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Úvod 
 

 Problematika vztahu společného jmění manželů a podílu ve společnosti 

s ručením omezeným, který se za určitých podmínek může stát jeho součástí, je dodnes 

oblastí, na kterou má odborná veřejnost rozdílné názory. I přes bohatou judikaturu 

Nejvyššího soudu ČR, která se k tématu obchodního podílu ve společném jmění 

manželů vyjadřuje, zde stále zůstávají bílá místa.      

 Pro další vývoj a eventuální posun současného výkladu má význam i blížící se 

účinnost nových základních předpisů v oblasti soukromého práva, a sice zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech. Tím, že do svých textů začlenily některá ustanovení, která se výslovně 

týkají pozice obchodního podílu ve společném jmění manželů, pak do budoucna 

postavily na jisto některé závěry, které dosud měly oporu pouze ve více či méně 

ustálené judikatuře. Na druhé straně však při studiu těchto předpisů narazíme i na to, 

že naopak některá ustanovení již nadále nemají v nových zákonech svůj ekvivalent, 

přičemž důsledky těchto změn jsou rovněž předmětem rozboru a úvah de lege ferenda 

v následujících odstavcích této práce.        

 Cílem práce je především objasnit důvody, za nichž se obchodní podíl stává 

součástí společného jmění manželů, jakož i jakými způsoby se tak může stát. Rovněž se 

v rámci práce zaměříme na nakládání s obchodním podílem, který již je součástí 

společného jmění manželů, neboť takové nakládání vyžaduje ke své legitimitě určité 

úkony ze strany druhého z manželů, a to z toho důvodu, že správa společného jmění 

manželů má svá významná specifika. Ani postavení druhého z manželů, který není 

společníkem obchodní společnosti, zde nezůstává bez povšimnutí, neboť má co 

dočinění s instituty tzv. obvyklé správy majetku (resp. správy v zákonném režimu dle 

nové terminologie), souhlasem k  nakládání s majetkem ve společném jmění, jakož i se 

skutečností, že účast jednoho manžela ve společnosti s ručením omezeným nezakládá 

sama o sobě účast i druhému z manželů a rovněž že vlastnictví obchodního podílu jako 

takové nelze považovat za provozování podnikatelské činnosti.     

 Velký důraz je pak v rámci této práce kladen na vypořádání obchodního podílu 

při zániku či modifikaci společného jmění manželů, neboť v tomto případě může nastat 

mnoho různých situací, z nichž každá vyžaduje své specifické řešení a je třeba učinit 
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za dost mnoha principům z různých oblastí, jejichž působení může často být 

i protichůdné. V reálném životě totiž problémy s aplikací a výkladem konkrétních 

zákonných norem týkajících se společného jmění manželů a obchodního podílu 

povětšinou vyvstanou až v momentě, kdy manželství či společné jmění zaniká či je 

např. zužováno a je třeba řešit jeho vypořádání. K tomuto názoru lze dospět i zaměříme-

li se na skutkový podklad rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, která jsou v rámci této 

práce zohledněna. V drtivé většině se jedná o spory vznikající při vypořádání 

společného jmění manželů, přičemž na tomto podkladě pak soud musí vyřešit mnoho 

souvisejících otázek, a to ať už se jedná o to, zda sporná majetková hodnota vůbec kdy 

byla součástí společného jmění manželů či zda určitý úkon, jímž došlo k odčerpání 

peněžních prostředků ze společného jmění, může být považován za obvyklou správu 

majetku či zda její meze už přesahuje atd.      

 V úvodních kapitolách práce je věnována pozornost i samotné společnosti 

s ručením omezeným jakožto jedné z forem obchodních společností, neboť její 

specifický charakter se projevuje právě i v konkrétních situacích, které nastávají 

při nakládání či hospodaření s obchodním podílem v rámci společného jmění manželů. 

Jedna z úvodních kapitol je pak věnována obchodnímu podílu jako takovému, jeho 

charakteru, možnostem jeho nabytí atd., a prostor je dále věnován rovněž institutu 

společného jmění manželů z hlediska jeho zákonné úpravy, rozsahu a fungování. 

