodním společnosti, protože to by bylo téma nejméně na dvě rigorózní 

práce. 

Dá se samozřejmě očekávat, že stěžejní částí práce bude pojednání o převodu 

obchodního podílu, respektive o smlouvě o převodu obchodního podílu. 
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Převod obchodního podílu je častý způsob nabytí (a na druhé straně pozbytí) 

vlastnického práva k obchodnímu podílu, jsou na něj kladeny celkem náročné 

formální náležitosti a díky jeho stručné úpravě a z ní vyvěrajícím sporům je mu 

věnována poměrně bohatá judikatura. Zároveň lze v této smlouvě sjednat 

nejrůznější vedlejší ujednání nebo použít smlouvu i pro směnu obchodního 

podílu. 

Základním rozdělením derivativního nabývání je jeho převod a přechod. Právě 

přechodem obchodního podílu bych se chtěl zabývat v další části této práce. 

Sem patří poměrně zajímavé kapitoly o přechodu obchodního podílu na právní 

nástupce společníka – právnické osoby a dědění obchodního podílu, které 

doznalo v čase poměrně velké změny. 

Cílem této práce není do detailu rozebrat všechny formální a obsahové 

náležitosti převodů a přechodů obchodních podílů. Naopak bych rád 

vyzdvihnul sporná místa v této poměrně kusé právní úpravě, která byla 

doplňována výkladem soudů, jakož i připojil několik svých postřehů z praxe. 

K tomu, jak jsem již uvedl, bych se rád věnoval opomíjené úpravě dědění 

obchodního podílu.  

Před závěrem práce bych jednu kapitolu rád věnoval častému problému 

společníků některých společností s ručením omezeným, kteří by se rádi svého 

obchodního podílu zbavili, ale jejich podíl, a tím vlastnické právo k jejich 

obchodnímu podílu, nikdo nabýt nechce a oni zůstávají společníky proti své 

vůli. Na závěr mám v úmyslu připojit kapitolu, které seznámí čtenáře s budoucí 

regulací nakládání s obchodním podílem v zákoně o obchodních korporacích, 

který vstoupí v účinnost dne 1.1.2014. 

Text mé rigorózní práce odpovídá právnímu stavu k 31. 12. 2012, k stejnému 

datu jsou (nebo byly) aktuální všechny právní předpisy, kterých jsem při 

tvorbě práce využíval.  
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I. POJEM OBCHODNÍ PODÍL 

Obchodní podíl představuje účast společníka ve společnosti a z této účasti 

plynoucí práva a povinnosti společníka ve společnosti s ručením omezeným.1 

Pro společnost s ručením omezeným se jedná o významný institut, neboť je 

s touto obchodní společností pevně spjat; bez obchodního podílu by nebylo 

společnosti s ručením omezeným, a naopak platí totéž. To potvrzuje i 

skutečnost, že v minulosti se objevily některé návrhy, které chtěly společnost 

s ručením omezeným přejmenovat na společnost podílovou. Obchodní podíl je 

také klíčový pro účast společníka na společnosti s ručením omezeným – ta se 

odvíjí právě od jeho obchodního podílu. Společník využívá obchodní podíl 

k uplatňování svých práv, která jsou právě s jeho obchodním podílem spojena. 

Obchodní podíl je předmětem občanskoprávních vztahů. Těmi jsou podle § 118 

odst. 1 OZ věci, a pokud to jejich povaha připouští, také práva a jiné majetkové 

hodnoty. Obchodní podíl věcí není, není ani právem, předmětem 

občanskoprávních vztahů se stává jako jiná majetková hodnota.2 Stejný názor 

sídlí i Nejvyšší soud ČR, když ve svém rozsudku ze dne 20. 7. 2004, sp. zn. 22 

Cdo 700/2004 mimo jiné uvedl, že „s obchodním podílem je spjata majetková 

hodnota, která je ve smyslu § 118 odst. 1 ObčZ jinou majetkovou hodnotou 

(majetkem) a jako taková může být předmětem občanskoprávních vztahů.“ 

Předmětem právních vztahů mohou být i některé jednotlivé složky obchodního 

podílu, a to tehdy, jde-li o práva, která jsou sama o sobě způsobilá být 

předmětem právních vztahů, např. právo na podíl na zisku.3 

Podle současné právní úpravy může mít každý společník ve společnosti 

s ručením omezeným pouze jeden obchodní podíl. Hodnota tohoto obchodního 

podílu se oceňuje mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku 

                                                        
1 HENDRYCH, D. a kol.: Právnický slovník. Praha: C.H.Beck, 2009. Srov. ust. § 61 odst. 1 ObchZ a 
§ 114 odst. 1 ObchZ – pojmy podíl a obchodní podíl jsou v úpravě možná nadbytečně 
zdublovány. 
2 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., a kol. Občanský zákoník I, II. 2. vydání. 
Praha: C-H-Beck, 2009, s. 643. 
3 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010, s. 383. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmmjrha
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbq
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společnosti, který na tento podíl připadá. S obchodním podílem úzce souvisí 

vklad, jenž představuje podle § 59 odst. 1 ObchZ souhrn peněžitých prostředků 

a jiných penězi ocenitelných hodnot, které se určitá osoba zavazuje vložit do 

společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti. Velikost 

obchodního podílu se pak nejčastěji určuje podle poměru vkladu společníka 

k základnímu kapitálu společnosti, avšak nestanoví-li jinak společenská 

smlouva.4 

Mezi výší vkladu a velikostí obchodního podílu je tak úměra, kterou může 

vyloučit pouze společenská smlouva tím, že velikost obchodních podílů určí 

odlišně. Nemůže však určovat výši obchodního podílu libovolně, bez ohledu na 

výši vkladu, ale pouze na základě nějakých podstatných důvodů.5 Vždy musí 

být zachováno pravidlo podle ustanovení § 109 odst. 1, které stanoví, že vklad 

společníka musí činit alespoň 20.000,- Kč. Toto pravidlo se uplatní zejména při 

rozdělování obchodního podílu, které musí být dodrženo u všech nových 

obchodních podílů. Celkový součet všech vkladů pak musí být alespoň 

200.000,- Kč; i tato výše musí zůstat zachována po celu dobu trvání 

společnosti. 

Počet obchodních podílů ve společnosti s ručením omezeným je variabilní. 

Vždy musí být alespoň 1 – v případě jediného obchodního podílu pak má jeho 

majitel jako jediný společník dění ve společnosti plně pod kontrolou, 

maximální počet obchodních podílů ve společnosti je 50 – právě tolik 

společníků může nejvýše každá společnost s ručením omezeným mít, přičemž, 

jak již bylo řečeno, každý z nich může mít pouze – a zároveň právě – jeden 

obchodní podíl. Bez obchodního podílu by totiž osoba nemohla být 

společníkem. Stejně tak neexistuje podíl, který nikomu nepatří. 

Dále v textu budou rozebrány důsledky pravidla jednotnosti obchodního 

podílu, které platí například i v případě, kdy společník je jediným vlastníkem 

                                                        
4 Srov. § 61 odst. 1 ObchZ a § 114 odst. 1 ObchZ. 
5 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010, s. 384. 
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jednoho obchodního podílu a zároveň se stane spolumajitelem obchodního 

podílu jiného (typicky při dědění). I v takovém případě je nutné dodržet 

zachovat se podle principu jednotnosti.  

S obchodním podílem může společník, v rámci stanoveném právní úpravou, 

libovolně nakládat. Obchodní podíl je předmět obchodovatelný6, lze ho 

převádět na další osoby, zatížit ho zástavním právem. Na druhou stranu se ho 

společník nemůže ve chvíli, kdy již nechce být společníkem, bez dalšího zbavit.7 

 

1.1. Kvantitativní a kvalitativní stránka obchodního 

podílu 

Každý obchodní podíl charakterizuje zejména jeho kvalitativní a kvantitativní 

stránka. O kvantitativní stránce obchodního podílu již byla v této kapitola 

zmínka, protože je představována hodnotou obchodního podílu (ustanovení § 

61 odst. 1 ObchZ) a jeho velikostí (ustanovení § 114 odst. 1 ObchZ). Mezi 

oběma faktory je patrný rozdíl.8 Zatímco hodnota je závislá na aktuální 

hospodářské situaci společnosti a může se tedy vyvíjet, velikost obchodního 

podílu je do značné míry stabilní veličina, která vyjadřuje jak silné je postavení 

a vliv společníka ve společnosti.9 

Jeho výše se může měnit jen v případě zvýšení základního kapitálu společnosti, 

při převodech a přechodech obchodních podílů a jejich částí nebo při změně 

společenské smlouvy. Společník může o těchto změnách zpravidla 

spolurozhodovat a velikost svého obchodního podílu nadále ovlivňovat, ať už 

při nabývání dalších obchodních podílů ve společnosti či naopak prodeji svého 

obchodního podílu nebo jeho části, při zvyšování základního kapitálu má 

přednostní právo v takové míře, aby v případě, kdy závazek přijmou všichni 

                                                        
6 ELIÁŠ, K.: Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným. Bulletin advokacie 8/1996, s. 55. 
7 Více v kapitole Společníkem proti své vůli. 
8 K pojmu obchodní podíl srov. POKORNÁ, J. K vymezení pojmu obchodní podíl. Právník 9/1995, 
s. 872. 
9 POKORNÁ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. Praha: ASPI, 2009. 
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společníci, zůstal jeho procentuální podíl stejný. Naproti tomu hospodářskou 

situaci společnosti, jakkoli se o to může snažit, do takové míry ovlivnit nemůže 

a je závislý na dalších faktorech. 

Kvalitativní stránka obchodního sice není takto snadno číselně vyjádřitelná, 

pro společníka má za trvání právního vztahu mezi ním a společností daleko 

větší praktický význam. S ohledem na to, že podíl vyjadřuje „kvalitu“ vztahu 

společníka vůči společnosti jakožto odlišnému subjektu, nemůže společnost dle 

ust. § 120 ObchZ vlastnit svůj obchodní podíl.10 Jedná se o souhrn práv a 

povinností, které plynou společníkovi z jeho účasti na společnosti. Práva se dají 

rozdělit na základní a doplňkové, případně na majetková a nemajetková. Mezi 

základní patří právo hlasovací a kontrolní nebo právo na podíl na zisku a právo 

na vypořádání, doplňkovým právem je například právo žalovat o neplatnost 

usnesení valné hromady nebo práva na přednostní právo na účasti na zvýšení 

základního kapitálu. Do práv společníků patří i speciální kategorie menšinová 

práva společníků. Podobně rozdělit lze i povinnosti společníka, přičemž tou 

hlavní a nejdůležitější je povinnost vkladová. K nemajetkovým povinnostem 

společníků ve společnosti s ručením omezeným patří povinnost loajality a 

povinnost zdržet se konkurenčního jednání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 ELIÁŠ, K. Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným. Bulletin advokacie 8/1996, s. 55. 



11 
 

II. ORIGINÁRNÍ NABYTÍ OBCHODNÍHO PODÍLU 

Na okraj je snad třeba zmínit se nejprve ke druhému způsobu nabývání 

vlastnictví, tj. k nabytí obchodního podílu originárním způsobem. Originární 

nabytí obchodního podílu je možné pouze převzetím vkladu do základního 

kapitálu společnosti s ručením omezeným.11 Stává se tak při založení 

společnosti a při nabytí obchodního podílu při zvyšování základního kapitálu. 

Nabytí při založení společnosti s ručením omezeným je zřejmě nejčastějším 

důvodem nabytí obchodního podílu. Jelikož nabytí v tomto případě vzniká 

nově, jedná se o nabytí originární (původní). Při originárním nabytí se nabývá 

věc do vlastnictví bez ohledu na případné vlastnické právo předchůdce; jde 

např. o vyvlastnění, vydržení, ale i o zhotovení nové věci.12 Právě k zhotovení 

nové věci se dá vznik nového obchodního podílu asi nejlépe přirovnat. 

U zvyšování základního kapitálu však může dojít k originárnímu nabytí jen u 

osoby, která dosud není společníkem společnosti – společníkovi by vklad 

„přirůstal“ k jeho obchodnímu podílu, přičemž nový obchodní podíl by 

společník nenabyl. Zde bych znovu upozornil na to, že podle nové právní 

úpravy již bude existovat varianta většího množství podílů ve společnosti 

s ručením omezeným, a tak dojde k rozšíření možností originárního nabytí. 

 

2.1. Založení společnosti 

K poslednímu dni roku 2011 bylo v ČR 332 987 společností s ručením 

omezeným, přičemž jen za poslední rok přibylo 21 17413 z nich – minimálně 

tolik nových obchodních podílů tedy za jeden rok vzniklo tímto originárním 

                                                        
11 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006, s. 72. 
12 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M., a kol. Občanský zákoník I, II. 2. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2009, s. 751. 
13 Údaje z www.cekia.cz, dostupné online na: http://www.cekia.cz/cz/tiskove-zpravy/315-
tz120116 

http://www.cekia.cz/
http://www.cekia.cz/cz/tiskove-zpravy/315-tz120116
http://www.cekia.cz/cz/tiskove-zpravy/315-tz120116
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způsobem, fakticky jich ale jistě bylo mnohem více – nelze předpokládat, že by 

každé s.r.o. mělo právě jednoho společníka. 

Při založení společnosti s ručením omezeným vzniknou společníkovi práva a 

povinnosti plynoucí z účasti na společnosti, jež jsou představovány obchodním 

podílem. Každý ze společníků může mít jen jeden obchodní podíl, při dalším 

vkladu společníka se velikost jeho podílu může změnit, nikdy však nevznikne 

podíl další. Dle § 135 a § 135 ZOK „Společenská smlouva může připustit vznik 

různých druhů podílů. Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, 

tvoří jeden druh. Podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a 

povinnosti, je podíl základní.“ V budoucnu tedy úprava obchodních podílů bude 

připomínat spíše akcie. 

Velikost obchodního podílu se primárně určuje podle poměru vkladu 

společníka k základnímu kapitálu společnosti; výši jinou může stanovit 

společenská smlouva.14 Toto ustanovení umožňuje při zakládání společnosti 

ve společenské smlouvě vyloučit vazbu mezi výší vkladu společníka a výší jeho 

podílu na společnosti a založit tak do určité míry nerovné postavení společníků 

ve společnosti.  

Tato možnost stanovení výše obchodních podílů ve společenské smlouvě bez 

ohledu na výši vkladů však není neomezená. Určení odchylné výše obchodních 

podílů ve společenské smlouvě by tak nemělo odporovat zásadám poctivého 

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

stanovení odchylné výše obchodních podílů nějaký důvod. Takovým důvodem 

může být např. to, že se někteří společníci osobně podílejí na činnosti 

společnosti, zatímco jiní ne, anebo to, že se všichni společníci z důvodu 

osobních vazeb shodli na tom, že mají mít ve společnosti stejné postavení bez 

ohledu na výši vkladů, apod.15,16  

                                                        
14 Zákonná konstrukce dle § 114 odst. 1 ObchZ. 
15 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010, s. 383. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boozqxuytb&conversationId=1445712
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boozvwyylel5zxa33mmvrw42llme&conversationId=1445712
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boozqxuytb&conversationId=1445712
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2.2. Přistoupení při zvýšení základního kapitálu 

Druhou možností, jak originárně nabýt obchodní podíl, je zvýšení základního 

kapitálu s účastí osoby, která dosud není společníkem ve společnosti. Ta je 

možná poté, co dosavadní společníci nevyužijí přednostního práva k účasti na 

zvýšení základního kapitálu podle § 143 ObchZ za předpokladu, že toto 

přednostní právo nevylučuje společenská smlouva. 

Se souhlasem valné hromady pak může závazek k novému vkladu převzít 

kdokoli. Neexistuje jednotný názor na to, zda tento souhlas může udělit stejná 

valná hromada, která rozhodla již o samotném zvýšení základního kapitálu, 

nebo zda musí být svolána valná hromada nová, a to po uplynutí lhůty 

k uplatnění přednostních práv. Objevují se názory, že svolání další valné 

hromady nutné není17, ale i opačné.18 Často se objevuje i názor, že „o převzetí 

vkladů bez využití přednostního práva může rozhodnout táž valná hromada, 

ovšem za předpokladu, že rozhodne o osobách, které převezmou vklad, 

konkrétně, tj. jednoznačně je identifikuje; nepostačí pouhé vyslovení 

paušálního souhlasu k tomu, aby vklady na zvýšení základního kapitálu převzal 

kdokoli.“19 Osobně bych se taktéž připojil k tomuto názoru. 

Výše obchodního podílu se pak určí podle výše uvedených pravidel, a to buď za 

použití zákonné konstrukce, nebo podle ustanovení společenské smlouvy. 

Přistoupením nového společníka a vznikem nového obchodního podílu dochází 

vždy ke zmenšení podílu alespoň některých dosavadních společníků. 

 

 

                                                                                                                                                           
16 K omezení určení velikosti obchodních podílů také např. ELIÁŠ, K. Obchodní podíl ve 
společnosti s ručením omezeným. Bulletin advokacie 8/1996, s. 55 
17 DĚDIČ, J. Komentář k obchodnímu zákoníku. Praha: Prospektrum, 1997, s. 392. 
18 PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. Praha: Linde Praha, 1995, s. 357. 
19 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2010, s. 452; nebo BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením 
omezeným. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s. 252. 
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III. DERIVATIVNÍ NABYTÍ OBCHODNÍHO PODÍLU 

Derivativně, tj. odvozeně, lze nabýt obchodní podíl několikerým způsobem. 

Především tak lze nabýt obchodní podíl převodem, zejména uzavřením 

smlouvy o převodu obchodního podílu podle § 115 ObchZ. Dále lze derivativně 

nabýt obchodní podíl v důsledku universální sukcese po smrti či zániku 

původního společníka - přechodem, tj. děděním nebo v důsledku fúze, 

rozdělení či převodu obchodního jmění na společníka. Dále je možné nabytí 

obchodního podílu při jeho rozdělení v souvislosti s převodem či přechodem 

podle § 117 ObchZ, ale tato varianta může být považována za speciální odnož 

výše uvedených možností . 

 

3.1. Smlouva o převodu obchodního podílu 

Troufám si tvrdit, že druhou nejčastější příčinou nabytí obchodního podílu je 

po založení společnosti právě převod obchodního podílu. Pro platné uzavření 

smlouvy20 o převodu obchodního podílu je zapotřebí dodržet mnoho 

obsahových a formálních náležitostí, přičemž jejich nedodržení – a s tím 

spojená neplatnost dokumentu – mohou na povrch vyplynout až po delší době 

a tím způsobit problémy nejen stranám převodu, ale třeba i jejich právním 

nástupcům. Právě množství požadavků na smlouvu o převodu obchodního 

podílu je také důvodem, proč se k této problematice váže také jedna 

z nejpočetnějších judikatur. 

Tato kapitola se tedy věnuje problematice převodu obchodního podílu, se 

všemi možnými úskalími, které mohou strany převodu potkat, s důrazem na 

všechny náležitosti, které musí být při převodu obchodního podílu dodrženy 

tak, aby smlouvy byly uzavřeny platně a skončily úspěšnou změnou zapsaných 

společníků v obchodním rejstříku. Zároveň by se při převodu obchodního 

                                                        
20 Uzavření smlouvy při převodu obchodního podílu vyžaduje §115 odst. 1 ObchZ 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boonwwy33vozqv6327obzgk5tpmr2v633cmnug6zdonfug6x3qn5sgs3dv&conversationId=1542175
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzheyv6njrgmxhazrrge2q&conversationId=1542175
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podílu mělo dbát na dodržování povinnosti loajality21 vůči společnosti, jelikož 

převod obchodního podílu se jí velmi dotýká. Proto i Nejvyšší soud České 

republiky judikoval v rozhodnutí ze dne 26. 6. 2007 sp. zn. 29 Odo 387/2006 

v tom smyslu, že principu loajality je třeba hledět i při převodu obchodního 

podílu, přičemž „jednou z povinností společníka při převodu obchodního podílu 

je, aby tímto převodem neúměrně a neodůvodněně neohrozil další činnost a 

existenci společnosti.“  

Základními předpoklady pro převod obchodního podílu je smlouva o tomto 

převodu22 a převoditelný obchodní podíl, další pak může stanovit zákon nebo 

společenská smlouva.  

Jak již bylo uvedeno výše, vyžaduje ObchZ pro převod obchodního podílu 

uzavření smlouvy. Smlouva o převodu obchodního podílu je smluvní typ, který 

lze využít jak pro bezúplatný, tak pro úplatný převod obchodního podílu. Proto 

musí být ve smlouvě výslovně vyjádřeno, zda jde o bezúplatný nebo 

úplatný převod, a jde-li o převod úplatný, musí být uvedena též cena nebo 

způsob jejího určení.23 Je to nutné pro zachování dostatečné určitosti smlouvy, 

jak prohlásil ve svém rozsudku ze dne 15. 3. 1995, sp. zn. 7 Cmo 120/94, 

Vrchní soud v Praze (více viz dále). Ze samotného nedostatku vyjádření 

úplatnosti či určení ceny přitom nelze bez dalšího dovodit bezplatnost 

převodu.24 Některé další prameny připouští i použití smlouvy při směně 

obchodních podílů s tím, že takový postup však v praxi zřejmě nebude příliš 

častý.25 

Smlouva o převodu obchodního podílu je zvláštním typem smlouvy, která není 

systematicky zařazena do zvláštních ustanovení části třetí ObchZ a je podle § 

                                                        
21 Jakkoliv není povinnost loajality společníka ke společnosti pozitivně vyjádřena v platném 
obchodním zákoníku, je tato povinnost dovozována odbornou literaturou (např. ČERNÁ, S. 
Obchodní právo. Akciová společnost. 3. Díl. Praha: ASPI, 2006, s. 185) i judikatorně (rozhodnutí 
NS sp.zn. 29 Odo 387/2006 nebo rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp.zn.  7 Cmo 269/2009). 
22 Případně smlouva o převodu podniku dle § 476 ObchZ . 
23 HENDRYCH, D. a kol.: Právnický slovník. Praha, 2009. 
24 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15.3.1995, sp. zn. 7 Cmo 120/94. 
25 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I.: Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006. s. 73 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boonwwk3tb&conversationId=1547927


16 
 

261 odst. 3 písm. a) absolutním obchodem, vždy se tedy řídí obecnými 

ustanoveními obchodního zákoníku o obchodních závazkových vztazích. 

Jelikož obchodní zákoník neupravuje závazkové vztahy komplexně, je možné 

v rozsahu, v jakém obchodní zákoník tyto vztahy neupravuje, také použití 

občanského zákoníku26. Tak je možné například pro uzavření smlouvy použít 

příslušná ustanovení občanského zákoníku o právních úkonech, vč. postupů při 

uzavírání smlouvy.27 Na smlouvu o převodu obchodního podílu nelze použít 

úpravu smlouvy kupní ani smlouvy darovací, natož pak jiné smluvní typy 

v občanském zákoníku výslovně upravené. Na úpravu smlouvy o převodu 

obchodního podílu se také nepoužije ustanovení § 267 odst. 1 ObchZ o 

neplatnosti právních úkonů, které samo ve svém textu vylučuje své použití pro 

smlouvy uzavřené podle části druhé ObchZ. 

Otázkou také je, v jakém časovém okamžiku, lze smlouvu o převodu 

obchodního podílu uzavřít a obchodní podíl tak převést. Nejasné zůstává 

zejména to, zda lze obchodní podíl na jiného převést dříve, než tento vůbec 

vznikne. Podle dřívější právní úpravy to totiž možné bylo28, a podobnou 

možnost připouštějí někteří autoři29 i nyní, kdy již nemá oporu v žádném 

zákonném ustanovení. Osobně bych s těmito autory nesouhlasil. V kapitole o 

nabytí obchodního podílu od nevlastníka budu zmiňovat zásadu, že nikdo na 

druhého nesmí převést více práv, než má sám. 

Domnívám se, že převod obchodního podílu je možný až ve chvíli, kdy 

obchodní podíl existuje, tedy po vzniku společnosti s ručením omezeným – po 

jejím zápisu do obchodního rejstříku. A to i přes to, že judikatura umožňuje 

převod věci, která má v budoucnosti teprve vzniknout. 

Co se týče časového okamžiku, který je nejzazším pro převod obchodního 

podílu, k tomu se vyjádřil Vrchní soud v Praze v rozhodnutí ze dne 17. 9. 2001, 

sp. zn. 7 Cmo 591/2000, když rozhodl, že „obchodní podíl společníka společnosti 

                                                        
26 Podle ustanovení § 1 odst. 2 ObchZ. 
27 ŠTENGLOVÁ, I. Smlouva o převodu obchodního podílu. Právo a podnikání 7/1995, s. 7. 
28 Umožňoval to zákon o společnostech s ručením obmezeným č. 58/1906 ř.z. 
29 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. Praha: ASPI, 2008, s. 127.  

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzheyv6njrgmxhazrr&conversationId=1575527
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzheyv6njrgm&conversationId=1575527
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s ručením omezeným zrušené s likvidací lze převádět až do okamžiku zániku 

společnosti.“ S tímto rozhodnutím souhlasím a varianta, kdy obchodní podíl lze 

převádět od okamžiku vzniku do okamžiku zániku obchodní společnosti, tedy 

od zápisu společnosti do obchodního rejstříku do jejího výmazu ze stejného 

registru, mi připadá i poměrně logická. 

Smlouva o převodu obchodního podílu nabývá dle § 44 odst. 1 OZ platnosti 

v okamžiku, kdy je uzavřena. Účinnosti mezi smluvními stranami pak zpravidla 

nabývá okamžikem stejným, ale strany si mohou dohodnout, že smlouva 

nabude účinnosti jindy – podmíní účinnost smlouvy nějakou podmínkou nebo 

lhůtou. Teprve ve chvíli, kdy je smlouva účinná, přechází na nabyvatele 

vlastnické právo k obchodnímu podílu a stává se jeho majitelem. 