Zařazení těchto kapitol považuji za vhodné z hlediska uvedení čtenáře do zákonného 

kontextu a rovněž i z hlediska toho, že v příslušných speciálních kapitolách již 

nebudeme muset řešit samotné základy institutů a budeme se moci zabývat přímo 

specifiky plynoucími z jejich vzájemných vztahů.    

 Vzhledem ke zvolenému tématu práce, které zasahuje jak do oboru práva 

občanského, tak i práva obchodního, je bohatě využíváno pramenů z obou těchto 

odvětví, přičemž cílem uvedení různorodých argumentů odborné veřejnosti je snaha 

o jejich určité zobecnění či shrnutí a následná úvaha o tom, ke kterému způsobu 

argumentace je podle mého názoru vhodné se přiklonit. Vše je pak doplněno bohatým 

poznámkovým aparátem a odkazy na prameny, o které je možno dané závěry opřít. 

Dle mého názoru zůstane drtivá většina těchto pramenů relevantní i poté, co vstoupí 

v účinnost rekodifikovaná soukromoprávní úprava, přičemž tento názor je patrný 

i z celého následujícího textu této práce.  
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1. Společnost s ručením omezeným 

 
 Vzhledem k tomu, že téma této práce je zaměřeno na účast jednoho či obou 

manželů ve společnosti s ručením omezeným a na specifika vyplývající z režimu 

společného jmění manželů, považuji za vhodné ihned v úvodu zařadit kapitolu 

věnovanou společnosti s ručením omezeným jakožto jedné z forem obchodních 

společností. Jak bude dále podrobněji rozebráno, má tato forma oproti ostatním některá 

svá specifika, která se pak nutně musí projevit i ve vztahu k vlastnictví podílu v takové 

společnosti a k jeho místu ve společném jmění manželů.      

 Společnost s ručením omezeným, jak je definována ve stávající úpravě § 105 

a následujících obchodního zákoníku, je společností, jejíž základní kapitál je tvořen 

vklady společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno 

splacení vkladů do obchodního rejstříku. Oproti této úpravě se definice společnosti 

s ručením omezeným v textu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (dále rovněž jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“) může 

zdát jako zásadně odlišná, nicméně při bližším pohledu zjistíme, že došlo pouze 

k jejímu rozčlenění do více ustanovení a jejich částečnému zjednodušení, 

neboť zákonodárci se při vytváření nové úpravy rozhodli pro širší pojetí obecné části 

zákona.
1
 Některé prvky společné všem obchodním společnostem a družstvům tak jsou 

uvedeny již v této generální úpravě a není nutné je již opětovně zmiňovat v pasážích 

zákona o obchodních korporacích věnovaných jednotlivým typům obchodních 

společností.     

 

1.1  Zákonná definice a základní znaky 

 

Podle § 132 ZOK je společnost s ručením omezeným společností, za jejíž dluhy 

ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti 

podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni 

k plnění. Odkaz na základní kapitál společnosti v této základní definici (oproti 

současnému stavu právní úpravy v § 105 obchodního zákoníku) chybí, neboť pojetí 

základního kapitálu a vkladu (a jejich výše) je v režimu zákona o obchodních 

korporacích změněno a došlo tím k omezení jeho garanční funkce, která již do nové 

                                                 
1 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; k § 133 až § 152. 
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úpravy implementována nebyla.
2
      

 Vzhledem k zavedenému členění obchodních společností na společnosti osobní 

a kapitálové řadíme společnost s ručením omezeným do skupiny společností 

kapitálových. V rámci zákona o obchodních korporacích je toto členění společností 

na osobní a kapitálové zavedeno i v legislativní rovině, a to v ustanovení § 1 odst. 2.  

 Rozdíl mezi oběma skupinami spatřujeme především v tom, že společníci 

kapitálových společností neručí za závazky společnosti za jejího trvání buďto vůbec, 

anebo je jejich ručení značně rozsahově omezeno. U společnosti s ručením omezeným 

je ručení společníků konkrétně upraveno v § 106 obchodního zákoníku, a sice tak, 

že společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu 

nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. 

Zákon o obchodních korporacích v tomto pojetí ručení společníků po obsahové stránce 

nic nezměnil,
3
 nicméně za zmínku stojí v § 132 nově uvedený termín „společně 

a nerozdílně“, což vylučuje již jakékoli další pochybnosti o charakteru a solidaritě 

institutu ručení společníků.
4
     

  

1.2  Charakter společnosti s ručením omezeným 

Jak uvádí komentářová literatura
5
 ohledně charakteru společnosti s ručením 

omezeným, nejedná se o ryzí kapitálovou společnost (i když v teorii - a po vstupu 

zákona o obchodních korporacích v účinnost i podle litery zákona - je za kapitálovou 

společnost označena), ale v její právní úpravě se objevují i některé prvky společností 

osobních. Jako příklady těchto prvků se nejčastěji uvádí již dříve avizované částečné 

osobní ručení společníků (viz § 132 ZOK; § 106 odst. 2 obchodního zákoníku), 

do určité míry omezená převoditelnost obchodního podílu (viz § 207 an. ZOK; § 115 

obchodního zákoníku), a v neposlední řadě i to, že každý společník může vlastnit pouze 

jeden obchodní podíl (viz § 114 odst. 2 obchodního zákoníku).
6
    

                                                 
2 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/212 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; k § 133 až § 152. 
3
 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/212 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; k § 133 až § 152. 

4 Režim zákonného ručení společníků nyní i za stavu po počátku účinnosti ZOK je rovněž podrobněji rozebrán 

v relevantním bodě této práce. 
5 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol.: Obchodní zákoník, komentář. 13. vydání. Praha: C.H.Beck 2010, 

s. 357. 
6 Tato naposledy uvedená zásada však již nadále zachována nezůstane, neboť v zákoně o obchodních korporacích je 

tato tzv. jednotnost podílu v jedněch rukou částečně uvolněna, a to ve prospěch účasti v kapitálových společnostech 

a rovněž pro podíl komanditisty (viz § 32 ZOK). 
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 Se smíšeností charakteru společnosti s ručením omezeným tak na tomto místě 

nelze než souhlasit, a to již z toho pohledu, že např. ryze osobní právo společníka 

účastnit se podnikatelské činnosti společnosti je zde ponecháno v rovině dobrovolnosti, 

přičemž naopak nutnost osobní účasti společníka je typickým rysem veřejné obchodní 

společnosti, kde za současně účinné právní úpravy sice nemá přímou oporu v zákoně, 

nicméně jedná se o základní rys veřejné obchodní společnosti a základní povinnost 

jejích společníků
7
 (podle § 95 ZOK je však veřejná obchodní společnost definována 

jako společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě 

jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně – nově tedy je tato povinnost 

in concreto stanovena zákonem).         

 Oproti tomu pak stojí povinnost vytvářet základní kapitál, což je typický rys 

společností kapitálových (avšak jak již bylo uvedeno výše, zákon o obchodních 

korporacích do značné míry liberalizoval povinnost vytvářet základní kapitál v určité 

výši, což je možné považovat za další příklon spíše ke společnostem osobního 

charakteru
8
).          

 V argumentaci podporující smíšený charakter společnosti s ručení omezeným 

nelze opomenout ani určitou vázanost práv a povinností osobního charakteru výlučně 

na osobu společníka (jak ostatně vyplyne i z následujícího textu této práce, v němž bude 

pojednáno o právech druhého manžela v souvislosti s obchodním podílem tvořícím 

součást společného jmění manželů).       