Možná ještě důležitějším momentem je ale okamžik, kdy se smlouva stane 

účinnou vůči společnosti. Podle ustanovení § 115 odst. 4 ObchZ nastanou 

účinky převodu obchodního podílu podle smlouvy o převodu dnem doručení 

již účinné smlouvy společnosti. Smlouva tak musí být podle znění tohoto 

ustanovení doručena společnosti již účinná – není tedy možné, aby byla 

doručena platně uzavřená smlouva s odloženou účinností a společnosti 

doručena předtím, než účinnosti nabude. V takovém případě souhlasím 

s názorem, který se objevuje v teorii30 a který říká, že smlouva by musela být 

doručena společnosti znovu poté, co účinnosti skutečně nabude. Předtím, než 

je smlouva společnosti doručena, je v očích společnosti stále společníkem 

převodce a on vykonává ve společnosti práva a povinnosti, avšak na účet 

nabyvatele. 

Klíčovým momentem pro strany smlouvy je tedy okamžik, kdy se účinná 

smlouva dostane do sféry společnosti, Při přípravě smlouvy o převodu 

obchodního podílu proto přímo do smlouvy, na samotný závěr, doplňujeme 

prohlášení společnosti, ve kterém tato potvrzuje převzetí (doručení) výše 

uvedené smlouvy o převodu obchodního podílu nebo jeho části, které už jen 

                                                        
30 DĚDIČ, J. Obchodní zákoník: komentář, díl II. Praha: Polygon, 2002, s. 1039. 
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podepíše osoba oprávněná za společnost jednat a doplní datum. Taková 

smlouva je pak posílána jako příloha žádosti o zápis změn na obchodní rejstřík 

a netřeba dodávat, že tento zápis má již pouze deklaratorní charakter. 

 

3.1.1. Náležitosti smlouvy o převodu obchodního podílu 

(A) forma 

Základním požadavkem pro smlouvu o převodu obchodního podílu je písemná 

forma.31 Smlouvu tak není možné uzavřít ústně; v úvahu by připadala 

kvalifikovaná modifikace písemné verze, jako např. notářský zápis, nejedná se 

však o nutnost, dostačující je prostá písemná forma.  

Pro případné dodatky nebo změny smlouvy obchodního podílu je písemná 

forma nutná také. U tohoto tvrzení bych ale nevycházel z ustanovení § 272 

odst. 2 ObchZ, podle kterého, obsahuje-li písemně uzavřená smlouva 

ustanovení, že může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné 

formě, může být smlouva měněna nebo zrušena pouze písemně. Podobně jako 

někteří autoři3233 se domnívám, že toto ustanovení se využije spíše 

v případech, kdy byla u obchodních smluv písemná forma stanovena dohodou 

stran nebo na základě volby některého z účastníků. V případě, kdy písemnou 

formu vyžaduje zákon, tak jako v tomto případě, by se dle mého názoru mělo 

uplatnit spíše ustanovení § 40 odst. 2 OZ, podle kterého může být změna u 

písemné smlouvy provedena taktéž jen písemně. 

Nedodržení požadavku písemné formy je stiženo neplatností celé smlouvy. 

Přitom nelze sjednat v písemné formě pouze některá ustanovení smlouvy a 

zbylá pak – především výši ceny – dohodnout ústně.34 Požadavek písemné 

                                                        
31 Dle ustanovení § 115 odst. 3 ObchZ. 
32 STUNA., S. a kol. Obchodní zákoník s podrobným komentářem pro právní a podnikatelskou 
praxi. Praha: Trizonia, 1992, s. 300. 
33 ELIÁŠ, K. Kurs obchodního práva; obchodní závazky; cenné papíry. Praha: C. H. Beck, 1996, s. 
12. 
34 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I.: Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006. s. 77. 
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formy je třeba vztáhnout na celý obsah smlouvy, tedy i na fakultativní ujednání 

stan. Účastnící smlouvy často sepíší smlouvu pouze s povinnými náležitostmi 

s tím, že ostatní ujednání (např. podmínky splácení kupní ceny, disclaimers) 

dohodnou ústně. I tato ujednání jsou ale neplatná pro nedostatek formy a 

působí neplatnost celé smlouvy.35 Ve všech případech by byla smlouva 

absolutně neplatná. Absolutní neplatnost totiž stíhá při nedodržení písemné 

formy takové právní úkony, pro něž povinnost této formy stanoví zákon.36  

Teoreticky by bylo možné uzavřít smlouvu o převodu obchodního podílu 

například ve dvou na sebe navazujících dokumentech. Požadavek jedné listiny, 

resp. projevu vůle všech účastníků, totiž zákon stanovuje jen pro smlouvu o 

převodu nemovitosti.37 Tato možnost je v praxi využívána zejména pro 

stanovení výše úplaty za obchodní podíl v případech, kdy ji účastníci strany 

nechtějí ukázat každému, kdo se podívá do sbírky listin společnosti a nechtějí 

se uchýlit k pouhému „začernění“. Také prohlášení a záruky stran, z nich 

vyplývající smluvní pokuty, způsob splácení kupní ceny aj. jsou upravovány 

rámcovými a jiným dohodami, které jsou často mnohokrát delší než samotná 

smlouva o převodu obchodního podílu.  

Písemná forma musí být zachována také u příloh. Tento požadavek je dle mého 

názoru na první pohled zcela nezpochybnitelný, i přes to se problematikou 

formy příloh smlouvy o převodu obchodního podílu zabýval i Nejvyšší soud. 

V rozhodnutí ze dne 5. 4. 2006, sp. zn. 29 Odo 221/2005 pak vyslovil zcela 

jasně, že také příloha smlouvy o převodu obchodního podílu musí být 

vyhotovena v písemné podobě. Jiné rozhodnutí snad ani nepřicházelo v úvahu. 

Podepsané ale přílohy být nemusí. Otázkou nutnosti podepisování příloh, se 

zabýval Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí ze dne 29. 11. 2001, sp. zn. 29 Cdo 

1422/99, ve kterém soud uvedl, že „zákon neukládá účastníkům písemně 

uzavřené smlouvy, která co do svého předmětu odkazuje na přílohy, aby tyto 

                                                        
35 ŠTENGLOVÁ, I. Smlouva o převodu obchodního podílu. Právo a podnikání 7/1995, s. 7. 
36 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I, II, 2. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 363. 
37 Viz § 46 OZ. 
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přílohy byly smluvními stranami podepsány, a s absencí podpisů smluvních stran 

na přílohách neplatnost těchto smluv nespojuje.“ 

Písemná forma samozřejmě pro svou úplnost potřebuje také podpisy 

účastníků.38 Teprve poté, co je písemný právní úkon podepsán, lze na něj 

hledět jako na platný. Pro dodržení formy není podstatné, zda subjekt ví, co 

podepisuje, samozřejmě ale lze jen doporučit se vždy seznámit 

s podepisovaným textem. 

Ustanovení § 115 odst. 3 ObchZ vyžaduje u podpisů jejich úřední ověření. Chce 

tím zaručit ještě vyšší právní jistotu všech účastníků a vyhnout se případnému 

budoucímu rozporování pravosti podpisu. V současnosti existuje pro ověření 

podpisu mnoho možností – notář, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, 

některé další obecní úřady dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 36/2006, od 

1.7.2009 lze využít též držitele poštovní licence, a tento výčet není úplný 

Účastníci smlouvy můžou využít služeb tzv. Czech pointů a nově také některých 

advokátů.  

Podepsat se musí osoba, která je k tomu oprávněna. V případě, že smlouvy o 

převodu obchodního podílu uzavírají fyzické osoby, musí se podepsat osobně 

anebo k tomu zplnomocnit jiného. V praxi bývají k podpisu těchto smluv 

zplnomocněni například advokáti. Pak je ale třeba opatřit úředně ověřeným 

podpisem zároveň i příslušnou plnou moc.39 Tento požadavek mi přišel zcela 

jasný i před tím, než jsem se seznámil s příslušným judikátem Nejvyššího 

soudu, který problematiku ověřování podpisu na plné moci řešil, a to při 

použití logického výkladu příslušného ustanovení. Nejvyšší soud tak dle mého 

zcela správně ve svém rozhodnutí ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. 29 Odo 894/2006 

rozhodl, že plná moc opravňující zmocněnce k podpisu smlouvy o převodu 

                                                        
38 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol. Občanský zákoník I, II. 2. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 364. 
39 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 5. 2007, sp. zn. 29 Odo 894/2006. 
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obchodního podílu musí mít podpis úředně ověřen, právě s odkazem na 

samotnou logiku věci.40 

Pokud je účastníkem smlouvy osoba právnická, smlouvu za ní musí podepsat 

osoba, která je za ni oprávněna jednat. Podle ustanovení § 66 odst. 7 ObchZ by 

taková osoba ke svému podpisu měla připojit firmu právnické osoby, podle 

stejného ustanovení však její opomenutí nezpůsobuje neplatnost úkonu. Osoby 

oprávněné podepisovat smlouvu připojují název své funkce, z jejíž pozice jsou 

k podepisování oprávněni. Ani opomenutí označení funkce by však 

k neplatnosti dotčené smlouvy nestačilo, jak rozhodl Nejvyšší soud ČR 

v rozhodnutí ze dne 3. 3. 1998, sp. zn. 1 Odon 53/97, podle kterého je písemná 

forma úkonu dodržena i tehdy, neuvede-li osoba svou funkci, třebaže je takový 

požadavek uveden v obchodním rejstříku společnosti u jednání statutárního 

orgánu. Pokud by ale smlouvu podepisoval prokurista, který dle § 14 odst. 5 

ObchZ podepisuje tak, že k firmě podnikatele připojí svůj podpis a označení, že 

jde o prokuristu, šlo by o neplatný právní úkon. Povinnost uvést, že jde po 

podpis prokuristy stanoví totiž zákon, nikoli jen obchodní rejstřík na základě 

zakládacích dokumentů. 

Kromě podpisů účastníků již další prvek písemná forma obligatorně 

nevyžaduje. Například datum, které ve smlouvách běžně bývá, mezi nutné 

náležitosti smlouvy nepatří. Je-li uvedeno, prokazuje, že smlouva byla 

k uvedenému dni skutečně podepsána. K uzavření smlouvy ale stejně dle mého 

názoru dochází až na základě úředního ověření podpisu posledního účastníka. 

I při úředně ověřeném podpisu samozřejmě může dojít ke sporu o jeho 

pravost. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2007, sp. zn. 29 

Odo 1178/2005, který se vyjadřoval ve věci důkazního břemene právě 

v situaci, kdy došlo k popření pravosti ověřeného podpisu, je „řešení otázky 

důkazního břemene ohledně pravosti takového podpisu závislé na tom, zda tato 

                                                        
40 Podle soudu by „nebylo logické požadovat, aby zmocněnec nechal ověřit svůj podpis na 
smlouvě o převodu obchodního podílu a tím postavil najisto, že je skutečně osobou, které svědčí 
udělená plná moc, aniž by bylo najisto postaveno, že osoba, která plnou moc podepsala, je osobou 
oprávněnou takovou plnou moc udělit.“ 
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ověřovací doložka obsahuje náležitosti podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 

41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti 

podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a 

okresními úřady. Je-li tomu tak (tedy má-li ověřovací doložka všechny zákonem 

stanovené náležitosti – pozn. autora), je na navrhovatelce, která zpochybňuje 

údaje v ověřovací doložce, aby prokázala opak (tj. že nejde o její podpis). 

V případě, že ověřovací doložka nesplňuje požadavky dle shora uvedeného 

ustanovení, tíží důkazní břemeno co do pravosti podpisu navrhovatelky 

odpůrkyni. 

Podle § 74 odst. 1 notářského řádu existují dvě možnosti, jak podpis ověřit – 

buďto vlastnoručně podepsat dokument před notářem (nebo jinou k tomu 

oprávněnou osobu), nebo před ním prohlásit svůj podpis za vlastní – tak je 

pravost podpisu ověřena zprostředkovaně prostřednictvím osoby, která 

uznává podpis na listině za vlastní.4142 V praxi se v drtivé většině případů 

setkávám s tím, že účastník převodu obchodního podílu (nebo jeho 

zplnomocněný zástupce) podepisuje dokumenty přímo před notářem. 

Často také dochází k tomu, že podpis je ověřován v cizině. V takovém případě 

existují jakési tři stupně ověřování. Nejjednodušší je varianta, kdy má Česká 

republika s předmětnou zemí uzavřenu dohodu o právní pomoci (např. 

Rakousko, Řecko, Kypr a další). Pak se podpisy ověřené v této zemi 

automaticky uznávají i u nás. Pokud taková smlouva neexistuje, ale druhá země 

je, stejně jako Česká republika, signatářem Haagské úmluvy o zrušení 

požadavku ověřování cizích veřejných listin,43musí být listina opatřena 

apostilou. No a nakonec, pokud neplatí ani jedna ze dvou předchozích variant, 

je jedinou možností tzv. superlegalizace dle zákona č. 97/1963 Sb., o 

                                                        
41 BÍLEK, P., DRÁPAL, L., JINDŘICH, M., WAWERKA, K. Notářský řád a řízení o dědictví. 4. vydání. 
Praha: C.H.Beck, 2010, s. 303. 
42 Uznat podpis z vlastní však nelze všude, např. advokát může ověřit pouze podpis na listině, 
kterou před ním účastník vlastnoručně podepsal. 
43 V ČR vstoupila v platnost 16.3.1999. 
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mezinárodním právu soukromém a procesním, a k listině musí připojit 

Ministerstvo spravedlnosti své ověření. 

Úředně ověřeného podpisu je třeba i na případném odstoupení od smlouvy o 

převodu obchodního podílu. Ve svém rozhodnutí ze dne 7. 2. 2006, sp. zn. 29 

Odo 970/2005 tak rozhodl Nejvyšší soud ČR, když dovodil, že „není pochyb o 

tom, že odstoupení od smlouvy o převodu obchodního podílu a odvolání účinků 

odstoupení od smlouvy jsou, stejně jako samotná smlouva o převodu obchodního 

podílu, právní úkony týkající se změny společnosti, neboť jimi dochází ke změně v 

osobách společníků. Proto je pro odvolání účinků odstoupení od smlouvy o 

převodu obchodního podílu a rovněž k udělení souhlasu k takovému odvolání 

nutná písemná forma a podpisy na nich musí být úředně ověřeny.“  

 

(B) obsahové náležitosti44 

Smlouva musí samozřejmě splňovat i obecné požadavky na právní úkony tak, 

jak jsou stanovené v § 37 OZ. Smlouva o převodu obchodního podílu tak pro to, 

aby byla platný, musí být učiněna svobodně a vážně, určitě a srozumitelně. 

Zároveň musí být jejím předmětem plnění možné. Zejména tak musí dojít 

k náležité identifikaci stran smlouvy, jakož i obchodního podílu.  

Jako v každé smlouvě i ve smlouvě o převodu obchodního podílu musí být na 

prvním místě označení smluvních stran s uvedením, zda se jedná o převodce či 

nabyvatele, přičemž na obou stranách smlouvy může být libovolný počet 

účastníků (samozřejmě při respektování jiných zákonných ustanovení). 

Zároveň je vhodné, že se jedná o smlouvu o převodu obchodního podílu 

s uvedením příslušného ustanovení, aby se předešlo budoucím výkladovým 

problémům. U fyzické osoby by se tak mělo stát alespoň jménem, příjmením, 

datem narození a místem bydliště. U právnické osoby pak vedle obchodní 

firmy a sídla přistupuje ještě identifikační číslo a osoba jednající za společnost 

                                                        
44 K formě a obsahu smlouvy o převodu obchodního podílu viz ELIÁŠ, K. Převody a přechody 
obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Právník, 7/1996, s. 629. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5rgg2dpmrxgsx3qn5sgs3a
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s uvedením funkce. Často se do smlouvy také uvádí spisová značka příslušného 

obchodního rejstříku společnosti. 

Obchodní podíl se nejčastěji identifikuje dle obchodní společnosti, ve které 

konkrétní podíl je, jeho velikostí v procentech (v poměru vkladu k základnímu 

kapitálu) a také výší vkladu, které obchodní podíl odpovídá. Uvádí se rovněž, 

zda je vklad splacený či nikoli. V případě, že se jedná pouze o převod části 

obchodního podílu, použije se tato identifikace přiměřeně. 

Ve smlouvě dále musí být výslovně uvedeno, zda se jedná o převod bezplatný 

či úplatný, výše popř. způsob určení výše takové úplaty. 

Nejvyšší soud ČR povinnost ujednání o bezúplatnosti či úplatnosti za převod 

obchodního podílu ve smlouvě o tomto převodu znovu zdůraznil, a to i v 

aktuálním rozhodnutí ze dne 28. 4. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1899/2009. V tomto 

rozhodnutí také připomněl, že v případě absolutní neplatnosti smlouvy o 

převodu obchodního podílu, na jejímž základě však došlo ke změně ve 

struktuře společníků a nový společník vykonával práva a povinnosti ve 

společnosti, je (celkem pochopitelně) třeba, aby si účastníci neplatné smlouvy 

vydali bezdůvodné obohacení, tj. vše to, co na základě smlouvy získal. 

Stejně se vyjádřil Nejvyšší soud ČR i v dalším rozhodnutí ze dne 7. 10. 1998, sp. 

zn. 1 Odon 110/97, kdy vyšel zejména z ustanovení § 37 OZ o určitosti 

právního úkonu, podle kterého lze „smlouvu o převodu obchodního podílu podle 

§ 115 ObchZ využít jak pro úplatný, tak pro bezúplatný převod. Aby byla smlouva 

o převodu obchodního podílu určitým právním úkonem, musí být z jejího obsahu 

zjistitelné, zda úmysl účastníků směřoval k uzavření smlouvy o úplatném nebo o 

bezúplatném převodu.“ 

V souvislosti s nutností ve smlouvě určit, zda se jedná o smlouvu úplatnou či 

nikoli, bych ještě rád upozornil na zajímavý judikát Nejvyššího soudu ze dne ze 

dne 22. 3. 2006, sp. zn. 29 Odo 3/2005. V konkrétním případě si účastníci ve 

smlouvě dohodli úplatnost převodu obchodního podílu za cenu, která 

odpovídala vkladu připadajícímu na prodávaný podíl. Mimo to se ale ústně 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=njptembqg5pxg4s7geyv643uojptimrw&conversationId=1580893
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dohodli (ačkoli ve smlouvě deklarovali, že mezi nimi nevznikli žádné další 

povinnosti vyplývající z tohoto převodu), že nabyvatel zjistí k okamžiku 

převodu podílu hodnotu majetku společnosti a dorovná prodejci rozdíl mezi 

touto hodnotou a částkou, za kterou byl podíl prodáván. Až po tomto 

dorovnání měl být podán návrh na zápis změny do obchodního rejstříku. Tak 

se nestalo a případ se dostal k soudu. Soud a následně i odvolací soud 

vycházely z textu smlouvy a žádný další závazek nabyvatele nenalezly, přičemž 

smlouvu považovaly za platnou. Nejvyšší soud pak poněkud překvapivě, poté, 

co dovodil právní význam věci a tím přípustnost dovolání, které bylo ve věci 

podáno, vrátil věc odvolacímu soudu k prověření tvrzení obou stran s tím, že 

pokud by se prokázalo, že strany si domluvily i další povinnosti, mohlo by se 

jednat o simulovaný právní úkon a tím by mohla být smlouva neplatná. Podle 

některých autorů přineslo toto rozhodnutí do převodů obchodního podílu 

prvek nejistoty, když nehleděl jen na text smlouvy, ale i na možné vedlejší 

dohody, které ani neměly potřebnou formu.45 

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 12. 2005, sp. zn. 7 Cmo 

519/2005 je třeba na úplatný převod obchodního podílu nahlížet jako na jeho 

koupi, tzn. využít i ustanovení § 409 – 470 ObchZ. V případě převodu 

bezplatného pak ust. § 628 – 630 OZ pro darovací smlouvu. Není ale možné 

toto přijmout bez výhrad, podle Petra Čecha půjde spíše o analogické užití 

těchto ustanovení v konkrétních případech.46 S jeho tvrzením koresponduje i 

názor Nejvyššího soudu ČR, vyslovený v rozhodnutí ze dne 21.3.2007, sp. zn. 

29 Odo 266/2005.  

Můžeme tedy shrnout, že ve smlouvě musí být jako podstatná náležitost 

výslovně uvedeno, zda jde o bezúplatný nebo úplatný převod. Jde-li 

o převod úplatný, musí být, kvůli dostatečné určitosti smlouvy, uvedena též 

cena nebo způsob jejího určení.47 Nelze například dovodit, že v případě, že výše 

                                                        
45 Např. DOLEŽIL, T.: Oko za oko, podíl za úplatu aneb zastřený převod obchodního podílu. 
Právní rozhledy 9/2007, s. 330. 
46 ČECH, P. K některým úskalím převodu obchodního podílu II. Právní rádce 6/2007, s. 23-29. 
47 HENDRYCH, D. a kol.: Právnický slovník. Praha: C.H.Beck, 2009. 
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úplaty chybí ani postup jejího určení dle ust. § 61 odst. 1 ObchZ.48 Ze 

samotného nedostatku vyjádření úplatnosti či určení ceny přitom nelze bez 

dalšího dovodit ani bezplatnost převodu.49 Neuplatní se ani zákonná domněnka 

ceny obvyklé.  

V případě, že cena obchodního podílu není uvedena, je důležité pro dodržení 

ustanovení § 37 OZ o určitosti právních úkonů stanovit přesný způsob určení 

ceny, jak rozhodl Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí ze dne 5. 4. 2005, sp. zn. 29 

Odo 221/2005. „V úplatné smlouvě o převodu obchodního podílu musí být 

uvedena cena nebo způsob jejího určení. Dohoda o ceně může být obsažena i v 

příloze ke smlouvě… Z požadavku určitosti právního úkonu (§ 37 odst. 1 OZ) však 

vyplývá nezbytnost takové dohody, neboť zákon pro smlouvu o převodu 

obchodního podílu nestanoví postup pro určení ceny, není-li uvedena ve smlouvě 

(jak to činí např. pro kupní smlouvu či smlouvu o dílo) a při nedostatku 

smluvního ujednání o ceně by tedy nebylo možné cenu s použitím dispozitivního 

ustanovení zákona určit.“ S tímto výkladem pak souhlasí i teorie.50 Jak již bylo 

uvedeno výše, tento judikát dovodil i možnost sjednat kupní cenu v příloze 

smlouvy. Dohoda o ceně tak může být stanovena i mimo vlastní text smlouvy o 

převodu obchodního podílu, v textu smlouvy se však na přílohu, ve které je 

cena upravena, musí odkázat a zároveň musí tato příloha existovat v době, kdy 

je smlouva uzavírána. Pokud cena chybí, ani v tomto případě nelze tento 

nedostatek zhojit uzavřením dodatku, ve kterém již bude uvedena, smlouva 

musí být uzavřena znovu.  

V praxi by ale dle mého názoru mohlo přinést uvádění výše kupní ceny 

v příloze problémy. Jak je již shora uvedeno, přílohy smluv nemusí být 

podepsány. Naproti tomu smlouva o převodu obchodního podílu vyžaduje 

ověřené podpisy. Pokud by tak kupní cena následovala až za těmito ověřenými 

                                                        
48 ELIÁŠ, K. Převody a přechody obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Právník, 
7/1996, s. 630. 
49 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15.3.1995, sp. zn. 7 Cmo 120/94. 
50 Viz například DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Praha: Polygon, 2002, s. 1035. 
ELIÁŠ, K. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997, s. 89. ŠTENGLOVÁ, I. 
Smlouva o převodu obchodního podílu. Právo a podnikání 8/1995. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5rgg2dpmrxgsx3qn5sgs3a
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podpisy, a podepsána už by nebyla, mohlo by to vést ke sporům stran. I 

s vyžadovaným odkazem na přílohu ve smlouvě by totiž strany mohly namítat 

pravost přílohy apod. Proto pokud chtějí strany použít pro uvedení kupní ceny 

přílohu, doporučoval bych její podpis zároveň při uzavírání samotné smlouvy, 

a zároveň i tento podpis úředně ověřit. 

Určitostí kupní ceny se Nejvyšší soud ČR zabýval i ve svém usnesení ze dne 15. 

6. 2006, sp. zn. 29 Odo 609/2005, ve kterém shledal nedostatečným následující 

ujednání smlouvy o převodu obchodního podílu: „Nabyvatel uhradil převodci 

částku odpovídající nominální hodnotě jemu převedenému podílu před podpisem 

této smlouvy, což účastníci potvrzují svými vlastnoručními podpisy.“ Podle 

Nejvyššího soudu ČR „…z pouhého jazykového vyjádření (a gramatického 

výkladu) dotčeného ujednání ve smlouvě nelze dospět k závěru o dohodě jejích 

účastníků o ceně nebo způsobu jejího určení.“ Toto rozhodnutí dle mého zcela 

zapadá do předchozích tezí o určitosti právních úkonů a konkrétně určitosti 

kupní ceny, když z podobného vyjádření nelze s určitostí vymezit výši kupní 

ceny. 