 Velkou novinkou zaváděnou v rámci zákona o obchodních korporacích 

(která rovněž v teoretické rovině ve velké míře zasahuje do charakteru společnosti 

ručením omezeným z hlediska jejího smíšeného charakteru) je možnost, aby podíl 

společníka byl představován kmenovým listem, který je zákonem výslovně označen 

za cenný papír (viz § 137 ZOK). Z důvodu ochrany věřitelů však tento cenný papír 

nemůže být kótován, jak je zakotveno v § 137 odst. 4 ZOK, přičemž důvodem tohoto 

omezení je i skutečnost, že záměrem zákona o obchodních korporacích nebyla 

transformace společnosti s ručením omezeným do jakéhosi dalšího typu „akciové“ 

společnosti, nýbrž i nadále udržet soukromý a uzavřený charakter společnosti, jejíž 

cenné papíry nebudou obchodovány na kapitálovém trhu.
9
      

                                                 
7 Komentář k § 79 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, citováno dle ASPI. 
8
 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; k § 133 až § 152. 

9 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; k § 133 až § 152. 
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 Zákon o obchodních korporacích tak v tomto směru opět zasahuje do pojetí 

společnosti s ručením omezeným jako mezistupně mezi společností akciovou 

a komanditní, neboť již od počátku platnosti právní úpravy z r. 1906 odborná literatura 

označovala společnost s ručením omezeným za „akciovou společnost bez akcií 

a komanditní společnost bez osobně ručících společníků.“
10

 Skutečnost, že obchodní 

podíl může být představován cenným papírem, je z hlediska zaměření této práce stěžejní 

i z toho důvodu, že je způsobilá do značné míry modifikovat režim dispozic 

s obchodním podílem v rámci společného jmění manželů.     

      

1.3  Odpovědnost za závazky vs. ručení za závazky 

Z toho, že společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která je 

odlišná od svých společníků, vyplývá především její odpovědnost za vlastní závazky, 

a to do výše celého majetku společnosti. V zájmu třetích osob je pak tradičně 

upravováno i ručení společníků za závazky společnosti.      

 Aby nedocházelo k zaměňování pojmů „ručení“ a „odpovědnost“, je vhodné 

na tomto místě uvést, že o odpovědnosti za závazky je možné hovořit pouze 

u společnosti jakožto samostatného a od společníků odlišného subjektu. Společnost 

odpovídá za porušení smluvních povinností celým svým majetkem a každá osoba, 

které z takového porušení vznikne nárok na plnění, může tento nárok vůči společnosti 

z titulu její odpovědnosti uplatnit. Oproti tomu o institutu ručení za závazky můžeme 

hovořit pouze v souvislosti se závazky cizími, neboť za svůj vlastní závazek nikdo ručit 

nemůže
11

.          

 Při současné konstrukci ručení společníka podle obchodního zákoníku je rozsah 

jeho ručení závislý na splnění nejen své vlastní vkladové povinnosti, ale i vkladové 

povinnosti ostatních společníků. Jedná se totiž o ručení solidární a rozhodující je výše 

nedoplatků vkladů podle zápisu v obchodním rejstříku.
12

 Jak již bylo zmiňováno výše, 

v zákoně o obchodních korporacích je tato solidarita ručení vyjádřena expressis verbis, 

a to v § 132, kde je použito obratu „společně a nerozdílně“.     

                                                 
10 MALOVSKÝ-WENIG, A.: Příručka obchodního práva. Praha: Československý kompas v Praze, 1947, s. 447. 
11 BARTOŠÍKOVA, M., ŠTENGLOVÁ, I.: Společnost s ručením omezeným. Praha: 2.vydání. C.H.Beck, 2006, s. 8. 
12 ČERNÁ, S., PELIKÁNOVÁ, I. a kol.: Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. Praha: ASPI, 

a.s., 2006, s. 400 a následující.  
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 Při splnění příslušných podmínek tudíž za dluhy společnosti ručí všichni 

společníci, a to bez ohledu na to, zda konkrétní dluh vznikl v době jejich účasti 

na společnosti nebo už před ní. Zánik členství společníka ve společnosti s ručením 

omezeným však v zásadě znamená rovněž zánik jeho zákonného ručení, protože zákon 

upravuje toliko zákonné ručení společníků, nikoliv též bývalých společníků. Výjimku 

zde představuje pouze ručení posledních společníků, které podle ustanovení § 2026 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále rovněž jen „nový občanský 

zákoník“ nebo „NOZ“) a § 39 ZOK trvá i po výmazu společnosti z obchodního 

rejstříku.
13

          

 Vázanost existence a rozsahu ručení společníků na zápis v obchodním rejstříku 

je jedním ze specifických příkladů toho, jak různorodý dopad může mít zakotvení 

principu materiální publicity.
14

 Pro rozsah ručení společníků totiž není rozhodující, 

zda vklady byly již reálně splaceny (či jaká jejich část již byla splacena), nýbrž jaká 

výše splacení je zapsána v obchodním rejstříku.      

 Dosavadní principy, na nichž je založena odpovědnost společnosti za závazky 

a ručení společníků za závazky společnosti, zůstávají zachovány i podle úpravy zákona 

o obchodních korporacích, kde je možné odkázat na jeho § 132.    

 Pokud jde o souvislost ručení a společného jmění manželů, je nutné zmínit 

především možnosti modifikace společného jmění právě v souvislosti se zákonným 

ručením společníka. Charakter limitovaného ručení společníka společnosti s ručením 

omezeným se promítá především do toho, že pro tento případ ručení není stanovena 

povinnost soudu zúžit na návrh společné jmění manželů. K tomu je soud povinen pouze 

v případě, kdy se některý z manželů stal neomezeně ručícím společníkem obchodní 

společnosti (viz § 148 odst. 2 občanského zákoníku; zákon o obchodních korporacích 

obdobné ustanovení obsahuje také, a sice v § 724 odst. 2 in fine).
15

 

                                                 
13 VRBA, M.: Zákonné ručení společníků společnosti s ručením omezeným podle zákona o obchodních korporacích. 

Obchodněprávní revue 6/2012, s. 173. 
14 Princip materiální publicity je označován též za princip „dobré víry“. Je upraven v § 27 odst. 2, 3 obchodního 

zákoníku. Princip materiální publicity má dvě stránky: i) pozitivní (skutečnosti zapsané v obchodním rejstříku jsou 

účinné vůči každému ode dne jejich zveřejnění); ii) negativní (proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis do obchodního 

rejstříku, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti, nestanoví-li zákon jinak – tak je 

tomu např. ve zvláštních situacích upravených v § 27 odst. 6 a 7 obchodního zákoníku) – viz HOLEJŠOVSKÝ, J.: 

Obchodní rejstřík a další rejstříky vedené soudy. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2003, s. 55.  
15 Nicméně tato povinnost soudu zde není tak jednoznačná, neboť soud pouze může shledat jako závažný důvod 

skutečnost, že se jeden z manželů stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti. 
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2. Obchodní podíl 
 

Pojem podílu jakožto obecný termín pro účast společníků na obchodních 

společnostech využívá v současné době účinná úprava obchodního zákoníku především 

k vyjádření právního vztahu mezi obchodní společností a jejími společníky. Obsahem 

tohoto vztahu je soustava oprávnění a povinností, které se spojují právě v pojmu 

„podíl“.  

 

 

2.1  Obecná definice podílu 

Obecný pojem podílu je vymezen v § 61 obchodního zákoníku, kde je 

stanoveno, že vyjadřuje míru účasti na společnosti a zahrnuje tak veškerá práva 

a povinnosti, které jsou s touto účastí spojené (a to ať už mají charakter majetkový či 

nemajetkový
16

). Zákon o obchodních korporacích ve svém § 31 odst. 1 vymezuje podíl 

obdobným způsobem, a sice tak, že představuje účast společníka v obchodní korporaci 

a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Pro další rozbor pojmu podíl je pak důležité 

rovněž jeho chápání jako majetkové hodnoty, která je společníkovi poskytnuta ze strany 

společnosti jako protiplnění za převzetí závazku splatit vklad.
17

    