Dalším pozoruhodným způsobem určení kupní ceny se zabýval Nejvyšší soud 

ČR ve svém rozhodnutí ze dne 1. 3. 2007, sp. zn. 29 Odo 641/2005. Šlo o 

situaci, kdy měla dle dohody být kupní cena vypořádána z majetku společnosti, 

a nikoli samotným nabyvatelem. Vypořádání ceny za převod obchodního 

podílu nebo její části však podle rozhodnutí soudu nelze provést z majetku 

nebo k tíži majetku společnosti.51 „Taková dohoda by se příčila zásadám, ze 

kterých vychází právní úprava společnosti s ručením omezeným, zejména axiomu 

majetkové autonomie společnosti s ručením omezeným, jenž se projevuje v 

důsledném oddělení majetku společnosti a jejích společníků.“  

Jak jsem ale již jednou uváděl, v praxi samozřejmě bývá na cenu jako na jednu 

z nejdůležitějších složek smlouvy o převodu obchodního podílu, kladen velký 

                                                        

51 Právě dle zmiňovaného rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 3. 2007, sp. zn. 29 Odo 
641/2005. 
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důraz, a nestává se, že by její určení – zpravidla přesná výše – ve smlouvě 

chybělo. Větší možnost opomenout tuto podstatnou náležitost bych osobně 

viděl v případě bezúplatného převodu, kdy by se mohlo opomenout dát 

ustanovení o bezplatnosti do smlouvy. V případě úplatného převodu by muselo 

jít o hrubou nepozornost a osobně se domnívám, že takové případy musí být 

vzácnou výjimkou. 

Jedinou obsahovou náležitostí stanovenou ustanovením § 115 ObchZ je 

prohlášení o přistoupení ke společenské smlouvě. Tento požadavek se 

s ohledem na to, že aktuální společníci SRO již ke společenské smlouvě 

přistoupili, uplatní jen v případě, kdy nabyvatelem obchodního podílu je osoba, 

která dosud není společníkem. Ta pak musí ve smlouvě o převodu obchodního 

podílu, že přistupuje ke společenské smlouvě, nebo ke stanovám v případě, že 

je společnost vydala. Pokud by takové prohlášení ve smlouvě chybělo, byla by 

absolutně neplatná. 

Toto prohlášení je potřeba i v případě, že převodcem je jediný společník a 

dotčená společnost tak nemá společenskou smlouvu, nýbrž zakladatelskou 

listinu. Zakladatelské listina je dokument stejného účelu jako společenská 

smlouva, která upravuje režim vnitřních poměrů společnosti, a proto je 

požadavek na podobné prohlášení pochopitelný. I podle textu ustanovení § 57 

odst. 3 ObchZ52 lze dle mého názoru dovodit, že pokud je někde požadavek 

stanovený pro společenskou smlouvu, měl by být splněn i v případě, že 

společnost má zakladatelskou listinu, pokud ze samotného ustanovení 

nevyplývá, že by pro jednočlennou společnost nemělo význam. V tomto smyslu 

se vyjádřil i Nejvyšší soud České republiky, když v rozhodnutí ze dne 24. 4. 

2002, sp. zn. 29 Odo 264/2001 judikoval, že prohlášení o přistoupení 

k zakladatelské listině u jednočlenné společnosti je také nezbytnou náležitostí 

smlouvy o převodu obchodního podílu. I podle zmiňovaného judikátu mají oba 

                                                        
52 Připouští-li tento zákon, aby společnost založil jediný zakladatel, nahrazuje společenskou 
smlouvu zakladatelská listina vyhotovená ve formě notářského zápisu. Zakladatelská listina 
musí obsahovat stejné podstatné části jako společenská smlouva. 
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dokumenty stejný význam, s jednou výjimkou: „Společenská smlouva 

společnosti s ručením omezeným je základním dokumentem této společnosti, 

jejímž účelem je kromě založení společnosti též úprava jejích vnitřních poměrů, 

práv a povinností společníků a vztahů mezi společností a společníky jakož i mezi 

společníky navzájem. Stejný účel má i zakladatelská listina - kromě úpravy 

vztahů mezi společníky.“ Podle názoru soudu pak „v zájmu ochrany třetích osob 

nelze připustit stav, že by jediný společník společnosti s ručením omezeným nebyl 

vázán její zakladatelskou listinou, popřípadě stanovami. Takový stav by 

navozoval značnou právní nejistotu v celé řadě skutečností významných pro třetí 

osoby. Přitom zakladatelská listina je jedním z dokumentů zakládaných do sbírky 

listin a každý tedy má možnost se s jejím obsahem seznámit.“ Z mého pohledu 

s takovým rozhodnutím nelze než souhlasit. 

Tímto prohlášením také dochází ke změně společenské smlouvy v osobách 

účastníků, proto již není následně nutné uzavírat dohodu o změně společenské 

smlouvy.53 Bez tohoto prohlášení by se nabyvatel nestal účastníkem 

společenské smlouvy, a právě tomu brání zákon tím, že absenci prohlášení 

sankcionuje neplatností smlouvy. 

Může dojít i k situaci, kdy se při převodu obchodních podílů z původně 

vícečlenné společnosti stane společnost jednočlenná. Jeden podobný případ se 

také stal předmětem zkoumání Nejvyššího soudu ČR. Nabyvatel se měl na 

základě několika smluv o převod obchodního podílu stát jediným společníkem 

v SRO. Předmětné smlouvy však, až na smlouvu poslední, neobsahovaly 

prohlášení dle § 115 odst. 3 ObchZ. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze 

dne 26. 9. 2006, sp. zn. 29 Odo 251/2006 rozhodl, že prohlášení, které bylo 

učiněno až v poslední smlouvě, není způsobilé zhojit neplatnost všech smluv 

předchozích. Pokud by byla situace opačná, a prohlášení by bylo obsaženo již 

ve smlouvě první, nemuselo by být již v žádné jiné a zákonné požadavky by 

byly splněny. V podobné situaci tedy nabyvateli skutečně stačí, aby prohlášení 

                                                        
53 Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, ze dne 24. 4. 2002, sp. zn. 29 Odo 
264/2001 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6bon5rwq4tbnzqv65dsmv2gsy3il5xxg33c&conversationId=1611698
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boonrgs4tlmfpwy2ltoruw4&conversationId=1611698
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boonrgs4tlmfpwy2ltoruw4&conversationId=1611698
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učinil jen jednou, nemusí tak učinit ve všech smlouvách, ale musí se tak stát 

hned ve smlouvě první.54 

Ve smlouvě lze upravit i jiné než zákonem požadované otázky, které 

s převodem souvisí. Nejčastěji se bude jednat o odkládací podmínky (např. i 

s ohledem na souhlas valné hromady), splatnost, zajištění, podmínky 

odstoupení, prohlášení (i s ohledem na proběhlé due diligence).  

   

3.1.2. Vedlejší ujednání ve smlouvě o převodu obchodního podílu 

Smlouva o převodu obchodního podílu může samozřejmě obsahovat i další 

ujednání smluvních stran, a to v podstatě jakákoli, vzhledem ke smluvní 

autonomii v rámci soukromého práva. V této kapitole bych rád rozebral taková 

vedlejší ujednání, se kterými se v rámci své praxe opakovaně setkávám. 

Přestože se nejedná o ujednání obchodním zákoníkem výslovně upravená, 

možnost dohody o takových závazcích můžeme vyvodit z ust. § 269 odst. 2 

ObchZ. Je třeba dodat, že by v těchto ujednáních mělo být řešena možnost 

změny hodnoty obchodního podílu, kterého se týkají. Minimálně by měly být 

vytečeny meze, v kterých je možné uplatňovat nároky s tím související. 55 

 

(a) Vlastnosti obchodního podílu 

Účastníci smlouvy si mohou ve smlouvě o převodu obchodního podíluvymínit 

některé vlastnosti, které musí obchodní podíl mít. Potvrdil to Nejvyšší soud ČR 

v rozhodnutí ze dne 26. 10. 2010, sp. zn. 29 Cdo 5452/2008, když dovodil, že 

„ve smlouvě o převodu obchodního podílu lze dohodnout, jaké vlastnosti musí mít 

obchodní podíl, respektive (zprostředkovaně) podnik společnosti, o jejíž obchodní 

podíl jde.“ Soud se zabýval mimo jiné také tím, zda je možné u převodu 

                                                        
54 Viz také HAJNÁ, K. K převodu obchodního podílu společnosti s ručením omezeným, aneb zvítězí 
formalismus? Bulletin advokacie 6/2010, s. 24-25. 
55 K dalším vedlejším ujednáním viz VAŠÍČEK, M. Několik úvah o vedlejších ujednáních nejen 
ve smlouvě o převodu obchodního podílu. Právo a podnikání, 4/1995, s. 8-9. 
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obchodního podílu použít úpravu odpovědnosti za vady z kupní smlouvy dle 

obchodního zákoníku, „…a dospěl k závěru, že taková aplikace je - per 

analogiam - možná.“ Soud tuto analogii odůvodnil úpravou v zákoně o cenných 

papírech, konkrétně v § 13 odst. 1, kdy je pro úplatný převod akcií možné 

použít ustanovení o kupní smlouvě dle ObchZ. Ustanovení § 115 ObchZ sice 

podobné ustanovení neobsahuje, Nejvyšší soud ale analogicky dovodil, že je 

možné úpravu kupní smlouvy použít. Stejný názor pak Nejvyšší soud ČR 

zopakoval znovu ve svém usnesení ze dne 15. 8. 2012, sp. zn. 29 Cdo 

2427/2011, ve kterém se opět zabýval možností sjednání konkrétních 

vlastností obchodního podílu.  

Já s tímto názorem Nejvyššího soudu souhlasím. Nicméně, jak budu blíže 

rozebírat v kapitole Nabytí obchodního podílu od nevlastníka, kdy lze také u 

akcií konstrukcí přes zákon o cenných papírech použít § 446 ObchZ a připustit 

nabytí vlastnictví od nevlastníka, Nejvyšší soud v tomto případě analogii 

nedovodil a dospěl k názoru, že obchodní podíl od nevlastníka nabýt nelze. Oba 

případy mi připadají poměrně podobné a opačné závěry v rozhodování soudu 

o možnosti použití úpravy ObchZ pro kupní smlouvu mi vadí. 

Nejvyšší soud dále uvedl, že není možné tuto úpravu použít kdykoli, protože 

„…není pochyb o tom, že obchodní podíl jako předmět převodu rozhodně nelze 

ztotožňovat se zbožím. Tento závěr lze učinit především z toho, že zatímco u 

zboží lze, jak vyplývá z ustanovení § 420 odst. 2 obch. zák. vycházet při 

posuzování případných vad z toho, že zboží musí mít jakost a provedení jež se 

hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, 

pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá, u obchodního podílu z účelu 

užití vzhledem k jeho individuální povaze zásadně vycházet nelze. Nepochybně 

však je možné, aby si strany smlouvy o převodu obchodního podílu dohodly, jaké 

"vlastnosti" musí obchodní podíl, mít. Pokud jde o takové dohodnuté (vymíněné) 

vlastnosti obchodního podílu, lze podle přesvědčení Nejvyššího soudu, právní 

úpravu odpovědnosti za vady zboží použít.“ 



32 
 

 

(b) Výhrada vlastnictví 

Ve smlouvě o převodu obchodního podílu si mohou strany ve smyslu 

ustanovení § 445 ObchZ dohodnout, že nabyvatel získá vlastnické právo 

k obchodnímu podílu později. U tohoto ustanovení docházelo ke sporům, zda je 

možné jeho užití ve smlouvě o převodu obchodního podílu, který není zbožím 

(zboží se týkají § 443 a následující ObchZ, upravující nabývání obchodního 

práva), ale jinou majetkovou hodnotou. 

Možnost jeho použití nakonec dovodil Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí ze dne 7. 

2. 2006, sp. zn. 29 Odo 1241/2004, ve kterém se zabýval zejména možností 

odložit účinnost celé smlouvy o převodu obchodního podílu až do zaplacení 

celé kupní ceny. To však odmítl, přičemž připustil právě možnost výhrady 

vlastnictví. „Nelze odložit účinnost celé smlouvy ve vazbě na zaplacení ceny 

obchodního podílu, neboť při takovém postupu by nevznikla nabyvateli 

obchodního podílu povinnost cenu zaplatit a plnění z neúčinné smlouvy by bylo 

plněním bez právního důvodu, a nikoli plněním ze smlouvy, a tudíž by nebylo ani 

možné, aby smlouva vůbec kdy nabyla účinnosti. Pro úplnost je třeba dodat, že 

ale je možné „odložit účinnost smlouvy“ ve vztahu k nabytí obchodního podílu. 

Jinými slovy nabytí obchodního podílu lze vázat na zaplacení jeho ceny obdobně, 

jako lze podle výslovného ustanovení § 445 obch. zák. vázat nabytí vlastnického 

práva ke zboží na úplné zaplacení kupní ceny (výhrada vlastnického práva). Za 

situace, kdy obchodní zákoník (ani jiný právní předpis) takový postup nezakazuje 

a takový zákaz nelze ani dovodit ze zásad, na kterých obchodní zákoník spočívá 

(§ 1 odst. 2 obch. zák.), nelze totiž než uzavřít, že takový postup je možný a 

dovolený.“ 

Nejčastější podmínkou pro převedení vlastnického práva bude právě zaplacení 

celé kupní ceny. Lze si představit i jiné varianty, například při převádění více 

částí obchodních podílů od různých převodců na jiného nabyvatele – nového 

společníka bude vlastnictví nabýváno až uzavřením poslední smlouvy. 
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(c) Opce 

V soukromém právu znamená pojem opční právo právo jednostranně 

rozhodnout o tom, zda práva a povinnosti z uzavřené smlouvy vzniknou, anebo 

nikoli.56  

Podstatou práva opce na obchodní podíl je právo oprávněného požadovat po 

povinném, aby mu prodal obchodní podíl v určitém čase po sjednání práva 

opce za určitou úhradu. V praxi dochází při převodu částí obchodních podílů u 

větších SRO k tomu, že si smluvní strany domlouvají opční právo nabyvatele na 

budoucí nabytí dalších částí obchodního podílu. Většinou bývá vázáno na obrat 

nebo zisk společnosti v roce (letech), ve kterém se nabyvatel stal společníkem. 

Je třeba přesně stanovit, za jakých podmínek mu opční právo vzniká, dále pak 

náležitě identifikovat část obchodního podílu, na kterou se opční právo 

vztahuje (velikost a odpovídající počet hlasů), a ideálně také v jaké lhůtě musí 

pod hrozbou ztráty nabyvatel toto právo uplatnit. Pokud jsou splněny 

podmínky, na které je opční právo vázáno, a nabyvatel opčního práva vyzve 

převodce k uzavření další smlouvy o převodu obchodního podílu, musí mu 

převodce vyhovět. Vzhledem k tomu, že opční právo je právo zcizitelné, dá se 

doporučit dohodnout i podmínku, že smlouva musí být uzavřena pouze 

s nabyvatelem.  

Co se týká určení kupní ceny za případnou další část obchodního podílu, 

v praxi se toto často řeší odkazem na ustanovení § 269 odst. 3 ObchZ a 

dohodou, že kupní cena za část obchodního podílu případně nabytou 

v důsledku využití opčního práva bude dodatečně určena například z vlastního 

kapitálu společnosti, která bude zjištěna na základě mezitímní účetní závěrky 

vypracované ke dni, ve kterém nabyvatel vyzývá k uzavření smlouvy. 

 

                                                        

56 HENDRYCH, D. a kol.: Právnický slovník. Praha: C.H.Beck, 2009. 
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(d) Předkupní právo k obchodnímu podílu 

V teorii ani praxi nevznikají pochybnosti o možnosti upravit ve společenské 

smlouvě předkupní právo ostatních společníků jako jednu z podmínek převodu 

obchodního podílu, ačkoli ObchZ zákonnou úpravu předkupního práva 

k obchodnímu podílu neobsahuje.57 Proto se pro případ sjednání předkupního 

práva k obchodnímu podílu použije úprava předkupního práva obsažená 

v občanském zákoníku, konkrétně tedy ustanovení § 602 – 606 OZ. 

Stejně tak je s možností zřídit předkupní právo k obchodnímu podílu 

ztotožněna i judikatura. Nejvyšší soud ČR se v rozhodnutí ze dne 13. 12. 2005, 

sp. zn. 29 Odo 1339/2004, vyjádřil jednoznačně, když rozhodl, že 

k obchodnímu podílu lze smlouvou zřídit předkupní právo analogicky podle 

ustanovení § 602 a následujících OZ. Soud se zabýval tím, zda je možné 

domluvit si zřízení předkupního práva v případech neupravených zákonem se 

závěrem, že „nevylučuje-li obchodní zákoník možnost zřízení předkupního práva 

k obchodnímu podílu, uplatní se zásada smluvní volnosti účastníků smlouvy o 

převodu obchodního podílu a předkupní právo touto smlouvou zřídit lze; pro 

převod obchodního podílu na základě takto zřízeného předkupního práva se však 

v plném rozsahu uplatní právní úprava převodu obchodního podílu v obchodním 

zákoníku se všemi omezeními v ní uvedenými. Protože obchodní zákoník 

předkupní právo k obchodnímu podílu neupravuje, uplatní se pro jeho zřízení a 

podmínky jeho trvání a výkonu analogicky právní úprava předkupního práva 

podle § 602 a násl. obč. zák., když přímé použití této úpravy ve smyslu ustanovení 

§ 1 odst. 2 obch. zák. nepřipadá v úvahu proto, že platné právo nepovažuje 

obchodní podíl za věc v právním smyslu.“ 

JUDr. Štenglová vyslovuje v komentáři k obchodnímu zákoníku následující 

názor: „Jestliže však společenská smlouva takové předkupní právo má upravovat, 

je třeba věnovat velkou pozornost formulaci tohoto práva, neboť v praxi nejsou 

                                                        

57 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006. s. 76 
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řídké případy, že předkupní právo společníků je formulováno tak, že vytváří 

jakýsi bludný kruh povinnosti nabídnout obchodní podíl k odkupu ostatním 

společníkům, což nezřídka vede k závěru o nesrozumitelnosti, a tedy i neplatnosti 

takového ujednání. Důležité je zejména formulovat podmínky nabídky 

na využití předkupního práva, lhůtu pro jeho výkon a postup v případě, že někteří 

společníci předkupního práva využijí a jiní nikoli.“58 S takovým pohledem na věc 

jsem zcela ztotožněn. Ačkoli se sjednání předkupního práva ve společenské 

smlouvě nemusí zdát být něčím složitým – společníkům je jednoduše dáno 

předkupní právo, a v případě, že ho využije více z nich, rozdělí si obchodní 

podíl v poměru, v jakém jsou jejich současné podíly – celá úprava předkupního 

práva může přinést, a to zejména v situacích, kdy je v SRO větší počet 

společníků, mnohé nesnáze. Doporučuji proto se ve společenské smlouvě 

zaměřit zejména na náležitosti a lhůty týkající se písemné nabídky obchodního 

podílu těm, kteří předkupní právo mají, stejně jako lhůtu, ve které se má 

společník, jemuž byla nabídka učiněna, vyjádřit (a v případě nevyjádření 

doplnit fikci, že se svého předkupního práva vzdal). 

Často dochází také k situacím, kdy se společníci dohodnou na vstupu někoho 

dalšího do společnosti s tím, že každý na vstupujícího převede část svého 

obchodního podílu (zároveň se logicky domluví, že nikdo nebude využívat 

předkupního práva). I tak ale musí být v souladu se společenskou smlouvou 

učiněny nabídky k realizaci předkupního práva, společníci se pak, pro 

urychlení celého procesu, tohoto práva obratem vzdávají. S ohledem na to, že je 

uzavíráno i mnoho smluv o převodu částí obchodních podílů je pak pro zdárný 

zápis změn do obchodního rejstříku zapotřebí velké množství dokumentů, a 

k chybě stačí malá nepozornost. 

Nejvyšší soud se zabýval také praktickým problémem, který při realizaci 

předkupního práva vyvstal. Společenská smlouva zakazovala rozdělení 

obchodního podílu při jeho převodu, na druhou stranu podle ní měli zbývající 

                                                        

58 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2010, s. 393. 
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společníci předkupní právo k obchodnímu podílu, a to v poměru výše jejich 

podílů. Poté, co ho větší počet z nich ve vztahu k nabídnutému obchodnímu 

podílu využil, nezbývalo, než obchodní podíl rozdělit, a tím vlastně došlo 

k porušení společenské smlouvy. Odvolací soud dospěl k závěru, že tím, že 

společenská smlouva rozdělení obchodního podílu nepřímo připouští právě 

existencí předkupního práva. S tímto názorem se ztotožnil i Nejvyšší soud: 

„Jestliže se ve společenské smlouvě uvádí, že společníci mají přednostní právo na 

převzetí obchodního podílu jiného společníka v poměru k výši dosavadních 

obchodních podílů, nelze z toho než dovodit, že při takovém převodu musí dojít k 

rozdělení obchodního podílu společníka, neboť jinak by jej nemohli převzít 

ostatní společníci v poměru svých dosavadních obchodních podílů.“59 

Pokud jde o následky porušení předkupního práva, zabývalo se jimi již výše 

uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2005, sp. zn. 29 Odo 

1339/2004, ve kterém Nejvyšší soud dovodil možnost zřídit předkupní právo 

k obchodnímu podílu, a to s následujícím závěrem: „I kdyby existovalo 

předkupní právo pro určitý případ zcizení a zavázaná osoba takto smluvně 

převzatou povinnost nerespektovala, tj. zcizila by věc třetí osobě způsobem, pro 

který bylo předkupní právo sjednáno - předkupní právo závazkové povahy 

zaniklo, neboť vůči třetí osobě nepůsobí. Osoba oprávněná z předkupního práva 

by mohla vůči zavázané osobě uplatňovat nárok na náhradu škody za podmínek 

ustanovení § 420 obč. zák. Vzhledem k pouhé závazkové (osobní) povaze 

předkupního práva se však oprávněná osoba nemůže na nabyvateli zcizené věci s 

úspěchem domáhat toho, aby jí koupenou věc nabídl ke koupi.“ Zde se jednalo o 

případ, kdy předkupní právo bylo sjednáno mezi dvěma stranami ve smlouvě o 

převodu obchodního podílu. V případě jeho nedodržení a převodu obchodního 

podílu na dalšího bez toho, aby obchodní podíl byl nabídnut osobě 

s předkupním právem, zůstává jiná osoba majitelem obchodního podílu a 

smlouva o převodu obchodního podílu v platnosti. 

                                                        

59 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 5. 2005, sp. zn. 29 Odo 312/2004. 



37 
 

Naproti tomu, pokud je předkupní právo a jeho realizace upravena ve 

společenské smlouvě, při jeho nedodržení nemůže být smlouva o převodu 

obchodního podílu platná. Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4. 4. 

2000, sp. zn. 29 Cdo 2811/99, je „podmínka přednostní nabídky obchodního 

podílu ostatním společníkům je objektivní podmínkou oprávnění převést 

obchodní podíl na třetí osobu, tedy oprávnění, které může založit pouze 

společenská smlouva. Není-li tato podmínka splněna, nelze obchodní podíl na 

třetí osobu platně převést.“ 

S tímto rozdílem mezi porušením předkupního práva stanoveného 

společenskou smlouvou, respektive samotnou smlouvou o převodu 

obchodního podílu, nezbývá než souhlasit. S touto problematikou do jisté míry 

souvisí i povaha předkupního práva, tj. zda se jedná o předkupní právo 

závazkové nebo věcné. V prvním případě totiž působí toto právo pouze inter 

partes, v případě druhém váže předkupní právo i právní nástupce stran. Je 

však otázkou, zda lze z dikce ust. § 603 odst. 2 OZ dovodit možnost použití 

věcného předkupního práva i pro jiný předmět právních vztahů než je 

nemovitost.60 Domnívám se, že věcnou/závazkovou povahu lze „analogicky“ 

použít na ujednání předkupního práva ve dvoustranné smlouvě/společenské 

smlouvě. Společenská smlouva je totiž dokument, který je veřejně přístupný a 

nabyvatel má možnost, ne-li povinnost, se s ním dopředu seznámit a zjistit tak 

také případnou přítomnost ujednání o předkupním právu. A proto v případě, 

že je předkupní právo dohodnuto ve společenské smlouvě, použije se ust. § 603 

odst. 3 OZ. 

 

 

 

                                                        

60 K tomu více viz POKORNÁ, J. Několik úvah o předkupním právu k obchodnímu podílu 
ve společnosti s ručením omezeným. Právo a podnikání 11/1994, s. 12. 
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3.1.3. Přípustnost převodu obchodního podílu a souhlas valné 

hromady s převodem obchodního podílu 

Obchodní podíl nelze automaticky převádět na kohokoli. Obchodní podíl nelze 

ani automaticky převádět vůbec. Obchodní společnost je svým způsobem 

uzavřená pospolitost, do které nemá a neměl by mít přístup každý.  Osoby, na 

které lze obchodní podíl převést, většinou stanoví dohoda zakládajících 

společníků ve společenské smlouvě. Pro případ, že přípustnost převodu 

obchodního podílu není v zakladatelském dokumentu řešena, upravuje § 115 

ObchZ podpůrná pravidla.  

Podle ust. § 115 odst. 1 ObchZ je možné, pokud to společenská smlouva 

nevylučuje, převést obchodní podíl se souhlasem valné hromady na jiného 

společníka, oproti tomu dle odst. 2 lze na jinou osobu než společníka (tzv. 

extranea) převést obchodní podíl pouze, připouští-li to společenská smlouva. 

V případě, že se společenská smlouva převodem obchodního podílu vůbec 

nezabývá, je tak možné jeho převod pouze na jiného společníka, a to jen za 

podmínky, že bude udělen souhlas valnou hromadou. Pokud má však být 

obchodní podíl převeden na jinou osobu, je nutná úprava ve společenské 

smlouvě, která musí takový převod povolovat. I zde může být převod 

podmíněn souhlasem valné hromady. V případě, že má SRO pouze jednoho 

společníka, je obchodní podíl na třetí osoby převoditelný vždy. Vzhledem 

k tomu, že podle § 132 odst. 1 ObchZ vykonává jediný společník působnost 

valné hromady, bylo by nadbytečné, aby sám sobě uděloval souhlas k převodu 

obchodního podílu. Často se lze s takovým formalistickým přístupem soudních 

úředníků bohužel setkat. I během své krátké praxe jsem se setkal s výzvami 

soudu k doložení souhlasu s převodem obchodního podílu (nejlépe ještě ve 

formě notářského zápisu), to vše s odůvodněním, že je ve společenské smlouvě 

uvedeno, že je „obchodní podíl převoditelný na třetí osoby se souhlasem valné 

hromady“. 
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Ačkoliv úprava převodu obchodního podílu ve slovenském obchodním 

zákoníku kopíruje českou úpravu, automatickou převoditelnost obchodního 

podílu společnosti s jediným společníkem však nestanoví.61 Proto by i 

v případě, že má společnost jediného společníka, avšak její zakladatelská listina 

převod na extranea nepřipouští, musel tento společník nejdříve přistoupit ke 

změně společenské smlouvy a poté teprve uzavřít smlouvu o převodu svého 

obchodního podílu. Naštěstí by na tento případ šlo použít rozhodnutí 

Nejvyššího soudu sp. zn. Obdo V 79/2003, který ve věci, kde převod 

obchodního podílu na třetí osobu společenská smlouva sice nedovolovala, ale 

všichni společníci s ním vyslovili souhlas, dovodil, že „… takýto prevod nemôže 

byť neplatný iba z dôvodu, že to spoločenská zmluva neumožňuje. Spoločenská 

zmluva je prejavom spoločnej vôle spoločníkov a všetci spoločníci spoločne majú 

právo zmeniť ju aj tak, že v konkrétnej záležitosti budú postupovať odchylne od 

jej úpravy... Vyžadovať, aby v takom prípade společníci najprv formálne zmenili 

spoločenskú zmluvu a potomju po uskutočnení svojho zámeru vrátili do 

pôvodného stavu…by bolo prejavom nemiestneho formalizmu.“62 

Ustanovení § 141 odst. 1 ObchZ výslovně63 stanoví, že rozhodování valné 

hromady podle § 115 se nepovažuje za rozhodování o změně společenské 

smlouvy.64 To především znamená, že zákon pro takové hlasování nepožaduje 

kvalifikovanou většinu. Pro udělení souhlasu tedy stačí získat nadpoloviční 

                                                        
61 Obchodní zákoník. IX. doplněné vydání. Bratislava: Nová práca, 2007, s. 175. 
62 BAŇACKÁ, L. Prevoditeľnosť obchodného podielu. 1. časť. Bulletin slovenskej advokácie 1-
2/2009, s. 18. 
63 Před novelou provedenou zákonem č. 370/2000 Sb. totiž existovaly opačné názory. 
64 Před tím, než bylo toto pravidlo přímo upraveno, probíhaly nad udělováním souhlasu valné 
hromady početné debaty, zejména s ohledem na potřebné kvórum. Na jedné straně někteří 
autoři zdůrazňovali, že převod obchodního podílu má za následek změnu společenské smlouvy 
co do osob společníků a výše vkladů a proto je třeba dvoutřetinová třetina. Dle jiných 
(Pokorná, Eliáš) nedochází ke změně společenské smlouvy na základě souhlasu valné 
hromady, nýbrž až samotnou smlouvou o převodu obchodního podílu. K této polemice více viz 
BARTOŠÍKOVÁ, M. Ještě k převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Právní 
praxe v podnikání 1/1996, s. 33-37 nebo ELIÁŠ, K. K některým sporným otázkám rozhodování 
valné hromady s. r. o. o změnách společenské smlouvy. Právní praxe v podnikání 7-8/1996, s. 6-
7. 



40 
 

většinu přítomných společníků.65 Nic samozřejmě nebrání, aby si společníci 

toto kvórum upravili ve společenské smlouvě odchylně. Hlasovat mohou 

všichni společníci, tedy i ten, jehož obchodní podíl je předmětem daného 

hlasování. Zápis z této valné hromady musí být pořízen ve formě notářského 

zápisu. V případě rozhodování mimo valnou hromadu to znamená, že každý 

projev vůle společníků tak musí mít formu notářského zápisu. Zákonné 

zmocnění valné hromady k rozhodování o udělení souhlas s převodem 

obchodního podílu je obsaženo vy zbytkové klauzuli – tedy v § 125 odst. 1 

písm. o) ObchZ. 

Otázkou také je, kdy má být souhlas s převodem obchodního podílu udělen. 

Logika věci by zřejmě velela k tomu, aby převodce počkal s uzavíráním 

smlouvy až do momentu, kdy bude souhlas valné hromady udělen – v opačném 

případě by totiž nemohl převod realizovat. Na druhou stranu ale tento 

požadavek není v zákone stanoven, a proto je zřejmě teoreticky možné požádat 

o udělení souhlasu následně (ačkoli se domnívám, že jediným rozumným 

důvodem je to, že na to účastníci smlouvy před jejím uzavřením prostě 

zapomněli). 

I judikatura se k okamžiku udělení souhlasu valnou hromadou vyjadřuje v tom 

smyslu, že je možné, aby byl udělen jak před, tak i po uzavření smlouvy o 

převodu obchodního podílu. Například Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí 

ze dne 27. února 2007, sp. zn. 29 Odo 1278/2005 rozhodl, že „jestliže zákon 

vyžaduje k účinnosti právního úkonu souhlas valné hromady, může být tento 

souhlas dán před i po uzavření smlouvy, pokud zákon výslovně nevyžaduje 

souhlas předchozí.“ Jak jsem uvedl výše, zákon v tomto případě předchozí 

souhlas nevyžaduje, tudíž je možné udělit souhlas i následně. Často je tato 

situace řešena uzavřením smlouvy s odkládací podmínkou dle ust. § 36 OZ 

s tím, že smlouva nevznikne, jestliže k převodu obchodního podílu nebude 

                                                        
65 Dle §127 odst. 3 ObchZ valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou hlasů 
přítomných společníků, nevyžaduje-li zákon nebo společenská smlouva vyšší počet hlasů. 
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udělen souhlas valné hromady. Lze sjednat o právo odstoupit od smlouvy 

v případě neudělení souhlasu. 

Dojde-li k situaci, kdy smlouva o převodu obchodního podílu je platně 

uzavřena, ale následně nedojde k jejímu schválení valnou hromadou, nedojde 

tím k jejímu zneplatnění. Schválení valnou hromadou totiž není předpokladem 

její platnosti, ale účinnosti. Ostatně také občanský zákoník uvádí v § 47 odst. 1, 

že pokud je ke smlouvě rozhodnutí příslušného orgánu, je smlouva účinná až 

tímto rozhodnutím. Nebyl-li do tří let takový návrh podán, platí, že účastníci 

odstoupili. Osobně si myslím, že toto ustanovení by mělo být použito i v této 

situaci. Stejného názoru je například i Ivana Štenglová, která v komentáři 

k obchodnímu zákoníku uvádí, že v oblasti práva obchodního, kde je 

podmíněna v řadě případů účinnost právního úkonu schválením valnou 

hromadou či jiným orgánem obchodní společnosti, by bylo jeho použití velmi 

praktické a jeho dikce nepochybně takový výklad umožňuje. 

Společenská smlouva může určit také nutnost souhlasu jiného orgánu 

s převodem obchodního podílu. Poté je k účinnosti smlouvy nutné získat 

souhlas od takto určeného orgánu společnosti.  

Pokud lze udělit souhlas s převodem i po uzavření smlouvy o převodu 

obchodního podílu, nelze to samé říct o přípustnosti převodu ve společenské 

smlouvě. Pokud tedy v době, kdy se uzavírá smlouva o převodu obchodního 

podílu, společenská smlouva tento převod nedovoluje, nelze toto skutečnost 

následnou změnou společenské smlouvy.  

Určité výkladové potíže vznikají v souvislosti s ust. § 115 odst. 2 při odpovědi 

na otázku, v případě, že společenská smlouva převod na třetí osobu připouští, 

ale nestanoví nic o souhlasu valné hromady, je tohoto souhlas třeba či nikoli. 

Jedni (k tomuto názoru se např. kloní I. Štenglová) argumentují tím, jestliže ve 

společenské smlouvě je toto připuštěno, a to bez nutnosti souhlas valné 

hromady, prohlašují společníci společnost otevřenou vůči komukoli a 
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vyžadování souhlasu by bylo nadbytečné.66 Opačný názor vychází z úsudku, že 

pokud ObchZ stanoví povinnost souhlasu valné hromady po převod na jiného 

společníka, o to více je ho třeba po převod na extranea. 

V praxi dochází i k situaci, kdy je při převodu obchodního podílu nutné nechat 

v souladu s ustanovením § 196a ObchZ67 vyhotovit znalecký posudek týkající 

se jeho hodnoty. Tento požadavek vyvstává v případě, kdy společnost nebo jí 

ovládaná osoba nabývá majetek od vyjmenovaných osob, kterými jsou mimo 

jiné statutární orgány či prokuristé nebo osoby blízké, za protihodnotu ve výši 

alespoň jedné desetiny základního kapitálu, který je upsán ke dni nabytí, nebo 

naopak majetek této hodnoty na vyjmenované osoby převádí.  

Pokud je tak taková společnost společníkem SRO a rozhodne se svůj podíl 

převést za částku odpovídající alespoň jedné desetině aktuálního základního 

kapitálu například na svého jednatele či prokuristu, nebo od nich naopak 

obchodní podíl za tuto částku koupit, musí respektovat § 196a odst. 3 ObchZ a 

nechat zhodnotit prodávaný/nabývaný obchodní podíl znalcem. Ustanovení 

má sloužit zejména k ochraně společnosti před zneužitím postavení jejích 

orgánů, před nepoctivým jednáním osob, které jsou oprávněny činit za 

společnost či jejím jménem právní úkony.68 Nutno podotknout, že náhled na 

tuto úpravu časem výrazně pokročil od útlocitné regulace těchto převodů, a to 

zejména i díky judikatuře. Proto v případě, že se převádí obchodní podíl 

v rámci běžného obchodního styku, znaleckého ocenění není třeba. Obvyklou 

cenou v obchodním styku by byla například cena obchodního podílu jediného 

společníka v nově založení obchodní společnosti se základním kapitálem 

v základní výši, stanovená ve výši 250.000,- Kč, tj. splacený základní kapitál a 

náklady na založení společnosti s ručením omezeným. 

                                                        
66 ELIÁŠ, K. Převody a přechody obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Právník, 
7/1996, s. 632. 
67 Který se dle § 135 odst. 2 ObchZ vztahuje i na společnost s ručením omezeným. 
68 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2010, s. 452 nebo BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I.: Společnost s ručením 
omezeným. 2. vydání. Praha, 2006. Str. 733. Podobný názor vyslovil i Nejvyšší soud ČR ve svém 
rozhodnutí ze dne 29. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1460/2008. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bon5rgg2dpmrxgsx3qn5sgs3a
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Příslušného znalce jmenuje podle § 59 odst. 3 soud na návrh, který podává 

společnost, respektive statutární orgán společnosti. Účastníky řízení jsou 

navrhovatel, znalec a příslušný soud – tím je obecný soud společnosti, která 

návrh podává. Místně příslušným je podle § 85 odst. 3 a § 9 odst. 3 písm. c) OSŘ 

krajský soud, který je nadřízený obecnému soudu společnosti, tj. v jehož 

obvodu má společnost sídlo. Ačkoli soud nemusí, většinou jmenuje znalce, 

který je v návrhu uveden. Soudní znalec posléze ohodnotí majetek, tj. v tomto 

případě obchodní podíl, a dá tak společnosti návod, za kolik tento prodat, 

respektive koupit.  

Společnost se však jím určené ceny nemusí otrocky držet. Pokud uzavře 

obchod z jejího pohledu výhodnější, nemá to za následek neplatnost smlouvy. 

Rozhodl tak velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího 

soudu ČR ve svém rozsudku ze dne 8. 2. 2012, sp. zn. 31 Cdo 3986/2009, když 

uvedl, že „byla-li ve smlouvě o převodu majetku podléhající ustanovení § 196a 

odst. 3 ObchZ sjednána tržní (v daném místě a čase obvyklá) cena, popř. cena pro 

společnost výhodnější, není tato smlouvy neplatná jen proto, že cena nebyla 

stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem.“ Soud tak dal 

společnostem možnost chovat se tržně a snažit se o co nejlepší obchod. Opět 

zdůraznil, že záměrem ustanovení § 196a ObchZ je ochrana společnosti před 

zájmy osoby jednající jejím jménem a potažmo jejích věřitelů, a proto jsou 

neplatností stíhány smlouvy, kde cena je oproti znaleckým posudkům pro 

společnost nevýhodnější. Účelu ustanovení totiž je dosaženo, i když jiným 

mechanismem. Případné opačné rozhodnutí by podle soudu, a s tím zcela 

souhlasím, mohlo vést i k poškození společnosti a to určitě nebylo záměrem 

předmětného ustanovení. 

Z výše uvedeného vyplývá, že jiné situace, kdy nejsou dodrženy požadavky 

ustanovení § 196a odst. 3 ObchZ a společnost je převodem poškozena, jsou 

stíhány absolutní neplatností případné smlouvy o převodu obchodního podílu 

podle § 39 OZ. Ta byla opakovaně dovozena v judikatuře Nejvyššího soudu ČR 

(např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. 29 Cdo 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgfpxm6lcmvzf63ttl4zdamzq
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5189/2008 nebo ze dne 18. 8. 2011,  sp. zn. 29 Cdo 2015/2011). Absolutní 

neplatnost pak nemůže být zhojena ani dodatečně vypracovaným znaleckým 

posudkem. „Dodatečně vyhotovený znalecký posudek nemůže na neplatnosti 

právního úkonu, kterým byla realizována majetková dispozice předvídaná 

hypotézou ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák., ničeho změnit (bez ohledu na to, 

nakolik se ve znaleckém posudku stanovená hodnota převáděného majetku 

přiblíží kupní ceně). Není tedy ani důvodu, aby pro takové ocenění byl poté, co k 

právnímu úkonu došlo, jmenován soudem znalec podle ustanovení § 59 odst. 3 

obch. zák.“69 Bude tedy třeba uzavřít smlouvu novou, tentokrát již s cenou 

určenou podle znaleckého posudku (případně výhodnější pro společnost). 

  

3.1.4 Převod společného obchodního podílu 

Obchodní zákoník připouští v § 114 odst. 3 možnost, aby jeden obchodní podíl 

náležel více osobám. Ti svá práva následně vykonávají společným zástupcem a 

na vztahy mezi nimi se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku o 

spoluvlastnictví. Zdůraznil bych to, že zákonodárce použil pojmu zástupce a 

nikoli zmocněnec – kromě něj tak může spoluvlastníky zastupovat i zástupce 

zákonný dle § 26 OZ (obchodní podíl mohou společně vlastnit například osoby 

nezletilé) nebo opatrovník. Takovým zástupcem bude nejčastěji asi někdo ze 

spolumajitelů, nesmí však jednat v rozporu se zájmy jiných spoluvlastníků. 

Spoluvlastnictví k obchodnímu podílu může vzniknout jak originárně, tak 

derivativně. Analogicky jako u nabývání vlastnictví k obchodnímu podílu lze 

originárně nabýt spoluvlastnictví při založení společnosti nebo při zvýšení 

základního kapitálu tak, že dvě nebo více osob převezmou závazek ke 

společnému vkladu do společnosti.70 Nabýt obchodní podíl do spoluvlastnictví 

derivativně je pak možné například při převodu obchodního podílu na více 

nabyvatelů bez předchozího rozdělení nebo při zdědění více dědici. 

                                                        
69 Z usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 9. 2008, sp. zn. 29 Cdo 3300/2008. 
70 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006, s. 89. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgfpxm6lcmvzf63ttl4zdamzq
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgfpxm6lcmvzf63ttl42tanjw
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Pokud obchodní podíl vlastní najednou více osob, může se stát, že převést ho 

chce jen jedna (respektive některé) z nich. Obchodní zákoník v § 117 odst. 1 

připouští rozdělení obchodního podílu při jeho převodu, zároveň je však v § 

117 odst. 2 stanovena možnost společenské smlouvy rozdělení obchodního 

podílu vyloučit. Například pro dědice by vyloučení možnosti rozdělení 

obchodního podílu znamenalo, že – je-li jich více – budou muset svá práva 

vykonávat právě prostřednictvím společného zástupce, pro ně by tedy byla 

výhodnější varianta obchodní podíl rozdělit. Možnost rozdělení obchodního 

podílu je také v praxi mnohem častější než případy, kdy rozdělení zakazuje 

společenská smlouva. 

Pro rozdělení obchodního podílu je nutností souhlas valné hromady. Valná 

hromada o rozdělení rozhoduje dle § 125 odst. 1 písm. o) ObchZ, k přijetí 

usnesení stačí nadpoloviční většina přítomných společníků. O rozhodnutí ale 

musí být dle § 141 odst. 1 ObchZ pořízen notářský zápis. Souhlas s rozdělením 

obchodního podílu je nicméně podle judikatury obsažen již v souhlasu valné 

hromady s převodem části obchodního podílu, není třeba získávat souhlasy 

dva.71 Soud v tomto rozhodnutí uvedl, že „souhlas valné hromady s převodem 

části obchodního podílu zahrnuje i souhlas s rozdělením obchodního podílu, jehož 

část se převádí, a to i když to není v usnesení valné hromady uvedeno výslovně.“ 

Valná hromada má totiž při rozdělování k dispozici návrhy smluv a může tedy 

vzít v potaz, že v případě převodu částí obchodních podílů dojde k jejich 

rozdělení. Ostatně, Nejvyšší soud v podobných rozhodnutích argumentuje 

konstantně tak, že valná hromada má při udělování souhlasu přihlížet ke všem 

možným následkům udělení souhlasu s převodem obchodního podílu. Je také 

možné, aby ve společenské smlouvě bylo výslovně zakázáno 

rozdělení podílu v souvislosti s jeho převodem, a naopak jeho rozdělení 

připustit při jeho dědění nebo jiném případu univerzální sukcese, případně 

obráceně.72 

                                                        
71 Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 07. 10. 1998, sp. zn. 1 Odon 110/97. 
72 ELIÁŠ, K. Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným. Bulletin advokacie 8/1996, s. 55. 
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Pokud společenská smlouva rozdělení obchodního podílu podle ustanovení § 

117 odst. 2 vyloučí, není možné podíl rozdělit ani v případech, kdy je to 

obchodním zákoníkem dovoleno. Podle názoru JUDr. Štenglové73 to však 

neplatí v případě postupu podle ustanovení § 141 a 142 OZ, tedy v případě 

zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Pokud je spoluvlastnictví zrušeno, je 

v takovém případě podle ní možné obchodní podíl rozdělit. Já stejný názor 

nesdílím. Pokud je rozdělení podílu zakázáno společenskou smlouvou, jež je 

dle mého lex specialis ve vztahu k obecné zákonné úpravě, nelze hledat 

výjimky. I při postupu podle § 141 a 142 OZ lze najít řešení, která zanechají 

obchodní podíl nerozdělený. Ostatně i sama Štenglová dále uvádí, že v případě 

nemožnosti rozdělit obchodní podíl je v mnohých situacích nutné vypořádat se 

s důsledky takového zákazu – ať už u vzpomínaného dědění nebo v případě 

právního nástupnictví. 

Naopak bych souhlasil s jejím dalším názorem, podle kterého lze i při existenci 

zákazu rozdělovat obchodní podíl postupovat podle ustanovení § 113 odst. 6, 

které lze považovat za ustanovení speciální. 74 

Při rozdělení obchodního podílu je nutné, aby při vzniku samostatného 

obchodního podílu zůstala zachovaná výše vkladu ve výši alespoň 20.000,- Kč. 

Domnívám se, že toto pravidlo by muselo být dodrženo v každém případě, 

zákonodárce to však, zřejmě pro předejití pochybnostem, ještě zdůraznil v § 

117 odst. 3 ObchZ. Podíl je tak i po rozdělení svou existencí vázán na vklad.75 

Důležité je ještě zdůraznit, že v případě společného obchodního podílu není 

každý ze spoluvlastníků jednotlivým společníkem SRO, ale všichni dohromady 

představují jednoho, jakéhosi „kolektivního“, společníka.76 Může tak dojít 

k situaci (například zdědí-li majitel jiného obchodního podílu část podílu 

                                                        
73 in ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2010, s. 399. 
74 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2010, s. 399. 
75 ELIÁŠ, K. Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným. Bulletin advokacie 8/1996, s. 55. 
76 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006. s. 89. 
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jiného, přičemž společenská smlouva nepřipouští rozdělení), kdy některý 

společník má sám svůj vlastní obchodní podíl a zároveň je spolumajitelem 

jiného obchodního podílu ve stejné obchodní společnosti. Ačkoli je taková 

osoba výlučným majitelem jen jednoho obchodního podílu, dostala by se do 

rozporu s § 114 odst. 2 ObchZ, podle kterého může mít každý společník jen 

jeden obchodní podíl. Jsem toho názoru, že taková situace je v rozporu 

s citovaným ustanovením a společník musí situaci řešit tak, aby bylo 

zachováno pravidlo jednotnosti podílu. 77  

Stávajícímu společníkovi by se měl tak v situaci, kdy nabyde část jiného 

obchodního podílu v téže společnosti, obchodní podíl zvětšovat. To by 

znamenalo, že z více obchodních podílů vznikl jeden, který by byl ve 

spoluvlastnictví původního výlučného majitele jednoho z podílů a 

spolumajitele druhého z podílů. Postavení původně výlučného majitele se tak 

zhoršuje, na druhou stranu takový postup je zcela v souladu s ustanovením § 

114 odst. 2 ObchZ. Další teoretickou možností,78 jak nastalou situaci řešit, by 

bylo rozdělení obchodního podílu ve společném majetku a není-li to podle 

společenské smlouvy možné, převod obchodního podílu nebo podílu na 

společném obchodním podílu. Je ale třeba zdůraznit, že k takovému 

následnému řešení situace nemůže být nabyvatel podílu na společném podílu 

nucen. 

Prof. Eliáš ve svém článku uvádí názor, že jedna osoba by neměla ve 

společnosti figurovat ani jako spolumajitel více obchodních podílů (aniž by 

jeden vlastnila výlučně). Uznává spornost této situace, ale argumentuje 

zejména obecným zákazem jednání činěných v rozporu s účelem zákona nebo 

zákon obcházejících dle § 39 OZ. S jeho názorem souhlasím. 

                                                        
77 Stejný názor vyjadřují například i Karel Eliáš in ELIÁŠ, K. Obchodní podíl ve společnosti 
s ručením omezeným. Bulletin advokacie 8/1996, s. 55 nebo autorky in BARTOŠÍKOVÁ, M., 
ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006. s. 89. 
78 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006, s. 90. 
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Z toho, že na všechny spolumajitele se hledí jako na jednoho společníka dále 

vyplývá, že jejich počet není zohledňován při posuzování celkového počtu 

společníků z hlediska zákonné limitace stanovené § 105 odst. 3 ObchZ. 

Spoluvlastníků tak může být ve společnosti i větší počet než padesát. 

V případě, že vklad připadající na společný obchodní podíl není splacen, jsou 

ke splacení povinni společníci společně a nerozdílně. Dlužnická solidarita je 

určitě z pohledu společnosti ideální a logicky se jeví i z toho pohledu, že se 

v případě spoluvlastníků de facto jedná o jednoho společníka – a tam by jiné 

řešení v podstatě nebylo možné. 

Mluvím-li o solidaritě, ještě bych se rád vrátil k větě z úvodu této kapitoly, ve 

které jsem citoval tu část § 114 odst. 3 ObchZ, podle které se na vztahy mezi 

osobami, jimž náleží obchodní podíl, se použijí přiměřeně ustanovení 

občanského zákoníku o spoluvlastnictví. Ustanovení § 139 odst. 1 OZ stanoví, 

že z právních úkonů týkajících se společné věci jsou oprávněni a povinni 

všichni spoluvlastníci společně a nerozdílně. Dá se říci, že vzhledem k existenci 

tohoto ustanovení je v § 114 odst. 3 ObchZ vyjádření dlužnické solidarity 

zbytečně dublováno.  

Nevyvratitelná domněnka o tom, že jsou spoluvlastnické podíly všech 

spoluvlastníků stejné, se uplatní jen v případě, nebudou-li ve společenské 

smlouvě či prohlášení o převzetí vkladu určeny jednotlivé výše podílů na 

obchodním podílu. I když takové určení není nutné, lze je jen doporučit.  

Ustanovení § 139 odst. 2 OZ pak určuje způsob rozhodování o nakládání se 

společnou věcí. Spoluvlastníci tak rozhodují o osudu svého společného podílu 

většinou, která se počítá dle velikosti jejich podílů na tomto obchodním podílu. 

Při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na 

návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Jde-li o důležitou změnu společné věci, 
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mohou přehlasovaní spoluvlastníci žádat, aby o změně rozhodl soud. Otázkou 

je, co je v případě obchodního podílu důležitá změna společné věci.79 

Soud může rozhodnout také o zrušení spoluvlastnictví, pokud se nedohodnou 

sami společníci. Občanský zákoník požaduje v případě dohody spoluvlastníků 

písemnou formu jen v případě, jedná-li se o nemovitost. Někteří autoři 80 ale 

dovozují, že i v případě vypořádání spoluvlastnictví k obchodnímu podílu je 

nutná písemná forma, a to s odkazem na § 63 ObchZ – takové názory vycházejí 

z toho, že taková dohoda představuje změnu společnosti. Tímto závěrem si 

nejsem zcela jist, nicméně písemná forma takového dokumentu se dá jedině 

doporučit. Rozhoduje-li o vypořádání soud, postupuje podle pravidel 

obsažených v § 142 OZ. V případě rozdělování obchodního podílu musí dbát 

zejména na to, aby nebyly porušeny zásady o minimální výši vkladu 

připadajícího na každý obchodní podíl a maximálním počtu společníků. 