 Pojem podílu je společný všem formám obchodních společností a dokonce 

i družstvům. Naproti tomu pak specifičtější pojem „obchodní podíl“ vyjadřuje míru 

účasti společníka pouze ve společnosti s ručením omezeným. Ačkoli zákon 

o obchodních korporacích nemění základní obsahové vymezení podílu, neboť i nadále 

v něm bude možné spatřovat jeho kvantitativní i kvalitativní stránku
18

, název institutu 

jakožto takového pak v nové úpravě zaznamená určitou modifikaci. Zákon 

o obchodních korporacích setrvává i v části věnované společnosti s ručením omezeným 

na obecném pojmu „podíl“, jehož úprava je sjednocena pro všechny typy obchodních 

společností i družstva, a již není nijak upřesňován ani specifikován.
19

 Určitá duplicita 

                                                 
16 DĚDIČ, J., LASÁK, J.: Právo kapitálových společností. Přehled judikatury s komentářem. II. díl. Praha: Linde, 

2010, s. 1700. 
17 DĚDIČ, J., LASÁK, J.: Právo kapitálových společností. Přehled judikatury s komentářem. II. díl. Praha: Linde, 

2010, s. 1686. 
18

 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; k § 31 až § 43 
19 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; k § 31 až § 43; obdobně viz 

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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úpravy podílu na společnosti s ručením omezeným tak byla odstraněna a výraz 

„obchodní podíl“ je v textu zákona o obchodních korporacích použit pouze jedenkrát, 

a to v § 231 týkajícím se převodu uvolněného podílu a vypořádacího podílu.
20

 

 

2.2  Kvantitativní a kvalitativní stránka podílu 

V teorii se hovoří o dvojí stránce podílu, a sice kvalitativní (tj. soubor práv 

a povinností tvořících obsah právního vztahu společníka a společnosti) a kvantitativní 

(velikost podílu a jeho hodnota). Kvalitativní stránka obchodního podílu je tvořena 

právy a povinnostmi plynoucími z účasti společníka na společnosti, a to bez ohledu 

na to, zda mají charakter majetkový či nemajetkový.    

 Co se týče kvalitativní stránky obchodního podílu, objevil se v odborné literatuře 

i názor, že obchodní podíl zahrnuje pouze a jedině majetková práva společníka vůči 

společnosti.
21

 Vymezení obchodního podílu je však věnována i rozsáhlá judikatura 

Nejvyššího soudu ČR, který v této otázce argumentoval např. tak, že obchodní podíl 

ve společnosti s ručením omezeným představuje jak míru účasti společníka na čistém 

obchodním jmění společnosti, tak míru účasti společníka na řízení a kontrole 

společnosti. Majetkové právo nelze ze souboru uvedených práv vydělit jako 

samostatné.
22 

          

 S uvedeným stanoviskem Nejvyššího soudu nelze než souhlasit. Jednoznačně 

totiž podporuje závěr vyplývající z § 114 odst. 1 obchodního zákoníku, resp. § 30 ZOK, 

že obchodní podíl je tvořen právy a povinnostmi plynoucími z účasti společníka 

na společnosti, a to bez ohledu na to, zda mají charakter majetkový anebo nemajetkový. 

Toto tvrzení má oporu i v tradičním chápání pojmu obchodní podíl, 

neboť již od prvních právních úprav společnosti s ručením omezeným v německém 

                                                 
20

 V rámci této práce bude pojmů „podíl“ a „obchodní podíl“ užíváno promiscue, neboť tematicky je práce zaměřena 

na podíl ve společnosti s ručením omezeným, tj. dle terminologie obchodního zákoníku „obchodní podíl“, a tudíž 

v důsledku jejich souběžného používání v textu nemohou vznikat žádné nejasnosti.  
21 KOPÁČ, L., ŠVESTKA, J.: Je obchodní podíl postižitelný při výkonu rozhodnutí (exekuci) či nikoliv? Právní 