Na konec jsem si záměrně nechal samotný převod obchodního podílu ve 

spoluvlastnictví více osob. Pokud nezakazuje rozdělení společenská smlouva,81 

může některý ze spolumajitelů převést svou část obchodního podílu.82 

Ustanovení § 140 OZ v takovém případě stanoví, že ostatní spoluvlastníci mají 

předkupní právo k této části obchodního podílu, ledaže jde o převod osobě 

blízké.83 Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu tohoto předkupního práva, 

mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti svých podílů. Takové 

ustanovení chrání ostatní spoluvlastníky obchodního podílu, kteří mají 

možnost zamezit tomu, aby část „jejich“ obchodního podílu získala další osoba. 

Chtějí-li předkupního práva využít všichni spoluvlastníci, nabydou převáděnou 

                                                        

79 Mohlo by se jednat např. o rozhodování o účasti na zvyšování základního kapitálu. 
80 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006, s. 93. 
81 V případě, že spoluvlastník převádí obchodní podíl na třetí osobu (společníka, extranea), 
protože kdyby převáděl podíl na jiného spolumajitele, k rozdělení obchodního podílu by 
nedošlo. 
82 Samozřejmě musí být opět dodržena zásada minimálního vkladu na tuto část připadajícího. 
83 Osobou blízkou je dle § 116 OZ příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner a dále 
jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobním mohou být osobami blízkými v případě, že by 
újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bopjwwk3tbl5zg66tin5sg45lune
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část obchodního podílu v poměru jejich současného podílu. Pokud někteří 

budou chtít předkupního práva využít a jiní ne, budou zájemci nabývat 

v poměru svých částí obchodního podílu bez přihlédnutí k částem těch, kteří 

předkupního práva nevyužívají. Pokud využije práva jen jeden, získá celou 

převáděnou část. Může se stát i to, že po převedení obchodního podílu na 

jediného dalšího spoluvlastníka zanikne spoluvlastnictví obchodního podílu.  

Už bylo řečeno, že předkupní právo spoluvlastníci nemají v případě převodu na 

osobu blízkou. Soudy se dále zabývaly otázkou, zda mají předkupní právo 

v případě bezúplatného převodu části obchodního podílu. Nejvyšší soud ve 

svém rozhodnutí ze dne 20. 10. 2008, sp. zn. 22 Cdo 2408/2007 uvedl, že 

předkupní právo v případě darování spoluvlastnického podílu spoluvlastníkovi 

nenáleží. Soud toto rozhodnutí zdůvodnil následovně: „Z gramatického, 

systematického i logického výkladu uvedených ustanovení vyplývá závěr, 

že předkupní právo náleží spoluvlastníkovi jen v případě prodeje podílu. 

Zákonnou definici předkupního práva obsahuje § 602 odst. 1 ObčZ, ze kterého 

jasně vyplývá, že předkupní právo se uplatní, kdyby kupující chtěl věc prodat 

(nikoliv darovat). To vyplývá již ze samotného pojmu „předkupní právo“; tento 

pojem nelze gramaticky vyložit jinak než právo koupit věc (srov. slovo: 

předkupní) dříve, než někdo jiný. Předkupní právo je podrobněji upraveno jako 

vedlejší ujednání při kupní smlouvě (§ 602 a násl. ObčZ) a tato úprava se použije i 

v případě předkupního práva podílového spoluvlastníka. Pokud by zákonodárce 

předpokládal, že právo nabýt přednostně věc by se týkalo i jiných případů než 

kupní (případně směnné) smlouvy, pojmenoval by toto právo jinak a zařadil by 

jeho úpravu do hlavy první osmé části občanského zákoníku, upravující obecné 

instituty závazkového práva.“ 

Taková argumentace je samozřejmě podložená a nikoli svévolná, nicméně se 

závěrem soudu nesouhlasím. Argumenty pro opačné rozhodnutí by se také 

našly. Je však třeba reflektovat posun teorie a judikatury v tomto směru, která 

dříve připouštěla povinnost nabídnout spoluvlastnický podíl ostatním 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bonrxwo2ldnn4v65tznnwgcza
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobzgkzdlovyg42k7obzgc5tp
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobzgkzdlovyg42k7obzgc5tp
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmnrqgi
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbq
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobzgkzdlovyg42k7obzgc5tp
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobzgkzdlovyg42k7obzgc5tp
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmnrqgi
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbq
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobzgkzdlovyg42k7obzgc5tp
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spoluvlastníkům i u darování. Takový postup by alespoň zamezil uzavírání 

zastíraných úplatných převodů a zneužívání institutu darování. 

 Pokud nevyužijí spoluvlastníci svého předkupního práva, může dojít 

k převodu obchodního podílu na třetí osobu. Samozřejmě za následujících 

podmínek: 

a) že, jak bylo zmiňováno výše, nevylučuje společenská smlouva rozdělení 

obchodního podílu a  

b) společenská smlouva připouští převod obchodního podílu na třetí osoby – 

podmiňuje-li tuto možnost souhlasem, platí i výklad o zisku souhlasu valné 

hromady (jiného orgánu). 

Při splnění těchto podmínek je možné převést spoluvlastnický podíl na třetí 

osobu a ta se stává novým spoluvlastníkem. 

Pokud je smlouvou spoluvlastnictví k obchodnímu podílu zřizováno, řídí se i 

taková smlouva ustanoveními třetí části obchodního zákoníku a taktéž podléhá 

ustanovení § 63 ObchZ, neboť se i jejím prostřednictvím mění společenská 

smlouva společnosti. Stejně tak bude aplikováno i ustanovení § 115 ObchZ. 

Osoba, která nabývá spoluvlastnický podíl na obchodním podílu, musí ve 

smlouvě o zřízení spoluvlastnictví k obchodnímu podílu také výslovně 

prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě, protože se stává i účastníkem 

společenské smlouvě, i když spolu s ostatními spoluvlastníky představují jako 

celek jednoho společníka. K tomuto, dle mého zcela správnému, názoru dospěl 

ve sporném případě, který se týkal právě těchto okolností, Nejvyšší soud ČR.84 

 

 

 

 

                                                        
84 Konkrétně ve svém rozhodnutí ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 29 Cdo 3581/2010. 
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3.1.5. Převod obchodního podílu ve společném jmění manželů 

Odjakživa se vyskytovaly dohady, zda obchodní podíl může být součástí 

společného jmění manželů. Karel Eliáš se vyjadřoval85 tehdy ještě o 

bezpodílovém spoluvlastnictví manželů a obchodním podílu v tom smyslu, že 

jelikož obchodní podíl není věci, nemůže se stát ani předmětem bezpodílového 

spoluvlastnictví manželů, neboť nemůže být předmětem žádného vlastnictví. 

Poté se podobné rozpory pokusila odstranit novela občanského zákoníku č. 

91/1998 Sb., která začlenila do OZ ustanovení § 143 odst. 2, podle 

kterého,  stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem 

obchodní společnosti nebo členem družstva, nezakládá nabytí podílu, včetně 

akcií, ani nabytí členských práv a povinností členů družstva, účast druhého 

manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev. Toto 

ustanovení vyřešilo otázku, zda se druhý z manželů stává společníkem, to, zda 

obchodní podíl patří nebo nepatří do společného jmění manželů,86 však zůstalo 

sporné.87 

Někteří autoři88 se domnívali, že obchodní podíl nabytý za trvání manželství je 

součástí společného jmění, někteří tvrdili opak.89 S rozřešením situace se 

samozřejmě muselo počkat na moment, kdy se podobný případ octl před 

soudy. Dohady ukončil Nejvyšší soud, který ve svém rozsudku ze dne 20. 7. 

2004, sp. zn. 22 Cdo 700/2004 rozhodl, že pokud jeden z manželů za 

trvání manželství nabyde z prostředků patřících do  společného jmění manželů 

obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným, stává se tím získaný 

majetek ze zákona součástí společného jmění manželů. Poukázal na rozporné 

                                                        
85 ELIÁŠ, K. Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným. Bulletin advokacie 8/1996, s. 55. 
86 Dříve do bezpodílového spoluvlastnictví manželů – v textu budu používat jen aktuální 
termín. 
87 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006, s. 97. 
88 Např. in BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006, s. 98 nebo Štenglová in ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. 
Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 387. 
89 DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl II. Praha: Polygon, 2002, s. 1027. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bonvqw46tfnrzxi5tj
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6bonvqw46tfnrzxi5tj
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názory i v odborné literatuře, přičemž se ztotožnil s názory některých autorů. 

90 

Soud své rozhodnutí odůvodnil následovně: „S obchodním podílem je spjata 

majetková hodnota, která je ve smyslu § 118 odst. 1 obč. zák. jinou majetkovou 

hodnotou (majetkem) a jako taková může být předmětem občanskoprávních 

vztahů. Jestliže i jen jeden z manželů nabyde za trvání manželství a z prostředků 

patřících do společného jmění manželů obchodní podíl ve společnosti s ručením 

omezeným, stává se tím získaný majetek (hodnota takového podílu) ze zákona 

součástí společného jmění manželů, neboť to přímo vyplývá z výše citovaného 

kogentního ustanovení § 143 odst. 1 písm. a) obč. zák. Gramatický ani logický 

výklad navazujícího ustanovení § 143 odst. 2 obč. zák. takový závěr nevylučuje. 

Nestanoví-li eventuální dohoda manželů o zúžení jejich společného jmění, 

uzavřená v souladu s ustanovením § 143a obč. zák., něco jiného, nelze (s ohledem 

na předcházející vymezení předmětu společného jmění manželů) posledně 

citované ustanovení zákona vykládat jinak, než že jím není dotčena skutečnost, 

že následkem vynaložení prostředků patřících do společného jmění, aniž by se 

současně stali „kolektivními“ společníky ve společnosti s rušením omezeným, se 

obchodní podíl nabytý jedním z manželů stává součástí společného jmění obou 

manželů.“  

Myslím si, že Nejvyšší soud dospěl ke správnému názoru. Pokud § 143 OZ určí, 

který majetek patří do společného jmění manželů – a obchodní podíl je nabyt 

některým z manželů za trvání manželství ze společných prostředků, není 

důvod, aby se obchodní podíl součástí společného jmění manželů nestal. 

Ustanovení § 143 odst. 2 určuje jen to, že se druhý z manželů nestane 

v obchodní společnosti společníkem, z toho však nelze vyvodit, že by obchodní 

podíl nespadal do společného jmění manželů. Navíc by mohl jeden z manželů 

zneužít toho, že obchodní podíl do společného jmění nepatří, a jeho pořízením 

                                                        
90 Např. RADVANOVÁ, S., ZUKLÍNOVÁ, M.: Kurs občanského práva - Instituty rodinného práva. 
Praha: C. H. Beck, 1999, s. 48 a BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením 
omezeným. Praha: C.H.Beck, 2003, s. 86, DVOŘÁK, J. Majetkové společenství manželů. Praha: 
ASPI Publishing, 2004, s. 179. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgy2f6nbqfzygmmjugnqq
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odčerpávat prostředky patřící oběma manželům.91 Samozřejmě, pokud jeden 

z manželů nabyde obchodní podíl výlučně ze svých prostředků, nestává se 

obchodní podíl součástí společného jmění manželů, ale jde o výlučné jmění 

toho z manželů, který podíl ze svých prostředků nabyl. Mohlo by se stát i to, že 

obchodní podíl získají jako nabyvatelé oba manželé, ten se stane součástí 

společného jmění manželů a zároveň se oba manželé stanou jeho 

spoluvlastníky a tím i společníky společnosti (respektive jedním kolektivním 

společníkem). To, že se v takovém případě jedná o spolumajitelství obchodního 

podílu, kdy spolumajiteli jsou manželé, potvrzuje i judikatura Nejvyššího 

soudu.92  

I přes to, že obchodní podíl patří do společného jmění manželů, mají oba 

manželé rozdílné postavení. V citovaném rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 

20. 7. 2004, sp. zn. 22 Cdo 700/2004 soud dodal, že důsledkem ustanovení 

§ 143 odst. 2 OZ je oddělení respektive odlišení právního postavení manžela, 

který se stal společníkem společnosti, od manžela, který se společníkem nestal. 

Pouze ten z manželů, který se společníkem stal, má práva a povinnosti 

vyplývající pro něj z úpravy postavení společníka obchodní společnosti 

v obchodním zákoníku nebo společenské smlouvě. Je ale oddělen od majetkové 

hodnoty podílu – ta zůstává manželům společná.  

V důsledku tohoto „rozštěpení“ je také manžel – společník omezen v nakládání 

s obchodním podílem. Pokud nejde o obvyklou správu obchodního podílu 

podle ustanovení § 145 odst. 2 OZ, potřebuje souhlas druhého manžela, 

kterému obchodní podíl náleží stejnou měrou. 

I přes toto rozdílné postavení obou manželů vůči společnosti, je možné, aby se 

ten z manželů, který společníkem není, dovolal určení, že jeho manžel 

společníkem je. Takovou aktivní legitimaci potvrdil manželovi, který není 

                                                        
91 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2010, s. 388. 
92 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1781/2004, rozhodnutí 
téhož soudu ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 22 Cdo 103/2005 a rozhodnutí téhož soudu ze dne 29. 
6. 2009, sp. zn. 20 Cdo 2733/2007. 
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společníkem, Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí ze dne 15. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 

673/2008, zejména s ohledem na naléhavý právní zájem druhého manžela na 

toto určení. „Může-li být obchodní podíl ve společném jmění manželů bez ohledu 

na to, že společníkem ve společnosti je jen jeden z nich, není pochyb o tom, že se 

manžel, který společníkem není, může, za situace, kdy je do obchodního rejstříku 

zapsán někdo jiný, než osoba, se kterou má obchodní podíl ve společném jmění, 

domáhat určení, že tato osoba (její manžel) je společníkem společnosti s ručením 

omezeným. Opačný závěr by znamenal omezení ochrany majetkového 

práva manžela, který není společníkem, k obchodnímu podílu.“ Domáhat se tedy 

může druhý z manželů v okamžiku, kdy je do obchodního rejstříku zapsán jako 

majitel obchodního podílu někdo jiný než manžel. 

Je zřejmé, že převod obchodního podílu nebude běžnou správou ve smyslu § 

145 odst. 2 OZ. Jedná se v podstatě o finální naložení s obchodním podílem ve 

společném jmění manželů. Podobný závěr lze vyvodit z teorie93 i z judikatury 

soudů.94 Souhlas druhého manžela (smlouvu o převodu obchodní podílu by 

mohl uzavřít kterýkoli z manželů, nejen ten, který je společníkem – obchodní 

podíl je v jejich společném jmění; oba k uzavření potřebují souhlas toho 

druhého) se tak stává další nutnou náležitostí smlouvy o převodu obchodního 

podílu v případě, že se jedná o obchodní podíl, který patří do společného jmění. 

Na souhlas druhého manžela neklade zákon žádné formální požadavky, může 

být tudíž dán ústně, nebo i konkludentně. Pro dostatečnou právní jistotu 

účastníků lze samozřejmě jen doporučit písemnou formu takového souhlasu, 

nejlépe s ověřeným podpisem manžela, který souhlas uděluje. V praxi 

doporučujeme takový souhlas (tj. s ověřeným podpisem) přiložit jako přílohu 

smlouvy o převodu obchodního podílu. Předchází se tak budoucím sporům o 

neplatnost právního úkonu. 

                                                        
93 DVOŘÁK, T. Společné jmění manželů a podíl v obchodní společnosti nebo v družstvu - některé 
otázky vzájemných vztahů. Obchodněprávní revue 9/2010, s. 267. 
94 Např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 673/2008. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrgbpw64s7hfpxg5dsl4zdmny
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Nutno ještě doplnit, že pokud manžel – společník nabyde obchodní podíl za 

účelem podnikání, použije společné prostředky k podnikatelskému záměru a 

lze využít § 146 OZ, který stanoví, že tyto společné prostředky lze využít 

k podnikání jen se souhlasem druhého manžela, který je třeba udělit při 

prvním použití společného majetku, přičemž k dalším úkonům již souhlas není 

třeba. V takovém případě by druhý z manželů mohl dát generální souhlas již 

před nabytím obchodního podílu za podnikatelským účelem a při případném 

ukončení účasti ve společnosti a prodeji obchodního podílu už by nebyl další 

souhlas třeba. 

V případě chybějícího souhlasu druhého manžela je právní úkon, který nebyl 

běžnou správou majetku, neplatný. Nejedná se ale o neplatnost absolutní, 

podle § 40a OZ je tato neplatnost relativní a její neplatnosti by se musel dovolat 

manžel, který byl úkonem bez svého souhlasu dotčen. Je nutné zdůraznit, že 

takové neplatnosti se nemůže dovolat ten, kdo ji sám způsobil. Neplatnosti je 

třeba se dovolat buď právním úkonem adresovaným druhé straně smlouvy, 

nebo podáním žaloby na určení jeho neplatnosti. Pokud je jedna z těchto 

variant učiněna v promlčecí lhůtě, je takové dovolání se neplatnosti 

v pořádku.95 Pokud se manžel chce neplatnosti jedním z těchto způsobů 

dovolat, musí zároveň uvést i důvod, pro který se této neplatnosti dovolává. I 

tuto náležitost dovodil Nejvyšší soud ČR, např. v rozhodnutí ze dne 22. 8. 1998, 

sp. zn. 26 Cdo 1336/ 98: „Projev vůle, kterým se účastník relativní neplatnosti 

dovolává, musí vyjadřovat jak skutečnost, že jde o uplatnění relativní neplatnosti, 

tak i vadu právního úkonu, která v dané věci jeho relativní neplatnost 

způsobila.“96 

Sporným bodem je také délka promlčecí doby, ve které je možné neplatnost 

namítat, zda tak lze učinit v obecné promlčecí době dle OZ (3 roky), nebo zda je 

možnost neplatnost napadnout o rok delší v důsledku delší promlčecí doby 

                                                        
95 Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 102/2003, kde soud 
rozhodl, že žalobu o určení neplatnosti právního úkonu lze považovat za dovolání se 
neplatnosti právního úkonu ve smyslu ustanovení § 40a OZ. 
96 Shodně Nejvyšší soud judikoval i v rozhodnutí ze dne 20. 5. 2004, sp. zn. 32 Odo 722/ 2003. 
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v režimu obchodního zákoníku. Domnívám se, že lhůta by měla být čtyřletá, 

vzhledem k tomu, že převod obchodního podílu je absolutním obchodem a měl 

by se odehrávat právě v režimu obchodního zákoníku. Tuto argumentaci bych 

podpořil také rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 11. 2006, sp. zn. 29 

Odo 1094/2004. Podle tohoto rozhodnutí činí promlčecí doba k uplatnění 

námitky relativní neplatnosti smlouvy o převodu členských práv a povinností 

čtyři roky dle § 397 ObchZ. Toto rozhodnutí lze dle mého analogicky použít i na 

problematiku souhlasu druhého z manželů s převodem obchodního podílu.  

Souhlas druhého z manželů je třeba i v případě, že k převodu obchodního 

podílu dochází po zániku společného jmění manželů, ale před jeho 

vypořádáním, opět pod sankcí relativní neplatnosti. Podle ustálené judikatury 

se totiž právní vztahy mezi (bývalými) manžely, popř. mezi nimi a třetími 

osobami týkající se majetku a závazků, které tvořily předmět společného jmění 

manželů, v době mezi zánikem a vypořádáním společného jmění manželů řídí 

právními předpisy o společném jmění manželů.97 Při oceňování obchodního 

podílu pro účely vypořádání společného jmění se pak podle citovaného 

rozhodnutí soudu vychází ze stavu tohoto podílu v době zániku společného 

jmění manželů, avšak z obvyklé ceny podílu v době vypořádání společného 

jmění manželů. Pracuje se tak s údaji ze dvou rozdílných období. 

 

3.2.  Směna obchodního podílu 

Jakkoli to v praxi zřejmě nebude časté a já osobně jsem se s podobným 

případem ještě nesetkal, obchodní podíly mohou být i směněny. Takový postup 

připouštějí shodně teorie98 i judikatura.99 Ostatně i JUDr. Štenglová uvádí, že 

použití smlouvy o převodu obchodního podílu pro případ jejich směny nebude 

příliš praktické. 

                                                        
97 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 7. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3450/2009. 
98 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2010, s. 391 
99 Například rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 12. 2005, sp. zn. 7 Cmo 519/2005. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobzgc5tonfpxm6tumfua
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Směnou obchodního podílu se zabýval Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí 

ze dne 20. 12. 2005, sp. zn. 7 Cmo 519/2005, a dovodil, že směna obchodních 

podílů je pouze jedním z typů jejich převodu. „Na smlouvu 

o směně obchodních podílů se kromě jiného použije rovněž § 115 ObchZ. Smlouva 

o směně obchodních podílů společnost s ručením omezeným musí mít písemnou 

formu s úředně ověřenými podpisy, nabyvatel, který není společník, v ní musí 

prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě, popř. stanovám, a především 

musí obsahovat vůli převodce obchodního podílu v jedné společnosti s ručením 

omezeným tento obchodní podíl převést a za něj nabýt obchodní podíl v jiné 

společnosti a vůli nabyvatele obchodní podíl v této společnosti nabýt a za něj 

převést obchodní podíl v jiné společnosti.“ Vrchní soud jinými slovy shrnul, že 

směnu obchodního podílu je možné provést smlouvou o převodu obchodního 

podílu, při zachování všech jejích podstatných náležitostí včetně prohlášení o 

přistoupení ke společenské smlouvě, s tou výjimkou, že namísto určení 

úplatnosti či bezplatnosti celého transferu je nutné projevit vůli směřující ke 

směně obchodních podílů, přičemž směňované obchodní podíly musí být jasně 

identifikovány. 

Podle soudu se na směnu obchodních podílů vedle § 115 ObchZ, za použití 

ustanovení § 261 odst. 3 písm. a) a odst. 6 ObchZ, přiměřeně použije také § 409 

– 470 ObchZ, tedy ustanovení upravující kupní smlouvu. Směna obchodních 

podílů je totiž takový vzájemný převod, kde každá ze stran je ohledně 

obchodního podílu, který převádí, považována za stranu prodávající (převodce 

obchodního podílu), a ohledně obchodního podílu, který směnou získává, za 

stranu kupující (nabyvatele obchodního podílu).100 

 

 

 

                                                        
100 V souladu s ustanovením § 261 odst. 6 ObchZ. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzheyv6njrgmxhazrrge2q&conversationId=1740366
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6booz2wyzi&conversationId=1740366
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3.3.  Nabytí obchodního podílu od nevlastníka 

Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet. Nikdo nemůže na 

jiného převést více práv, než sám má. Nebo také není platný takový převod 

práva, které převádějící sám nemá. Proti tomuto právnímu pravidlu starých 

Římanů však stojí § 446 ObchZ, který připouští nabytí vlastnického práva i 

v případě, kdy prodávající není vlastníkem prodávaného zboží, a to za 

předpokladu, že kupující je v dobré víře – tedy neví, anebo vědět nemohl, že 

prodávající není vlastníkem a že není oprávněn s předmětem nakládat.  

Může se stát, zápis v obchodním rejstříku neodpovídá skutečnosti a 

společníkem společnosti je osoba jiná, než která je zapsána. I přes kontrolu 

obchodního rejstříku se může přihodit, že obchodní podíl je v dobré víře 

nabýván od někoho, kdo ho již fakticky nevlastní. Vzhledem k tomu, že 

s prováděním změn v obchodním rejstříku je velmi často otáleno, dochází 

někdy i k této na první pohled poněkud kuriózní situaci - nabytí obchodního 

podílu od nevlastníka. 

Nejdříve malé odbočení. Podle současné právní úpravy, konkrétně podle § 61 

odst. 1 ObchZ nemůže být podíl ve společnosti s ručením omezeným 

představován cenným papírem. Podle úpravy nové, účinné od roku 2014, toto 

již platit nebude – podle § 32 odst. 1 ZOK nebude podmínka právě jednoho 

podílu ve společnosti platit pro všechny kapitálové společnosti a komanditisty. 

Obchodní podíl zároveň bude nově moci být u společnosti s ručením 

omezeným cenným papírem – v takovém případě přichází do popředí také 

zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. Ten v § 20 stanovuje podobnou 

právní konstrukci jako ObchZ ve svém § 446 – pokud ZCP nestanoví jinak, 

stává se ten, na koho byl cenný papír převeden, vlastníkem tohoto cenného 

papíru i tehdy, jestliže převodce neměl právo listinný cenný papír převést, 

ledaže věděl nebo musel vědět, že převodce toto právo v době převodu neměl. 

V pochybnostech se pak dobrá víra nabyvatele předpokládá. V budoucích 

případech, kdy obchodní podíl bude moci být představován i cenným papírem, 
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bude pro možnost nabytí od nevlastníka zákonná opora přímo pro tento 

konkrétní případ. 

Podle současné právní úpravy bych, s přihlédnutím k § 446 ObchZ, při vědomí, 

že podle § 261 odst. 3 písm. a) je převod podílu společníka absolutním 

obchodem se přikláněl k tomu, že při dobré víře by mělo být nabytí 

obchodního podílu od nevlastníka možné. Opačné stanovisko ale zaujal 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. 29 Cdo 2287/2008, 

podle kterého nelze ustanovení § 446 ObchZ o nabytí věci od nevlastníka pro 

nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným použít. Podle názoru 

Nejvyššího soudu představuje § 446 ObchZ „výjimku z obecné právní zásady, 

podle níž nikdo nemůže převést na druhého více práv, než má sám. Z povahy 

výjimky pak plyne, že ustanovení o výjimce nelze vykládat rozšiřujícím způsobem 

a lze je aplikovat pouze v případech, pro něž byla výjimka konstruována.“101 

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí odkazuje při odůvodnění také na usnesení 

Ústavního soudu ze dne 5. února 2004, sp. zn. II. ÚS 624/2002, kde Ústavní 

soud také zaujal názor, podle kterého „z konstrukce "obecné pravidlo - výjimka" 

vyplývá, že ustanovení o výjimce nelze vykládat rozšiřujícím způsobem a lze je 

aplikovat jen ve zcela mimořádných případech.“102 

Takový výklad samozřejmě dává smysl, na druhou stranu, v obchodních 

vztazích, které se vyznačují velkou dynamikou, jejich účastníci lpí zejména na 

rychlosti a jistotě, bych se k němu osobně nepřiklonil. Jedná-li kupující v dobré 

víře s důvěrou v zápis v obchodním rejstříku, který by měl reflektovat aktuální 

stav ve společnosti, a kupuje obchodní podíl od osoby tam uvedené, měl by se 

stát vlastníkem obchodního podílu. 

I s tímto pohledem na věc při nabývání od nevlastníka se v minulosti několikrát 

zabýval Ústavní soud, kdy i on vyzdvihl důležitost dobré víry a jistoty 

v obchodněprávních vztazích, nicméně ani tak se nepřiklonil k mnou 

naznačenému závěru. Z nich ocituji následující právní větu z nálezu Ústavního 

                                                        
101 Z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.9.2008, sp. zn. 29 Cdo 2287/2008 
102 Z usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 5.2.2004, sp. zn. II. ÚS 624/02 
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soudu ze dne 28. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 112/01: „Ustanovení § 446 obchodního 

zákoníku významným způsobem zasahuje do ústavně zaručeného práva vlastnit 

majetek a upřednostňuje před ním dobrou víru a jistotu účastníků 

obchodněprávních vztahů. Lze je proto aplikovat pouze za přísného respektování 

ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, neboť představuje 

zákonnou mez jednoho z nejdůležitějších základních práv, a je tedy při jeho 

aplikaci nezbytné striktně vyloučit jakékoli jeho zneužití k jiným účelům, než pro 

které byl stanoven. Z tohoto důvodu je obzvláště nutné velmi přísně posuzovat 

otázku dobré víry nabyvatele, zvláště v případech, kdy dochází k aplikaci 

ustanovení obchodního zákoníku na základě dohody smluvních stran podle jeho § 

262. Již samotná existence takové dohody může v určitých jednotlivých případech 

vyvolávat pochybnosti o jejím účelu a důvodech jejího uzavření. Taková dohoda 

nikdy nesmí sloužit k jakémusi "jištění" kupujícího pro případ, že by prodávající 

nebyl oprávněn vlastnické právo k předmětné věci převést, neboť již tato 

skutečnost sama o sobě by vylučovala existenci dobré víry na straně kupujícího, a 

tím i aplikaci § 446 obchodního zákoníku. Proto je vždy nutné, aby v situacích, 

kdy existují o dobré víře kupujícího sebemenší pochybnosti, kupující prokázal, že 

využil všechny dostupné prostředky k tomu, aby se přesvědčil, že prodávající je 

skutečně oprávněn převést vlastnictví k předmětné věci, a že tedy byl v této 

souvislosti skutečně v dobré víře. To platí obzvláště v případech předchozího užití 

dohody dle § 262 obchodního zákoníku. Důkazní břemeno týkající se dobré víry 

kupujícího nese v těchto případech vždy on sám. Nerespektování těchto zásad 

obecnými soudy při aplikaci ustanovení § 446 obchodního zákoníku by v 

konkrétních případech totiž mohlo vést k ochraně jeho zneužívání k jiným 

účelům, než pro které bylo vytvořeno, a tedy k protiústavnosti takto vzniklých 

rozhodnutí.103 

Podle těchto názorů by tak byl extenzivní výklad § 446 s to zasáhnout do 

oprávněných vlastnických práv, a proto k němu nelze v případě převodu 

                                                        
103 Vedle citovaného rozhodnutí se tato teze objevuje např. i v rozhodnutí sp. zn. I. ÚS 
437/2002 ze dne 26.8.2003 nebo v rozhodnutí pléna Ústavního soudu o návrhu na zrušení ust. 
§ 446 ObchZ, sp. zn. Pl. ÚS 75/2004 ze dne 13.6.2006. 
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obchodního podílu přistoupit. To je určitě správný názor, nicméně se dle mého 

názoru zapomíná například na to, že pro zjištění oprávněného vlastníka 

obchodního podílu existuje veřejný a všem přístupný registr. Mělo by být 

v zájmu každého, aby v tomto byly uvedeny aktuální údaje. Vzhledem k tomu, 

že společník, kterého se převod týká, může podat (není-li oprávněn jednat za 

společnost) návrh na zápis změn do obchodního rejstříku poté, co oprávněná 

osoba tuto povinnost nesplnila ve lhůtě 15 dnů104, a obchodní rejstřík má pak 

povinnost tyto změny do 5 pracovních dnů promítnout105, změny v obchodním 

rejstříku mohou být vždy, pouze při dostatečné péči společníka, který na nich 

má zájem, provedeny v cca 3 týdnech. V úvahu by pak přicházela například 

varianta, kdy by bylo možné nabytí vlastnického práva i od nevlastníka s tím, 

že skutečný vlastník by se mohl v určité lhůtě (v řádu týdnů či měsíců) dovolat 

neplatnosti takové smlouvy, stejně tak by nový vlastník mohl od smlouvy 

odstoupit v případě, že by nedošlo k zápisu do obchodního rejstříku, jelikož 

tam dříve podal žádost skutečný vlastník (který nebyl v obchodním rejstříku 

ke dni obchodu, kdy mohl nabyvatel rejstřík zkontrolovat). Navíc v soukromém 

právu platí zásada vigilantibus iure scripta sunt a každý společník si má hlídat 

dění ve své společnosti a obnovit závadný stav za pomoci příslušných návrhů. 

Domnívám se totiž, že v obchodněprávních vztazích by se mělo dbát, 

v případech, kdy nabyvatel má zřejmě dobrou víru, zejména na jeho právní 

jistotu. V tomto případě bych upozadil i případnou ochranu vlastnického práva. 

Nesouhlasím tak s názory soudů, podle nichž není dobrá víra, opřená o veřejný 

registr, v tomto případě obchodní rejstřík, dostatečná k nabytí obchodního 

podílu. Dle mého názoru si soudy často neuvědomují základní principy 

řádného hospodářského styku, zejména s důrazem na jejich rychlost a 

dynamiku. V případě podnikatelů jsou lhůty, jako například 4letá promlčecí 

nebo 3letá vydržovací (viz další kapitola) neúnosné, podobně jako například 

délka civilního řízení, a v mnoha případech pro ně mají likvidační důsledky. 

                                                        
104 Podle ust. § 31 odst. 2 ObchZ. 
105 Podle ust. § 200 db OSŘ 
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3.4.  Vydržení obchodního podílu 

S předchozí kapitolou úzce souvisí také problematika vydržení obchodního 

podílu. Jestliže dobrá víra nabyvatele dostatečně neospravedlňuje vznik 

vlastnického práva při nabytí obchodního podílu od nevlastníka, je zásadní pro 

následné vydržení tohoto vlastnického práva. To je dle názorů soudů možné, 

ačkoli i na toto rozhodnutí existují i odlišné názory. 

Nejvyšší soud dospěl v rozhodnutí ze dne 28. 8. 2007, sp. zn. 29 Odo 

1216/2005 k názoru, že obchodní podíl je majetková hodnota, se kterou lze 

nakládat (činit ji předmětem právních úkonů jako celek). „Obchodní podíl sice 

není věcí v právním smyslu, ale i tak jsou s ním spojena práva a povinnosti 

společníka společnosti s ručením omezeným stejně, jako jsou s akcií spojena 

práva a povinnosti společníka akciové společnosti․ Vlastnické právo k akcii lze 

vydržet jako vlastnické právo k jiným movitým věcem. Zákon 

č.  362/2000 Sb. noveloval zákon o cenných papírech a vtělil do něj s účinností od 

1. 1. 2001 pravidlo, že se na cenné papíry zásadně aplikují obecná ustanovení 

o movitých věcech.“ Při zdůraznění principu právní jistoty pak soud zdůrazňuje 

nutnost poskytnout stejnou právní ochranu tomu, kdo je v dobré víře, že je 

vlastníkem obchodního podílu, stejně jako tomu, kdo je v dobré víře 

vlastníkem akcie. Názor, že obchodní podíl lze vydržet, pak Nejvyšší soud ČR 

zopakoval i ve svém rozhodnutí 28. 8. 2007, sp. zn. 29 Odo 794/2006. 

Nejvyšší soud tak při posuzování možnosti vydržení obchodního podílu 

vycházel z nutnosti vysoké právní jistoty a zároveň analogicky použil 

ustanovení ZCP. Naproti tomu v otázce možnosti nabytí od nevlastníka k těmto 

argumentům nepřikročil, ačkoli zájem na právní jistotě je zcela určitě i v tomto 

případě a ZCP obsahuje podobnou konstrukci jako § 446 ObchZ ve svém § 20.  

Výše v souvislosti s problematikou nabytí od nevlastníka zmiňovaný judikát 

Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. 29 Cdo 2287/2008 také přiřkl 
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význam případné dobré víře nabyvatele při nabytí od nevlastníka pro účely 

vydržení. Ačkoli nestačí k nabytí vlastnického práva, „dobrá víra dovolatele ve 

správnost zápisu v obchodním rejstříku při uzavírání smlouvy o převodu 

obchodního podílu však přesto právní význam mít může. Jak totiž Nejvyšší soud 

uzavřel již v usnesení uveřejněném pod číslem 50/2008 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek (dále jen „R 50/2008“), na něž v podrobnostech 

odkazuje, lze obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným vydržet jako věc 

movitou.“106 V této části rozhodnutí již soud zmiňuje i princip právní jistoty, 

který se promítá v právní úpravě vydržení. Po uplynutí obecné vydržecí doby 

pro vydržení movitých věcí, tj. 3 let, se tak nabyvatel stává vlastníkem 

obchodního podílu. Tato konstrukce řeší například problém, který by nastal 

v případě, že by se na problém v převodním titulu způsobující jeho absolutní 

neplatnost přišlo až po delší době a faktickým majitelem by stále byl majitel 

původní. 

Podíváme-li se na definici vydržení movité věci do OZ,107 je jasné, že 

vydržovanou věc je třeba mít v držbě. Podle § 129 odst. 2 pak lze držet věci 

nebo práva, která připouštějí trvalý nebo opětovný výkon. A právě 

(ne)způsobilost obchodního podílu být držen se stala také terčem kritiky.  

Oponenty totiž bývá zdůrazňována nehmotná povaha obchodního podílu, který 

není věcí nebo právem, nýbrž jinou majetkovou hodnotou. Kritické ohlasy na 

judikát Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2007, sp. zn. 29 Odo 1216/2005 shrnul 

do přehledných bodů Prof. Eliáš v časopise Obchodněprávní revue.108 Prof. 

Eliáš považuje závěr soudu o možnosti vydržet obchodní podíl za správný, 

poukazuje ale na některé mezery v argumentaci soudu a shrnuje hlavní body 

kritiky. Připomíná, že obchodní podíl není věcí v právním slova smyslu tak, aby 

se na něj výslovně vztahovala zákonná úprava vydržení, a zároveň upozorňuje 

                                                        
106 Z rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.9.2008, sp. zn. 29 Cdo 2287/2008. 
107 Ust. § 134 OZ – Oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držbě po 
dobu tří let. 
108 ELIÁŠ, K. Vydržení obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným – nevyslovené 
argumenty. Obchodněprávní revue 1/2009, s. 17. 
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na to, že zatímco v ZCP je výslovně zmíněno, že na cenné papíry (a tím i na 

akcie) se použijí ustanovení o movitých věcech, pro obchodní podíl taková 

zákonná úprava chybí. Dále upozorňuje na to, že postavení společníka ve 

společnosti s ručením omezeným je jiné než postavení akcionáře v akciové 

společnosti. Při podobnosti české úpravy s německou prof. Eliáš dále 

poukazuje na nemožnost vydržet obchodní podíl podle německé právní 

úpravy, a nakonec upozorňuje, že rozhodnutí soudu může způsobit nejistotu, 

protože se možnost „vydržet právo k obchodnímu podílu opírá jen o soudní 

rozhodnutí, které pramenem práva není, nehledě již k známému faktu zásadních 

rozporů v judikatuře jednotlivých senátů Nejvyššího soudu nebo i uvnitř nich.“ 109 

Podle Eliáše oslabil soud svou argumentaci a tím i přesvědčivost svého závěru 

zejména tím, že naprosto odhlédl od některých na první pohled jasných faktů a 

nijak se s nimi nevypořádal – zejména s námitkou, že zatímco cenné papíry 

zákonodárce výslovně podřídil režimu věcí, s obchodním podílem totéž 

neudělal. Do popředí tak podle Eliáše vystupuje otázka ústavní konformity a 

toho, které řešení jí vyhovuje více. 

Možnost vydržet obchodní podíl přímo odmítá například JUDr. Petr.: „Může být 

předmětem občanskoprávních vztahů, je například postižitelný při výkonu 

rozhodnutí. Na druhou stranu ale ustanovení § 134 odst. 1 OZ hovoří jen o věci 

jako předmětu vydržení, § 129 OZ a stejně tak § 130 OZ předpokládá držbu věci 

nebo práva (s možností trvalého nebo opětovného výkonu, jak je již uvedeno 

výše). O držbě jiné majetkové hodnoty (§ 118 odst. 1 OZ) ve smyslu obchodního 

podílu zde není ani zmínka. Předmětem držby kromě věci (movité či nemovité) a 

práva, které připouští opětovný nebo trvalý výkon, sice dle 

některých autorů mohou být i jiná věcná práva k věci cizí (právo zástavní, 

zadržovací), či dokonce určitá obligační práva (nájemní právo), event. i práva k 

nehmotným statkům, avšak platná právní úprava se o nich v ustanoveních 

§ 129 a 130 OZ nezmiňuje. Navíc u všech těchto práv se předpokládá možnost 

                                                        
109 ELIÁŠ, K. Vydržení obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným – nevyslovené 
argumenty. Obchodněprávní revue 1/2009, s. 17. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=onrf6mjzgy2f6nbq&conversationId=1237084
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výkonu jejich obsahu a poskytuje se jim posesorní ochrana (§ 5 OZ), což si 

u obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným těžko lze představit, 

neboť jeho osud se převážně řídí obchodním zákoníkem.“110  

Holejšovský se při úvahách nad vydržením obchodního podílu zamýšlí i nad 

tím, zda byl skutečně obchodní podíl zákonodárcem opomenut, či vynechám 

zcela úmyslně: „Otázkou je míra vnímání pozitivní právní úpravy, kdy nic 

nebránilo zákonodárci již dávno, v rámci jedné z více než padesáti novelizací 

obchodního zákoníku, tuto otázku jednoznačně vyřešit tím, že by pro vydržení 

obchodního podílu stanovil obdobné použití ustanovení občanského zákoníku o 

vydržení věci, což však neučinil. Další možností byla novelizace § 134 OZ. Není tak 

zřejmé, zda tak skutečně jen opomenul učinit, neuvědomiv si, že nejasnost držby 

obchodního podílu může přinést značnou právní nejistotu, nebo tak učinil 

záměrně, právě proto, aby zdůraznil nemožnost vydržení obchodního podílu, jenž 

není věcí ve smyslu občanského zákoníku, vědom si toho, že na rozdíl do akcie 

vyjadřuje obchodní podíl do jisté míry kvalitativně odlišný typ povinností 

společníka společnosti s ručením omezeným (na rozdíl od povinností akcionáře). 

Společnost s ručením omezeným bývá typově označována za společnost 

kapitálovou s prvky společnosti osobní.“111 

Naproti tomu to nevadí jiným, kteří poukazují na to, že podobnou povahu mají i 

jiné věci, které z právního hlediska vydržet lze – například podnik.112 

Mně osobně je nejbližší názor prof. Eliáše. S vydržením obchodního podílu jako 

takového také souhlasím, na druhou stranu mi rovněž vadí, že se Nejvyšší soud 

ČR nevypořádal zcela jasně se všemi otazníky. Na několika místech v této práci 

se setkáme s upozorněním, že Nejvyšší soud analogicky použil pro obchodní 

podíl úpravu ze zákona cenných papírů (pro vydržení nebo pro využití úpravy 

odpovědnosti za vady), jinde však toto použití odmítl (nabytí obchodního 

podílu pro nevlastníka), přičemž se dle mého názoru dostatečně nevyrovnal se 

                                                        
110 PETR, B. Ještě jednou k vydržení obchodního podílu. Obchodněprávní revue 6/2009, s. 159. 
111 HOLEJŠOVSKÝ, J. Vydržení obchodního podílu. Právnické fórum 9/2008, s. 397. 
112 BEZOUŠKA, P. Držba a vydržení obchodního podílu – jednotlivosti. Obchodněprávní revue 
6/2009, s. 161. 
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všemi možnými argumenty pro a proti. Argumenty na obě strany, tzn. jak pro, 

tak proti analogickému použití úpravy pro cenné papíry, totiž najdeme skoro 

vždy, bylo by tudíž dle mého názoru více než důležité, aby Nejvyšší soud 

rozhodoval konstantně.  

 

3.5. Převod obchodního podílu v rámci převodu 

podniku 

Obchodní podíl může svého majitele změnit také v rámci převodu celého 

podniku. Prodej podniku je jako absolutní obchod upraven v ObchZ.113 Při 

uzavření smlouvy o prodeji podniku se prodávající zavazuje odevzdat 

kupujícímu podnik a převést na něj vlastnické právo k podniku, přičemž podle 

ustanovení § 5 ObchZ se podnikem rozumí soubor hmotných, jakož i osobních 

a nehmotných složek podnikání. Náleží k němu věci, práva a jiné majetkové 

hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo mají 

vzhledem k své povaze tomuto účelu sloužit. Je možné, že v rámci převodu 

podniku je převáděn i obchodní podíl, respektive podíly. 

Kdy je a kdy není obchodní podíl součástí podniku, je třeba řešit individuálně. 

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2006, sp. zn. 29 Odo 870/2005 

je třeba vždy zkoumat, zda je obchodní podíl skutečně součástí podniku, 

nestačí prohlášení ve smlouvě, že tomu tak je. Podle názoru soudu platí, že 

není-li obchodní podíl součástí převáděné části podniku, je třeba, aby byly 

splněny podmínky pro převod obchodního podílu stanovené zákonem a 

společenskou smlouvou.  

Pokud ale obchodní podíl součástí podniku je, dochází k převodu obchodního 

podílu dnem účinnosti smlouvy o prodeji podniku, přičemž postup podle § 115 

ObchZ není vyžadován.114 Podle uvedeného rozhodnutí soudu je totiž „úprava 

                                                        
113 Ust. § 476 a následující ObchZ. 
114 Podle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 8. 2003, sp. zn. 14 Cmo 41/2003. 
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smlouvy o prodeji podniku (§ 476 a násl. obch. zák.) úpravou speciální ve vztahu 

k úpravě smlouvy o převodu obchodního podílu (§ 115 obch. zák.). V této 

souvislosti lze poukázat na rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 29 Odo 

314/2001, v němž byl vysloven závěr, že "právní úpravu smlouvy o prodeji 

podniku je ve vztahu k právní úpravě zákona o cenných papírech o převodu 

listinných cenných papírů i k odpovídající úpravě zákona směnečného a šekového 

třeba považovat za právní úpravu zvláštní a z ní vyplývá, že k převodu listinných 

cenných papírů, které jsou součástí podniku, postačuje uzavření smlouvy o 

prodeji podniku, aniž by bylo třeba uplatnit další postup stanovený pro převod 

cenných papírů v těchto předpisech". Soud tak nevidí žádný důvod, proč by režim 

převodu obchodního podílu, který je součástí podniku, měl být odlišný od situace 

týkající se převodu cenných papírů, které jsou součástí podniku.“ 

S výše uvedenými názory soudů souhlasím. Celý proces prodeje podniku je 

sám o sobě velmi náročný (a to zejména i co se zákonných požadavků týče) a 

myslím, že by bylo zbytečné vyžadovat ještě speciální postup dle § 115 ObchZ 

pro obchodní podíl. Stejně tak by se mohl vyžadovat speciální postup pro 

některé další součásti podniku, čímž by se celá záležitost zbytečně 

komplikovala a protahovala a smlouva o převodu obchodního podílu by pak 

postrádala smysl. Ostatně i § 483 ObchZ obsahuje určení momentu, ke kterému 

přechází vlastnické právo k věcem zahrnutým do prodeji tak, že k přechodu 

vlastnictví dochází účinností smlouvy.115 

Teorie a judikatura dále řeší praktický problém, zda v případě, kdy obchodní 

podíl je součástí podniku a zároveň je společenskou smlouvou vyžadován 

souhlas valné hromady pro převod obchodního podílu, musí být takový 

souhlas dán pro převod podniku, respektive pro převod obchodního podílu, 

který je jeho součástí. 

Existují argumenty pro obě možnosti, tj. jak pro tu, že souhlas valné hromady 

nutný je, tak že se lze obejít bez tohoto souhlasu. Jako argument pro to, že je 

                                                        
115 S výjimkou nemovitostí, kde je účinnost odložena ke dni zápisu do katastru nemovitostí. 
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možné se obejít i bez souhlasu valné hromady, se používá například ustanovení 

§ 477 ObchZ, které říká, že prodejem podniku přecházejí na kupujícího všechna 

práva a závazky, na které se prodej vztahuje. Pokud jde o přechod závazků, 

stanoví totéž ustanovení důležitou výjimku z obecné úpravy převodu závazků 

spočívající v tom, že k přechodu závazku se nevyžaduje souhlas věřitele, který 

je jinak k převodu závazku nezbytný.116 Jiný argument podporující tuto 

variantu spočívá v teleologickém výkladu ustanovení § 115 ObchZ, jehož 

účelem je umožnit společníkům SRO rozhodnout, kdo má být dalším 

společníkem společnosti.117 Existují ale i argumenty pro variantu, že absence 

souhlasu valné hromady možná není.  

Já osobně bych tento výklad odůvodnil tak, že podle § 125 odst. 1 písm. j) a 

potažmo § 67a ObchZ uděluje valná hromada společnosti souhlas mimo jiné se 

smlouvou, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části. Valná 

hromada společnosti tak může tento souhlas udělit nebo neudělit právě i 

s ohledem na to, zda chce či nechce nechat převést obchodní podíl. Případný 

opakovaný souhlas valné hromady jen v otázce převodu obchodního podílu by 

mi pak přišel nadbytečný. 

Pro obchodní podíl, který je součástí podniku, tak není v případě jeho prodeje 

nutné absolvovat postup dle § 115 ObchZ, protože obchodní podíl nabývá 

nabyvatel podniku ke dni účinnosti smlouvy o převodu podniku. Stejně tak 

není nutný souhlas valné hromady pro převod obchodního podílu, pokud ho 

vyžaduje společenská smlouva, je-li tento obchodní podíl převáděn v rámci 

podniku. 

 

 

 

                                                        
116 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006, s. 79 
117 Tamtéž. 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?documentId=nnptembqhfpwy6boobzg6zdfnjpxa33enzuww5i
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3.6. Nabývání uvolněného obchodního podílu 

Zákon předvídá také situace, v nichž může dojít k tzv. uvolnění obchodního 

podílu a na základě jeho uvolnění také k tomu, že obchodní podíl přejde na 

společnost. Obecně lze říci, že se jedná o případy, kde společníkova účast ve 

společnosti končí jinak než převodem obchodního podílu nebo přechodem 

v rámci univerzální sukcese na nástupce společníka. K uvolnění obchodního 

podílu může dojít v případě: smrti či zániku společníka (pokud společenská 

smlouva vylučuje přechod obchodního podílu, náleží dědici či nástupci 

vypořádací podíl a vzniká uvolněný obchodní podíl (viz ustanovení § 116 odst. 

3 ObchZ)), soudním zrušením účasti společníka ve společnosti na jeho návrh, 

nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval (viz 

ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ), vyloučením společníka soudem dle 

ustanovení § 149 ObchZ, nebo vyloučením společníka valnou hromadou, je-li 

společník i přes výzvu v prodlení se splacením vkladu nebo příplatkové 

povinnosti. 

Ve chvíli, kdy se obchodní podíl stane tzv. uvolněným, stává se majetkem 

společnosti. Dříve o tom vznikaly pochybnosti, ty však odstranila novela č. 

370/2000 Sb. výslovnou úpravou. Společnost jako majitel uvolněného 

obchodního podílu tak tento následně na dalšího nabyvatele převádí vlastním 

jménem jako účastník smlouvy o převodu obchodního podílu.118 

Nakonec i ustanovení § 120 ObchZ, které obecně zakazuje společnosti nabývat 

vlastních obchodních podílů na základě smluv, již počítá s tím,119 že se 

společnost může stát vlastníkem jiným způsobem. Odkazuje přitom na 

ustanovení § 113 odst. 5 a 6, přičemž právě odst. 5 tohoto paragrafu výslovně 

                                                        
118 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2010, s. 380 
119 Taktéž od novely č. 370/2000 Sb. 
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stanovuje, že vlastníkem uvolněného obchodního podílu se stává společnost.120 

Jiné řešení by ostatně bylo velmi nepraktické. 

Možnost společnosti nabýt vlastní obchodní podíl připustila judikatura ještě 

před rokem 2000, tzn. v době, kdy ustanovení § 120 ObchZ bylo velmi stručné: 

„Společnost nemůže nabývat vlastních obchodních podílů.“ I přes to judikoval 

Nejvyšší soud ČR dne 26. 8. 1997, sp. zn. 1 Odon 36/97 následovně: „Společnost 

s ručením omezeným může nabýt vlastního obchodního podílu pouze v případech, 

kdy obchodní zákoník umožňuje vyloučení společníka ze společnosti rozhodnutím 

valné hromady (§ 113 a § 121) a kdy odkazuje na postup podle ustanovení § 

113.“ 

Stane-li se společnost vlastníkem obchodního podílu, další její postup určují 

ustanovení § 113 odst. 5 a 6. Uvolněný obchodní podíl může společnost převést 

na společníka nebo třetí osobu, vždy se souhlasem valné hromady. Na převod 

obchodního podílu má společnost 6 měsíců od chvíle, kdy došlo k vyloučení 

společníka. Nepřevede-li obchodní podíl v této lhůtě, musí valná hromada 

společnosti rozhodnout buďto o snížení základního kapitálu ve výši 

odpovídající vkladu vyloučeného společníka, nebo o tom, že ostatní společníci 

převezmou uvolněný obchodní podíl v poměru svých obchodních podílů. 

V takovém případě přechází na společníky rozdělený obchodní podíl 

rozhodnutím valné hromady za podmínek jí stanovených. Pokud valná 

hromada nepřijme žádné z uvedených rozhodnutí, může soud společnost zrušit 

i bez návrhu. 

Jak ale rozhodl Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 14.12.2000, sp. zn. 7 Cmo 

783/2000, dodržení šestiměsíční lhůty není bezpodmínečně nutné. Podle 

soudu „může být volný obchodní podíl být převeden ve smyslu § 113 odst. 5 

ObchZ i po uplynutí šestiměsíční lhůty dle § 113 odst. 6 ObchZ. Jestliže k 

takovémuto převodu dojde (a není dosud pravomocně rozhodnuto o zrušení 

společnosti podle § 113 odst. 6 ObchZ), zaniká převodem uvolněný obchodní podíl 

                                                        
120 Ust. § 113 odst. 5 ObchZ řeší vlastnictví obchodního podílu v případě vyloučení společníka, 
v ostatních případech je situace řešena odkazem na ustanovení § 113 odst. 5 a 6 ObchZ. 
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coby volný podíl. Tím také zaniká možnost soudu společnost podle § 113 odst. 6 

ObchZ zrušit.“  

Podle soudu je prioritní dát prostor společnosti pro její další existenci a 

dobrovolné konsenzuální řešení společníků určené valnou hromadou 

společnosti. Vychází přitom z toho, že zákon umožňuje v první řadě řešení, jež 

ve svém důsledku opět preferuje zachování společnosti, tedy její další 

existenci. Ustanovení § 113 odst. 6 hovoří o možnosti soudu zrušit společnost, 

soud tak nemusí učinit vždy. Je třeba vycházet z 6měsíční lhůty, v níž má 

společnost, resp. její společníci možnost řešit situaci uvolněného obchodního 

podílu. Je zřejmé, že zrušení společnosti bude namístě, když společníci neučiní 

žádný z předpokládaných úkonů či postupů ani v řečené lhůtě, ani nikdy jindy 

a dávají tím najevo, že již o další existenci společnosti nemají zájem. Jestliže 

však k převodu obchodního podílu dojde, byť po lhůtě uvedené v § 113 odst. 6 

ObchZ, pak je zřejmé, že je ze strany společníků zájem na zachování společnosti 

a že je dána aktivní účast společníků na řešení její vnitřní situace.121 Posuzovat 

by se tak měla každá situace individuálně. Společnost proto neztrácí možnost 

naložit zákonem stanoveným způsobem s obchodním podílem jen proto, že 

promeškala lhůtu. Pokud bude dostatečně aktivní v řešení tohoto problému i 

po jejím uběhnutí, dá se očekávat, že nebude zrušena (zejména s ohledem na 

rychlost vyřizování civilních záležitostí soudy). Na druhou stranu je asi vhodné 

upozornit, že pro dobře fungující společnost by šestiměsíční lhůta pro řešení 

situace měla být dostatečná. 

Obchodní podíl ve vlastnictví společnosti se převádí smlouvou o převodu 

obchodního podílu. Společnost bude na straně prodávající. Valná hromada pak 

může rozhodnout o převodu obchodního podílu i v případě, že společenská 

smlouva jinak převod obchodního podílu nepřipouští. Taková teorie je dle 

mého názoru zcela správná, protože v opačném případě by byla zcela 

zablokována jedna ze dvou možností řešení situace; v případě, že by společnost 

nemohla snížit základní kapitál z důvodu, že by se dostala pod hranici 
                                                        
121 Z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 12. 2000, sp. zn. 7 Cmo 783/2000. 
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stanovenou pro základní kapitál, by to pak de facto znamenalo nemožnost 

dalšího řešení a pravděpodobné zrušení společnosti. 

Co se týče rozhodování valné hromady, tato otázka je jí do působnosti svěřena 

díky ust. § 125 odst. 1 písm. o), tedy podle zbytkové klauzule. Pro toto 

rozhodování není zákonem stanovená nutnost kvalifikované většiny, valná 

hromada tedy rozhoduje prostou většinou hlasů. Ustanovení § 141 odst. 1 ale 

vyžaduje, aby zápis o konání valné hromady, kde bylo rozhodováno o převodu 

obchodního podílu podle § 113 ObchZ, byl vyhotoven ve formě notářského 

zápisu. 

 

3.7. Přechod obchodního podílu 

K přechodu obchodního podílu dochází bez ohledu na vůli jeho předchozího 

vlastníka, neboť ten v době přechodu již neexistuje. K přechodu obchodního 

podílu tedy dochází v důsledku událost, kterou je buď smrt fyzické osoby, popř. 

zánik právnické osoby, při kterém dochází k přechodu jejího jmění na 

nástupce. Společnost tedy zaniká bez likvidace. 

 

3.7.1.  Dědění obchodního podílu 

Ačkoli je SRO typem kapitálové společnosti, jedním z jejích osobnostních rysů 

je, že se často společníci osobně podílejí na chodu a řízení společnosti. Z toho 

důvodu dává zákon společníkům možnost vyloučit dědění obchodního podílu, 

a to zejména pro případ že by případní dědicové nedosahovali určitých kvalit, 

či nebyli schopní nebo ochotní se na činnosti společnosti účastnit.  

Úprava dědění obchodního podílu prošla v roce 2006 zásadní změnou. Původní 

znění § 116 ObchZ totiž připouštělo dědicům stát se společníkem společnosti 

pouze v případě, že společenská smlouva tuto možnost připustila. Na jedné 

straně tedy úprava, která kopíruje úpravu dědění obchodního podílu u veřejné 
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obchodní společnosti, na straně druhé úprava naprosto odlišná od úpravy 

přechodu obchodního podílu zaniklé právnické osoby. Ust. § 116 odst. 1 totiž 

stanoví, že společenská smlouva může přechod obchodního podílu na právního 

nástupce vyloučit. Vycházíme-li z rovnosti osoby právnické a fyzické, jakož i ze 

zásad, na kterých stojí obchodní zákoník, nelze se nakonec divit, že bylo toto 

vzájemně si protiřečící (a dle mého názoru i protiústavní) ustanovení 

změněno. Z tehdejší regulace navíc můžeme vyvodit ještě jeden závěr. A to 

totiž fakt, že tato změna znamená určitý posun v náhledu na společnost 

s ručením omezeným od smíšené společnosti spíše ke kapitálové. Novela č. 

370/2000 Sb. nejenže výslovně určila obchodní podíl v zásadě děditelným, ale 

rovněž odstranila pochybnosti, zda se jedná v případě přechodu obchodního 

podílu při smrti společníka vůbec o dědění, a to s ohledem na kvalitativní 

stránku obchodního podílu.122 

Jak jsem již nastínil, dnešní ust. § 116 odst. 2 stanoví, že se (1) obchodní podíl 

se dědí a (2) společenská smlouva může dědění obchodního podílu vyloučit, 

nejde-li o společnost o jediném společníku. Toto ustanovení působí některé 

výkladové těžkosti, které bych rád rozebral.  

V první řadě je třeba odpovědět si na otázku, zda je možné ve společenské 

smlouvě vyloučit dědění jen některého podílu či jen některým dědicem. Dle 

mého názoru to možné je. Úprava společnost s ručením omezeným totiž nestojí 

na rigidní rovnosti společníků tak, jak je tomu například v akciové společnosti. 

Samotný obchodní zákoník v některých ustanoveních připouští možnost 

upravit si práva a povinnosti odchylně, jako je tomu například u stanovení 

počtu hlasů na valné hromadě. Je sice otázkou, proč v případě, že by takové 

zvláštní vyloučení obchodní zákoník připouštěl, takovou možnost neumožnil. 

Na tomto místě ale nemohu souhlasit s názorem JUDr. Štenglové,123 že ke 

stejnému závěru lze dospět i s odkazem na zásady, na nichž stojí obchodní 

                                                        
122 ELIÁŠ, K. Společnost s ručením omezeným. 1. vydání. Praha: Prospektrum, 1997. s. 97. 
123 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006, 83-84 s. 
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zákoník a na ustanovení § 56a odst. 2 ObchZ, které zakazuje jakékoli jednání, 

jehož cílem je znevýhodnit některého ze společníků zneužívajícím způsobem, 

neboť jak již bylo řečeno, obchodní zákoník sám v určitých případech dovoluje 

založit nerovnost mezi společníky. Navíc je třeba připomenout, že v 

soukromém právu platí zásada „co není zakázáno, je dovoleno“. Určité vodítko 

nám navíc poskytuje také usnesení Nejvyššího soudu 29 Cdo 1006/2009.124 V 

projednávané věci společenská smlouva společnosti stanovila okruh dědiců 

(manžel, rodiče zemřelého nebo jeho potomci), u nichž se nevyžadoval souhlas 

valné hromady s nabytím obchodního podílu, a zároveň vymezila, že u 

ostatních dědiců se souhlas valné hromady vyžaduje. Nejvyšší soud se ztotožnil 

s názorem odvolacího soudu, že takové ustanovení ve společenské smlouvě 

není diskriminační. S ohledem na osobní participaci společníků v SRO navíc 

nevidím problém, proč by stávající společníci nemohli ovlivnit výběr takové 

osoby. S odkazem na ust. § 114 odst. 1 a § 123 odst. a ObchZ rovněž nevidím 

problém, proč by nemohlo být ve společenské smlouvě upraveno, že se 

kupříkladu většinový podíl nedědí.  

Teď ještě k jedné otázce, kterou jsem už výše naznačil – i přesto, že 

společenská smlouva nevyloučí dědění obchodního podílu, lze jeho přechod 

podmínit souhlasem valné hromady společnosti? Objevují se názory, že nikoli, 

a to z toho důvodu, že v okamžiku rozhodování nemůže o souhlasu rozhodovat 

ani zemřelý společník a ani čekající dědic, čímž dochází k nerovnému postavení 

stávajících společníků a nového společníka. V této věci se však ztotožňuji s 

názorem Nejvyššího soudu, který judikoval, že „připouští-li obchodní zákoník, 

aby společenská smlouva dědice zcela zbavila práva zdědit obchodní podíl 

zůstavitele, tím spíše je třeba připustit, že bude dědění obchodního podílu vázat 

na splnění určité podmínky např. na souhlas valné hromady“.125Musí se to totiž 

brát tak, že taková podmínka je pro dědice pořád příznivější, než úplné 

vyloučení možnosti dědění obchodní podílu.  

                                                        
124 Jako takovou zajímavost uvádím, že je to právě JUDr. Štenglová, která o několik let později 
právě došla k názoru opačnému při rozhodování této věci. 
125 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 8. 2007, sp. zn. 29 Odo 573/2006. 
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Ještě poznámka k dědění společnosti s jediným společníkem. Je nesporné, že 

vyloučit dědění obchodního podílu v jednočlenné společnosti je nesmyslné. 

Takové ustanovení ve společenské smlouvě by mělo po smrti jediného 

společníka za následek pouze a jen likvidaci společnosti. Nutno podotknout, že 

před novelou k tomuto následku často jednoduše docházelo, neboť 

společenské smlouvy prostě o dědění mlčely a jak bylo uvedeno shora, dědění 

bylo možné, pouze pokud bylo připuštěno. 

Dědictví se v souladu s ust. § 460 OZ nabývá smrtí zůstavitele. Tak je tomu 

samozřejmě i v případě obchodního podílu pokud to společenská smlouva 

nevyloučí a dědic dědictví neodmítne. Dědic tak ještě před skončením 

dědického řízení může vykonávat společnická práva s odkazem na ustanovení 

§ 175i občanského soudního řádu.126 Taková možnost je přímo žádoucí, neboť 

rozvleklé dědické řízení po pozůstalém s většinovým obchodním podílem by 

paralyzovalo podstatnou rozhodovací činnost společnosti a mohlo vést 

k nevratným škodám.127 Výkon práv mezi několika dědici pro mezidobí do 

skončení dědického řízení reguluje přiměřeně ust. § 156 odst. 10, podle 

kterého se musí dědicové dohodnout, který z nich bude vykonávat práva 

spojená s obchodním podílem, nebo musí určit společného zmocněnce. Pokud 

se dědicové nedohodnou, určí na návrh společnosti osobu oprávněnou 

vykonávat práva spojená s obchodním podílem do doby skončení řízení o 

dědictví soud. 

Zmíněná novela navíc vnesla ještě další změnu do dědění podílu. Dle dřívější 

úpravy se musel dědic přihlásit do určité lhůty, jinak se společníkem nestal. 

Nyní má dědic možnost domáhat se zrušení své účasti ve společnosti soudem, 

nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby byl společníkem, a to ve lhůtě 3 

měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o dědictví. To však opět pochopitelně 

                                                        
126 Ke správci dědictví a procesnímu rozhodování ohledně dědictví obchodního podílu viz 
HOLUB, O. Ke vztahu dědiců k obchodnímu podílu zemřelého společníka. Právní rádce 9/1995, 
41-47 s. 
127 K rozštěpení hmotněprávního a procesněprávního postavení dědice viz HOLUB, O. Ke 
vztahu dědiců k obchodnímu podílu zemřelého společníka. Ad Notam, 5/1995, 103 s. 
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v případě, že se nejedná o jednočlennou společnost. Toto řízení bude obsahově 

velmi podobné s řízením o zrušení účasti společníka dle § 148 ObchZ. Po dobu 

tohoto řízení není dědic povinen podílet se na společnosti. ZOK dokonce zakáže 

dědici se podílet, ledaže se takto dohodne se společníky.   

Jedním z otazníků, kterým se právní teorie zabývá, je, co vlastně dědic dědí 

s ohledem na kvantitativní a kvalitativní stránku obchodního podílu.128 Jestliže 

dědic dosáhne vyloučení ze společnosti, jeho podíl přechází na společnost a 

vzniká mu právo na vypořádací podíl. Obdobně se tomu děje rovněž v případě, 

že smlouva dědění obchodního podílu vyloučí. Do třetice je tu ještě další 

možnost dědit vypořádací podíl – když právo na něj vznikne zůstaviteli ještě za 

jeho života. 129 V opačném případě dědí dědic vždy obchodní podíl. Úprava 

vypořádacího podílu dle ust. § 150 se pak použije například i na ručení dědice 

za splacení vkladu nabyvatelem, pokud ten nebyl zůstavitelem do té doby 

splacen. 

Může samozřejmě nastat i situace, kdy majitel obchodního podílu zemře, aniž 

by po sobě zanechal dědice, ať už zákonného, nebo testamentárního. Dědictví, 

které nepřipadne žádnému dědicovi, připadá podle § 462 OZ státu, který ale de 

iure dědicem není. Právě tím argumentovala navrhovatelka v dovolání 

k Nejvyššímu soudu ČR, ve kterém tento rozhodoval, zda v případě neexistence 

dědice připadne obchodní podíl na stát podle § 462 OZ, nebo na společnost 

postupem podle § 113 odst. 5 a 6 ObchZ. Navrhovatelka vycházela především 

z formulace ustanovení § 116 odst. 3 ObchZ, podle kterého nepřechází-li 

obchodní podíl na dědice nebo právního nástupce, použije se obdobně 

ustanovení § 113 odst. 5 a 6. Vzhledem k tomu, že stát dědicem není, měla pak 

navrhovatelka za to, že by stát neměl obchodní podíl jako odúmrť získat, ale že 

tento by měl přejít na společnost. 

Nejvyšší soud ve svém usnesení ze dne 13. 9. 2012, sp. zn. 29 Cdo 3525/2011 

rozhodl tak, že ačkoli stát není dědicem, má zásadně stejné právní postavení, 

                                                        
128 ELIÁŠ, K. Smrt člověka a obchodní společnosti. Ad Notam 3/1997, 55 s. 
129 Krajský soud v Hradci Králové, 17 Co 312/2003 (Výběr VKS 215/2003). 
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nestanoví-li zákon jinak. Jelikož tomu tak v tomto případě není, nepřechází 

obchodní podíl na společnost, nýbrž právě na stát jako odúmrť podle 

ustanovení § 462 OZ. K odúmrti Nejvyšší soud uvedl, že „…je tradičně 

považována za jednu z forem universální sukcese; vyplývá z toho především, že je 

třeba na ni hledět analogicky podle právní úpravy nabytí zůstavitelova majetku 

dědici a o odpovědnosti dědiců za zůstavitelovy dluhy, ledaže zákon o tom stanoví 

při odúmrti něco jiného. Stát, i když není z důvodu odúmrti dědicem, má tedy, 

nestanoví-li zákon jinak, zásadně stejné právní postavení jako dědic."130 

S uvedeným názorem soudu se lze ztotožnit za současného upozornění na to, 

že formulace zmiňovaného ustanovení § 116 odst. 3 ObchZ je nešťastná a 

právě pro tento případ by při přísném posuzování situace de lege lata měl 

obchodní podíl připadnout spíše společnosti. Zákonodárce ale jistě nechtěl 

právě při dědění obchodního podílu zapomenout na možnost odúmrti, došlo 

jen k nešťastné formulaci. 

 

3.7.2. Přechod obchodního podílu při zániku společníka 

s právním nástupcem 

Dalším způsobem nabytí obchodního podílu je derivativní nabytí v případě, 

kdy zanikne právnická osoba, která je společníkem, a její obchodní podíl přejde 

na jejího právního nástupce, který tak tento podíl nabývá a společníkem se 

nově stává. Tato možnost je upravena v § 116 odst. 1 ObchZ, který zároveň 

obsahuje i pravidlo, podle kterého může společenská smlouva přechod 

obchodního podílu na právního nástupce vyloučit. 

K zániku obchodní společnosti se sídlem v České republice s právním 

nástupcem může dojít fúzí, převodem obchodního jmění na společníka nebo 

rozdělením.131 Nástupce společníka by v takovém případě měl uvědomit 

                                                        
130 Z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2012, sp. zn. 29 Cdo 3525/2011. 
131 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006, s. 88. 
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společnost, že došlo ke změně, aby mohla tato být promítnuta v obchodním 

rejstříku. Jednatel společnosti musí rejstříkovému soudu pouze prokázat, že 

nový společník je skutečně právním nástupcem předešlého, dosavadního 

společníka – právnické osoby, která zanikla. 

V případě, že má zanikající právnická osoba více právních nástupců (při 

rozdělení společnosti), stanoví pro obchodní společnosti a družstvo právního 

nástupce, na kterého přejde obchodní podíl, projekt rozdělení.132 Je také 

možné, nevylučuje-li to společenská smlouva, aby byl obchodní podíl mezi 

nástupce rozdělen, samozřejmě za zachování podmínky maximálního počtu 

společníků a minimální výše vkladu připadajícího na obchodní podíl. 

Pokud společenská smlouva vylučuje možnost přechodu obchodního podílu na 

právního nástupce, zánikem právnické osoby, která je společníkem, přechází 

původně její obchodní podíl na společnost, o jejíž obchodní podíl jde. 

Společnost se posléze musí zachovat v souladu s ustanovením § 150 ObchZ, 

podle kterého v případě, že obchodní podíl přešel na společnost, vzniká nárok 

na vypořádací podíl také právnímu nástupci společníka, jehož účast ve 

společnosti zanikla. Vypořádací podíl se vyplácí bez zbytečného odkladu poté, 

co naloží s uvolněným obchodním podílem postupem určeným v § 113 ObchZ, 

konkrétně v odstavcích 5 a 6, tedy postupem stejným jako v případě vyloučení 

společníka. 

Případ, že společník – právnická osoba zanikne bez právního nástupce, 

obchodní zákoník výslovně neřeší. Z právních úprav jednotlivých právnických 

osob však vyplývá, že před zánikem konkrétní právnické osoby musejí být 

vypořádány její závazky právem stanoveným postupem, nejčastěji likvidací. 

V jejím rámci pak musí dojít také k vypořádání účasti ve společnosti, a to 

například převodem obchodního podílu, nebo jiným dovoleným způsobem.133 

                                                        
132 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2010, s. 396. 
133 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2010, s. 396. 
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Pokud je na majetek takového společníka prohlášen konkurz, postupuje se 

podle § 148 ObchZ. 
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IV. DERIVATIVNÍ NABÝVÁNÍ OBCHODNÍHO PODÍLU 

PODLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

Jak jsem již zmiňoval v Úvodu této práce, k 1. 1. 2014 se vejde v účinnost nový 

občanský zákoník (NOZ) – a s ním také zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích (ZOK) – tyto předpisy se stanou novými stěžejními zákony pro 

celé soukromé právo a jeho vztahy. Změny doznají snad všechny oblasti, proto 

bych rád nastínil změny, které čekají úpravu obchodního podílu, pokud jde o 

jeho derivativního nabývání.  

Obchodní podíl již nebude v právním smyslu jinou majetkovou hodnotou, jak 

k tomu dospěla judikatura, nově se bude jednat o věc. Ustanovení § 489 NOZ 

totiž věc definuje jako vše, co je rozdílné od osoby a slouží k potřebě lidí. Tedy 

široce a tak, že pod sebe tento pojem jistě zahrne i podíl. Odpadnou tak 

případné spory o užívání ustanovení o věcech movitých právě ve vztahu 

k podílu. 

Definice obchodního podílu se však oproti stávajícímu stavu nemění a nadále 

lze podíl považovat za souhrn jeho kvantitativní a kvalitativní stránky.134 Nově 

je však zavedena možnost vydávání různých druhů podílů. Jeden druh tvoří 

podíly se stejnými právy a povinnostmi, přičemž za základní obchodní podíl se 

považuje ten, s kterým nejsou spojena žádná speciální práva a povinnosti.  

Jednotlivé způsoby ukončení účasti společníka ve společnosti, tedy včetně 

například převodu obchodního podílu nebo jeho dědění, jsou nově 

systematicky řazeny přehledně na jednom místě, hned za vystoupením 

společníka, jeho vyloučením nebo zrušení jeho účasti soudem. To považuji za 

velmi přínosnou změnu, protože v obchodním zákoníku byly jednotlivé 

způsoby mnohdy řazeny velmi nepřehledně.  

 

                                                        
134 HEJDA, J. Právní úprava podílu ve společnosti s ručením omezeným v rekodifikačním návrhu 
zákona o obchodních korporacích. Obchodněprávní revue, 3/2011, s. 72. 
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4.1. Převod obchodního podílu 

Dá se očekávat, že převod obchodního podílu na základě smlouvy zůstane i 

nadále nejvyužívanějším prostředkem změny vlastníka obchodního podílu a 

společníka SRO. Nově bude upraven v § 207 a následujících ZOK. Už v kapitole 

2.1 byla zdůrazněna budoucí možnost vzniku různých druhů podílů; určitých 

změn doznala i úprava převodu podílu.135 

První z nich je to, že pro převod obchodního podílu na jiného společníka 

nebude podle § 207 ZOK třeba souhlasu valné hromady či jiného orgánu 

(samozřejmě za předpokladu, že podobný souhlas nebude vymíněn ve 

společenské smlouvě SRO). Konstrukce je tedy opačná než v současnosti, kdy 

na jiného společníka lze převést obchodní podíl se souhlasem valné hromady 

(opět, pokud společenské smlouva nestanoví jinak).  

Rozdílná je i úprava pro převod podílu na osobu, která není společníkem 

společnosti – v současnosti musí být takový převod připuštěn společenskou 

smlouvou, dle ZOK je základní úpravou, která samozřejmě může být 

zakládacím dokumentem opět modifikována, možnost převést obchodní podíl i 

na třetí osobu, ale jen se souhlasem valné hromady. Dalo by se tedy říci, že co 

se převodu obchodního podílu týká, ZOK stanovuje méně přísná pravidla, když 

v podstatě posouvá podmínky převodu obchodního podílu o jeden stupeň ve 

prospěch budoucích převodců; jinými slovy tam, kde bylo dříve třeba souhlasu 

valné hromady, lze nyní dle zákonné úpravy převádět i bez něj, souhlas je ale 

vyžadován tam, kde podle obchodního zákoníku musela převod připouštět 

společenská smlouva. 

Nová úprava tak přinese posílení postavení společníků, kteří budou chtít svou 

účast ve společnosti ukončit. Dosud tak šlo učinit de facto jen se souhlasem 

společníků ostatních, nově jim zákon přináší možnost svou účast ukončit dle 

vlastního uvážení, domluví-li se s jiným společníkem na převodu svého podílu. 

                                                        
135 ZOK upouští od pojmu „obchodní podíl“ a nahrazuje ho prostým „podíl“. Jeho definice ale 
zůstává takřka identická. 
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Nově nebude muset smlouva o převodu obchodního podílu obsahovat ani 

prohlášení nabyvatele, že přistupuje ke společenské smlouvě společnosti, toto 

bude automaticky předpokládáno dle § 209 odst. 1 ZOK.  

Zákon o obchodních korporacích rovněž na rozdíl od obchodního zákoníku 

pamatuje na situaci, která již byla výše řešena, tedy na tu, kdy sice došlo 

k platnému uzavření smlouvy o převodu podílu, ale k převodu nebyl dán 

souhlas příslušného orgánu. Pokud nebude souhlas, je-li vyžadován (a to jak u 

převodu na jiného společníka, tak na třetí osobu) udělen do 6 měsíců ode dne 

uzavření smlouvy o převodu, nastávají podle § 207 odst. 2, respektive § 208 

odst. 2 ZOK tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy, leda by smlouva o 

převodu podílu určila jinak.  

 

4.2. Nabytí obchodního podílu od nevlastníka 

Změny dozná i úprava nabytí od nevlastníka. Také u ní zmizí dvoukolejnost, 

kdy vedle sebe dosud stojí rozdílný režim dle občanského a obchodního práva. 

Již dříve jsem zcela nesouhlasil s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR, podle 

kterého nelze ustanovení § 446 ObchZ o nabytí věci od nevlastníka pro nabytí 

podílu ve společnosti s ručením omezeným použít. 

Podle § 1109 NOZ se nově vlastníkem věci stane ten, kdo získal věc, která není 

zapsána ve veřejném seznamu, a byl vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře 

v oprávnění druhé strany vlastnické právo převést na základě řádného titulu, 

pokud k nabytí došlo za splnění jedné z taxativně vyjmenovaných podmínek. 

Nejsem si zcela jist, jak bude toto ustanovení interpretováno. Domnívám se 

však, že obchodní rejstřík lze chápat jako veřejný seznam, kde jsou evidovány 

obchodní podíly a jejich vlastníci; navíc by bylo spekulativní i to, zda převod 

obchodního podílu splňuje jednu z oněch vyjmenovaných podmínek. 

Domnívám se proto, že případné nabytí obchodního podílu od nevlastníka se 

bude řídit § 1111 NOZ: „Získá-li někdo movitou věc za jiných okolností, než které 
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stanoví § 1109 nebo 1110, stane se vlastníkem věci, pokud prokáže dobrou víru 

v oprávnění převodce převést vlastnické právo k věci.“  

Dle mého názoru bude v budoucnu při eventuálním nabytí podílu od 

nevlastníka užíváno právě toto ustanovení. Dobrá víra nabyvatele pak půjde 

prokázat poměrně jednoduše – stavem zápisu v obchodním rejstříku ke dni 

uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu. Pokud nabude od převodce, 

který bude v den podpisu smlouvy v obchodním rejstříku skutečně uveden 

jako společník a majitel převáděného podílu, mělo by to být dostatečným 

důkazem dobré víry nabyvatele. To, že v takovém případě nabyvatel věděl či 

musel vědět o tom, že nabývá od nevlastníka, by v případném sporu měla 

dokazovat protistrana. Měla by tak zřejmě platit konstrukce, kterou jsem 

naznačil již ve zmiňované kapitole o nabytí obchodního podílu od nevlastníka. 

 

4.3. Vydržení obchodního podílu 

V kapitole o vydržení obchodního podílu byl připomenut judikát,136 ve kterém 

Nejvyšší soud dovodil možnost vydržet obchodní podíl, ačkoli dle stávající 

právní úpravy nejde o věc, ale o jinou majetkovou hodnotu. Nově již nebude o 

možnosti vydržet obchodní podíl pochyb. Jak bylo řečeno výše, podíl již bude 

v novém občanském zákoníku zahrnut pod pojem věci. A úprava vydržení dle § 

1089 NOZ stanoví, že drží-li poctivý držitel vlastnické právo po určenou dobu 

(opět 3 roky), vydrží je a nabude věc do vlastnictví. 

 

4.4. Převod obchodního podílu v rámci převodu 

závodu 

V nové právní úpravě se i dosavadní absolutní obchody, které byly dosud 

upravovány obchodním zákoníkem, přesunuly do nového občanského 

                                                        

136 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 8. 2007, sp. zn. 29 Odo 1216/2005. 
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zákoníku. Jejich klasickým příkladem je smlouva o prodeji podniku, v jejímž 

rámci docházelo i k převodu obchodního podílu, který byl prokazatelně 

součástí podniku, a to ke dni účinnosti smlouvy o převodu podniku. 

Ke změně dochází již v názvu tohoto smluvního typu, když pojem podnik je 

nahrazen pojmem obchodní závod;137 jeho obsah zůstává stejný. Pro obchodní 

podíl ale zůstane v tomto případě úprava stejná – koupí závodu totiž kupující i 

nadále nabývá vše, co k závodu jako celku náleží. Vzhledem k tomu, že podstata 

tohoto smluvního typu zůstává nezměněna, bude se moci dle mého názoru i 

v budoucnu uplatnit zmiňované rozhodnutí Nejvyššího soudu a v případě, že 

obchodní podíl bude prokazatelně součástí podniku (závodu), bude převeden 

právě v jeho rámci. 

 

4.5. Nabývání uvolněného obchodního podílu 

Naopak v úpravě uvolněného obchodního podílu došlo k výrazným změnám. 

Tou nejzásadnější je to, že uvolněný podíl, tedy podíl společníka, jehož účast ve 

společnosti byla ukončena jinak než převodem podílu nebo přechodem v rámci 

univerzální sukcese na nástupce společníka, nebude nově přecházet na 

společnost. 

Úprava obsažená v § 213 až 215 ZOK totiž stanoví, že společnost co nejrychleji 

obstará prodej uvolněného podílu za přiměřenou cenu. S obchodním podílem 

ale bude nakládat jako s cizí věcí – na rozdíl od dosavadní úpravy, kdy § 113 

odst. 5 ObchZ určoval, že obchodní podíl přechází na společnost. Ostatní 

společníci mají k převáděnému obchodnímu podílu předkupní právo, mohou 

tak zabránit vstupu jiného společníka do společnosti. V případě, že tohoto 

práva využije větší počet společníků, obchodní podíl na ně přejde v poměru 

jejich podílů. 

                                                        

137 Závod je jeho legislativní zkratkou. 
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Cena utržená za obchodní podíl bude, po odečtení nákladů společnosti a 

případných pohledávek za bývalým společníkem, vypořádací podíl.  

Pokud se obchodní podíl nepodaří prodat ve lhůtě 3 měsíců, musí být jeho cena 

určena z účetní závěrky ke dni zániku účasti společníka ve společnosti. Tento 

způsob řešení je nutný k tomu, aby marným uplynutím lhůty 3 měsíců nebyl de 

facto uvolněný podíl „vyvlastněn“ bez náhrady s argumentací nemožnosti 

prodeje. Následek marného uplynutí lhůty však lze aplikovat pouze tehdy, 

pokud nebyl uvolněný podíl prodán z důvodu jeho objektivní neprodejnosti a 

nikoliv z jiného důvodu (neprofesionalita statutárních orgánu, úmyslné 

promeškání lhůty apod.) – je-li důvod jiný, dostává se společnost nebo 

družstvo do prodlení a pokud by bylo prokázáno, že by vypořádací podíl 

získaný prodejem byl vyšší než vypořádací podíl získaným aplikací běžného 

určení výše podílu, může poškozená osoba požadovat na společnosti nebo 

družstvu náhradu škody.138 Jak se bude případný rozdíl ve výši cen prokazovat, 

ukáže zřejmě až praxe. 

 

4.6. Dědění obchodního podílu 

Podle stávající právní úpravy se obchodní podíl dědí, pokud to nevylučuje 

společenská smlouva. Stejně je možnost dědění obchodního podílu upravena i 

v zákoně o korporacích, ačkoli na první pohled může zmást, že možnost 

vyloučit dědění obchodního podílu společenskou smlouvou není zakotvena 

přímo v části týkající se dědění obchodního podílu v SRO (§ 211 ZOK), ale již 

v části první, společné pro všechny obchodní korporace, konkrétně v § 42 odst. 

1 ZOK. 

                                                        
138 Z důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích. Dostupné na: 
http://obcanskyzakonik.justice.cz. 
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V případě, že společenská smlouva dědění obchodního nezakáže,139 bude se 

moci i nadále dědic v tříměsíční lhůtě u soudu domáhat, aby jeho účast ve 

společnosti zrušil. Podobnou úpravu přejímá zákon o korporacích 

z obchodního zákoníku i pro přechod obchodního podílu na právního nástupce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
139 Podle § 42 ZOK je možné dědění obchodního podílu nejen zakázat, ale i omezit – to podle 
obchodního zákoníku nešlo. Naopak nemožnost zakázat dědění v jednočlenné společnosti 
zůstává stejná. 



88 
 

ZÁVĚR 

Obchodní podíl představuje pro jeho majitele komplex práv a povinností 

jednotlivě od sebe neoddělitelných. Proto kupříkladu nelze oddělit a převést na 

jinou osobu právo podílu na zisku, obdobně jako tomu je u akcií (§ 156a 

ObchZ).  

V českém právním řádu se obchodní podíl považuje za jinou majetkovou 

hodnotu.  Jelikož není věcí, nelze v tomto případě mluvit o vlastnictví 

obchodního podílu, nýbrž o majitelství. I přesto však pro zjednodušení termín 

vlastnictví nebo vlastník v této práci používám. Naproti tomu na akcie, u 

kterých se dovozuje použití ustanovení o věci movité, se pojem vlastnictví 

bezesporu použít dá. 

V důsledku podřazení obchodního podílu pod jinou majetkovou hodnotu za 

současné absence ustanovení o použití ustanovení o věcech movitých, 

vyvstávají v praxi problémy ohledně možnosti použití zákonných ustanovení 

týkajících se věcí movitých i na obchodní podíl. Zjednodušeně řečeno, se 

úprava movitých věcí na obchodní podíl použít dá. Soudy již odpovídaly na 

mnoho otazníků, jako například zda lze vydržet obchodní podíl, zda k němu lze 

zřídit předkupní právo nebo zda lze nabýt obchodní podíl od neoprávněné 

osoby. Některé otázky však nebyly dosud ani judikaturou zodpovězeny. 

Již od dob římského práva rozlišujeme dva způsoby nabytí vlastnictví, a to 

nabytí originární a derivativní. Liší se v tom, zda odvozujeme své postavení od 

předchozího vlastníka. S originárním nabytím obchodního podílu se nejčastěji 

setkáme pro založení obchodní společnosti, eventuelně při přistoupení nového 

společníka. Takto se majitel obchodního podílu stává prvním, originárním. 

Na druhé straně můžeme mluvit o nabyvateli obchodního podílu, neboť 

derivativní majitel obchodního podílu tento podíl nabývá od předchozího 

vlastníka, a to buď na základě jeho vůle nebo bez ohledu na ní. S ohledem na 

vůli předchozího majitele tak můžeme rozlišovat mezi převodem a přechodem 

obchodního podílu. 
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Mezi převody obchodního podílu můžeme zařadit na prvním místě převod 

obchodního podílu dle § 115 ObchZ, dále směnu obchodního podílu, vydržení 

obchodního podílu nebo i nabytí vlastního uvolněného podílu samotnou 

společností, a to i přesto, že obchodní zákoník takové případy vylučuje. 

Převod obchodního podílu a náležitosti smlouvy o převodu obchodního podílu 

jsou upraveny v § 115 ObchZ. Je možné převést celý obchodní podíl, jakož i 

jeho část. Judikatura připustila také směnu obchodního podílu, tedy jeho 

vzájemný převod. I v těchto případech však převod musí vyhovovat 

podmínkám § 115 ObchZ a ustanovením společenské smlouvy. 

Společnost s ručením omezeným je společnost smíšená, má tedy prvky 

kapitálové i osobní společnosti. Právě v úpravě možnosti převodu obchodního 

podílu ve společenské smlouvě, která buď povoluje, zakazuje anebo podmiňuje 

převody na jiné společníky či na třetí osoby je spatřován osobnostní prvek této 

společnosti. 

Společenská smlouva může podmínit převod obchodního podílu (nikoli 

uzavření samotné smlouvy o převodu obchodního podílu) souhlasem valné 

hromady, popř. jiného orgánu společnosti či všech společníků. Zásadně platí, že 

na jiného společníka je podíl vždy převoditelný, a to se souhlasem valné 

hromady. Naopak na třetí osobu lze podíl převést pouze, pokud to společenská 

smlouva předpokládá a souhlas valné hromady je třeba pouze, pokud tak 

společenská smlouva stanoví. Judikaturou bylo dovozeno, že není-li předepsán 

společenskou smlouvou souhlas předchozí, postačí souhlas následný. 

Nedodržení předepsaného předchozího souhlasu má za následek neplatnost 

smlouvy, zatímco souhlas, u něhož není stanoveno, že musí být předchozí, má 

za následek pouze neúčinnost smlouvy.  

Smlouva o převodu obchodního podílu je upravena jako samostatný smluvní 

typ v § 115 odst. 3 ObchZ. K platnému a účinnému převodu obchodního podílu 

je třeba splnit podmínky stanovení zákonem, společenskou smlouvou a 

dokonce i judikaturou. Pro formu smlouvy o převodu obchodního podílu platí, 
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povinná písemná forma s úředně ověřenými podpisy. Co do obsahových 

náležitostí požaduje obchodní zákoník prohlášení o přistoupení ke společenské 

smlouvě, popř. stanovám a  judikatura ještě doplnila podstatné části smlouvy o 

určení úplatnosti či bezplatnosti převodu obchodního podílu. V případě, že 

nejsou splněny všechny čtyři podmínky, smlouva je absolutně neplatná. 

Z judikatury však vyplývají mnohé další zajímavé a především podstatné 

závěry. Judikatura například konstatovala, že i pro odstoupení od smlouvy a 

odvolání účinků odstoupení je nutná písemná forma s úředně ověřenými 

podpisy. I podpisy na plné moci k uzavření smlouvy o převodu obchodního 

podílu musí být dle soudů úředně ověřeny. Z požadavku na písemnou formu 

například plyne to, že i veškerá jiná fakultativní ujednání musí být písemně a 

netýká se to tedy jen povinných náležitostí. 

U převodu obchodního podílu na extranea je nezbytnou náležitostí prohlášení 

o přistoupení ke společenské smlouvě. Nejvyšší soud ČR vztáhl tento 

požadavek i na případy převodu od jediného společníka. Není třeba, aby 

prohlášení o přistoupení bylo součástí smlouvy, postačí, bude-li přílohou 

smlouvy a na přílohu bude ve smlouvě odkázáno. Tento nedostatek však nelze 

zhojit následně dodatkem ke smlouvě. Nabývá-li tatáž osoba v téže společnosti 

několik obchodních podílů na základě několika smluv, postačuje, učiní-li 

prohlášení v prvé ze smluv o převodu obchodního podílu, nikoli však později. 

Tedy v případě, že prohlášení neučinil v první smlouvě, nelze toto opomenutí 

již později zhojit a má za následek neplatnost smluv předcházejících. 

Díky požadavku určitosti právního úkonu soudy dovodily nezbytnost 

stanovení úplatnosti či bezúplatnosti převodu obchodního podílu ve smlouvě. 

Půjde-li o úplatný převod, musí být buď jasně stanovena kupní cena, nebo 

alespoň způsob jejího určení. Je také samozřejmě možné, aby smluvní strany 

kupní cenu stanovili v příloze ke smlouvě, na kterou bude odkázáno a která 

bude existovat v době uzavření smlouvy. Může se stát, že si účastníci ve 

smlouvě sjednají jinou výši kupní ceny než skutečně dohodnutou. Takový 



91 
 

simulovaný právní úkon bude dle výkladu soudů pro nedostatek vážnosti 

projevu vůle neplatný. Za předpokladu, že bude tento úkon odpovídat vůli 

smluvní stran a zároveň splňovat náležitosti stanovené zákonem, bude platit 

takový jiný úkon. 

Kromě povinných náležitostí mohou být s ohledem na § 269 odst. 2 ObchZ 

součástí ujednání ve smlouvě o převodu obchodního podílu i jiná vedlejší 

ujednání jako například předkupní právo, právo zpětné koupě nebo výhrada 

zpětného prodeje. Účastníci si mohou domluvit i to, že podíl bude mít určité 

vlastnosti. A v případě, že podíl takové deklarované vlastnosti mít nebude, 

bude se postupovat analogicky dle odpovědnosti za vady zboží. Soudy zde tedy 

analogií s cennými papíry použili na obchodní podíl ustanovení o věcech 

movitých. V judikatuře však existují i případy, kde takovou analogii nepřipustili 

a proto vzniká mnoho rozporů, například v případě nabytí od nevlastníka. 

Vedle vlastnosti podílu bývá nejčastějším vedlejším ujednáním předkupní 

právo. Jeho povaha záleží na tom, zda bylo dohodnuto ve smlouvě o převodu 

obchodního podílu nebo přímo ve společenské smlouvě. V prvním případě se 

totiž jedná pouze o ujednání inter partes a jeho porušení by nemělo za 

následek neplatnost převodu, ale pouze možnost uplatňovat náhradu škody. 

Pokud by však bylo porušeno předkupní právo upravené ve společenské 

smlouvě, byla by taková smlouva o převodu obchodního podílu neplatná. 

Obchodní podíl může náležet do společného jmění manželů. V takovém případě 

rozlišujeme hledisko společenstevní a hledisko majetkové. S jistou mírou 

nadsázky lze říci, že se v manželství rozděluje kvantitativní a kvalitativní 

stránka obchodního podílu. Ze společenstevního hlediska může být 

společníkem pouze jeden z manželů, který je oprávněn vykonávat práva a 

povinnosti spojené s obchodním podílem. Z hlediska majetkového obchodní 

podíl náleží oběma manželům, tedy smlouvu o převodu obchodního podílu 

může uzavřít kterýkoliv z manželů se souhlasem druhého manžela. Jestliže 

druhý manžel nedá souhlas k převodu či nebude vůbec obeznámen s převodem 

obchodního podílu, bude smlouva relativně neplatná a bude tedy třeba se 
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takové neplatnosti dovolat. Vzhledem k tomu, že smlouva o převodu 

obchodního podílu je absolutním obchodem, lhůta, ve které se bude moci 

druhý manžel neplatnosti dovolat, bude čtyřletá. 

Smlouva o převodu obchodního podílu se stane platnou a účinnou, jestliže jsou 

splněny všechny předpoklady a podmínky stanovené zákonem, společenskou 

smlouvou a dohodou účastníků. Ve vztahu ke společnosti se smlouva stává 

účinnou doručením. Proto má zápis do obchodního rejstříku již jen 

deklaratorní povahu.  

Nejvyšší soud ČR z principu loajality dovodil, že smlouva může být soudem 

prohlášena za neplatnou, pakliže se prokáže, že převod byl učiněn s nekalým 

úmyslem vyhnout se povinnostem stanoveným zákonem nebo například 

s úmyslem poškodit společnost. 

Pokud je obchodní podíl v majetku více osob, vykonávají spolumajitelé svá 

práva prostřednictvím společného zástupce. Obchodní zákoník neupravuje 

vztahy mezi spolumajiteli obchodního podílu, ale odkazuje na přiměřené 

použití ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví. Za situace, kdy se 

jeden ze spolumajitelů společného obchodního podílu rozhodne zbavit svého 

podílu, přiznává občanský zákoník ostatním spolumajitelům předkupní právo. 

Pokud spolumajitelé nevyužijí svého předkupního práva a společenská 

smlouva zakazuje převod na třetí osobu, resp. mlčí, dostává se spolumajitel do 

svízelného postavení. Jedním z východisek je prodej podílu jinému 

společníkovi. Ten ale touto koupí ztrácí své výlučné postavení, neboť jeho 

původně výlučný obchodní podíl se v rámci zachování principu jednoty 

obchodního podílu spojí se společným obchodním podílem, a on se tak stává 

spolumajitelem, který bude při nakládání s takto nově vytvořeným společným 

obchodním podílem omezen ostatními spolumajiteli. Tento stav není příliš 

atraktivní, proto se domnívám, že koupě jiným společníkem nebude v praxi 

velmi častá. Druhým východiskem, které se spolumajiteli nabízí, je domáhat se 

u soudu zrušení spolumajitelství a provedení vypořádání. Podle mne není 
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problém obchodní podíl rozdělit, samozřejmě při zachování minimálního 

vkladu každého společníka do základního kapitálu společnosti. 

Pokud se výlučný majitel rozhodne rozdělit obchodní podíl a část obchodního 

podílu převést na jinou osobu a dosud nesplatil peněžitý vklad, je nutné, aby si 

převodce a nabyvatel ve smlouvě ujednaly, jaká část nesplaceného vkladu 

přísluší na převáděnou část. To z toho důvodu, že obchodní zákoník v této 

otázce mlčí. 

Zatímco v některých případech soudy použily na obchodní podíl ustanovení o 

věcech movitých, tak jak je tomu výslovně uvedeno u akcií, v případě použití 

úpravy nabytí obchodního podílu od nevlastníka, se jak Nejvyšší, tak i Ústavní 

soud postavili celkem jasně (a dle mého soudu nepochopitelně) proti takové 

analogii. S odvoláním na ochranu vlastnického práva se postavili proti dobré 

víře a zejména právní jistotě v obchodních vztazích a tvrdošíjně nabytí od 

nevlastníka popírají. Soudy ale pak zase obrátily o 360 stupňů v případě 

vydržení obchodního podílu, které s nabytím od nevlastníka velmi úzce souvisí. 

A s odvoláním na zákon o cenných papírech, dobrou víru a právní jistotu 

dovodili, že vydržení obchodního podílu možné je. 

V případě, že společníkova účast ve společnosti končí jinak než převodem 

obchodního podílu nebo přechodem v rámci univerzální sukcese na nástupce 

společníka, často dochází k přechodu uvolněného obchodního podílu na 

samotnou společnost. Společnost pak, navzdory zákazu nabývání vlastních 

podílů, s tímto podílem nakládá některým ze způsobů předpokládaných 

zákonem, v případě její nečinnosti může soud rozhodnout i o jejím zrušení.  

Na rozdíl od převodu obchodního podílu nezávisí jeho přechod na vůli jeho 

předchozího majitele. S ohledem na rozdělení osob na právnické a fyzické 

rozdělujeme dědění obchodního podílu a přechod obchodního podílu 

z právnické osoby. Na úpravu obchodního podílu působí některé osobnostní 

vlivy společnosti s ručením omezeným, kdy umožňuje vyloučit dědice z nabytí 

obchodního podílu zejména pro případ, že by neměli určité vlastnosti, 
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potřebné pro společníka dané společnosti, ale samozřejmě i z jiných důvodů. 

Zásadně platí, že je obchodní podíl „přechoditelný“. Společenská smlouva ale 

může přechod obchodního podílu vyloučit. Soudy opatrně dovodily, že 

v případě, že je důvodné, smlouva může vyloučit dědění jen pro některé osoby 

nebo jen některého podílu. Společenská smlouva může také ještě podmínit 

přechod obchodního podílu souhlasem valné hromady, popř. jiného orgánu. 

Podobně jako převod i přechod obchodního podílu jediného společníka nelze 

vyloučit. Jako jedna z forem universální sukcese i u odúmrti se stát stává 

společníkem společnosti s ručením omezeným.  

V nové právní úpravě zákona o obchodních korporacích se upouští od pojmu 

„obchodní podíl“ a zavádí se jednotný pojem „podíl,“ a to pro všechny typy 

obchodních společností. Podíl bude nově považován za věc movitou a s tím 

související předmět vlastnického práva. Naproti dnešnímu omezení bude 

zakotvena možnost společníka vlastnit více podílů, a dokonce i různého druhu. 

Podíl bude moci být také reprezentován cenným papírem na řad a převáděn 

rubopisem. Podstatnou náležitostí smlouvy o převodu podílu již nebude 

prohlášení nabyvatele o přistoupení ke společenské smlouvě. Pokud jde o 

převod podílu na jiného společníka, ze zákona již není požadován souhlas 

valné hromady, v případě, že je stanoven a valná hromada ho odmítne, 

společník má právo vystoupit ze společnosti. Co se týče možnosti převodu 

podílu na třetí osobu, je nově dána přímo ze zákona. 
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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 
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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.    
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Abstract  

The presented rigorous work named Derivative acquisition of the share 

consists of five chapters, two of which is an introduction and conclusion. In the 

first chapter the author introduces the reader to the concept of the share, 

because it is crucial for all the work. The strangeness of the shares is explained 

mainly on the basis of its quantitative and qualitative determination. 

In the second chapter, the author briefly mentions the acquisition of the share 

in the original way, i.e. acquisition of such share which was never owned 

before. In the Czech legislation, this can be achieved by two similar ways, 

either during the establishment of the company nor by the accession of the 

new shareholder during the increasing of the registered capital.  

Derivative acquisition means the acquisition of the ownership of the share 

from the previous owner, either by his will or without it. The main part is in 

one of the third chapter’s subchapter, entitled Share transfer agreement. The 

author pursues the necessities of the transfer share agreement in detail, both 

those that are laid down by the law, as well as those that are set by the practice 

of the courts. In addition, the author also proposes additional optional 

arrangements that may be in the share transfer agreement, and that such right 

of first refusal or the options. 

Another condition for the transfer of the share is to regulate the transfer of the 

share in the Founder’s Deed and the potential approval of the General Meeting 

if necessary according to the Deed. The admissibility of the transfer of the 

share is determined by whether the acquirer is already a shareholder or if it is 

a person standing outside the company so far. Transfer can also be conditional, 

for example by the approval of the company’s body. The work also deals with 

certain peculiarities in the share transfer, which is either in co-ownership or in 

joint marital property. In this case author focuses on the communal aspect and 

the property in the share handling. 
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In further subsections concerning the share transfer the work specializes in 

some nonstandard acquisition of the share, such as his endurance, or the 

acquisition from the non-owner in which the author demonstrates the 

inconsistent decision-making practice of the Czech courts. Besides, other 

interesting subchapter work is also the disposal with the “free” share in the 

company’s disposal if the share for different reasons is the share not 

transferred to the person it should be transferred to. 

The part about inheritance of the share can be considered as the second main 

part of the work. This chapter tries mainly from the comparative perspective to 

give the reader a picture of the conditions for the transition of the share 

between individuals. The transition between legal entities is then analyzed in 

the chapter Transition of the share during the dissolution of a partner with the 

legal successor. 

In the last fourth chapter, the author introduces the reader to the innovations 

in the management of share that will occur with effect from 2014 under the 

new law on commercial corporations. 

 

 