rozhledy č. 11/1997, s. 569.  
22Např. jak je uvedeno v odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 03.03.1998, sp. zn. 2 Odon 46/97, 

publikováno: Soudní judikatura, svazek 14, ročník 1998, str. 325, poř. č. 99/1998, kde Nejvyšší soud rozhodoval 

o možnosti postižení obchodního podílu v rámci exekuce: „Obchodní podíl se vyjadřuje v penězích a má tudíž 

majetkový aspekt, je souborem majetkových a nemajetkových práv a povinností. Tento soubor práv a povinností jako 

celek představuje míru účasti společníka na čistém obchodním jmění (v peněžním ocenění) a současně míru účasti 

společníka na řízení a kontrole společnosti. Majetkový aspekt, popř. majetkové právo nelze ze souboru uvedených 

práv vydělit jako samostatné majetkové právo, které by mohlo být předmětem výkonu rozhodnutí.“ 
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i rakouském právním řádu
23 

byla za součást obchodního podílu považována 

i nemajetková práva společníka.
24 

       

 Druhou stránkou obchodního podílu pak stránka kvantitativní, která je 

v obchodním zákoníku vyjádřena jako míra účasti společníka na čistém obchodním 

majetku společnosti. Kvantitativní stránka obchodního podílu je vyjádřena jeho výší, 

ze které vyplývá, v jakém rozsahu se společník na společnosti podílí, jak silné je jeho 

postavení a jaký vliv může ve společnosti mít. Tato stránka věci je upravena 

dispozitivním ustanovením § 114 obchodního zákoníku, podle něhož se výše 

obchodního podílu určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu 

společnosti, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Výsledkem pak je určitá hodnota, 

přičemž ovšem z logiky věci musíme vždy dospět k hodnotě číselné či jinak určitelné. 

Stejného pravidla, tj. dispozitivního stanovení postupu, jak určit výši obchodního 

podílu, se přidržel i zákon o obchodních korporacích, který ve svém § 133 stanoví, 

že podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho 

vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská 

smlouva určí jinak.         

 Pro úplnost považuji za vhodné na tomto místě uvést nutnost odlišení pojmů 

„výše“ a „hodnota“ podílu. Zatímco výše obchodního podílu se může změnit de facto 

pouze převodem obchodního podílu či změnou základního kapitálu, hodnota podílu je 

nestabilní a závisí na hospodaření společnosti a hodnotě čistého obchodního majetku.
25 

Zajímavým je v této věci rozsudek Nejvyššího soudu ČR
26

, v jehož odůvodnění 

se uvádí, že: „Pro určení hodnoty obchodních podílů představujících účast jednotlivých 

společníků na společnosti není sama o sobě rozhodující výše základního 

kapitálu.“…„Je nesprávné porovnání výše vkladu, jímž se společník podílí 

na základním kapitálu společnosti s ručením omezeným s cenou za převod obchodního 

podílu. Takové srovnání totiž vychází z předpokladu, že cena za převod obchodního 

                                                 
23 zákon č. 58/1906 ř.z.,o společnostech s ručením obmezeným. 
24 DĚDIČ, J., KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, J.: Společnost s ručením omezeným z právního a účetního pohledu. Praha: 

POLYGON, 1999, s. 222.  
25 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol.: Obchodní zákoník, komentář. 13. vydání. Praha: C.H.Beck 

2010, s. 357.: „Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli 

v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých závazků, je-li právnickou osobou (§ 6 odst. 3 

ObchZ).“ 
26 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.12.2005, sp. zn. 29 Odo 440/2004, veřejnosti dostupné na webových 

stránkách Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz/. 

  

http://www.nsoud.cz/
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podílu musí odpovídat výši vkladu společníka, což nelze akceptovat již proto, že výše 

základního kapitálu společnosti s ručením omezeným sama o sobě nevypovídá nic 

o tom, jaká je hodnota obchodních podílů představujících účast jednotlivých společníků 

na společnosti.“ Dovolacím soudem zde bylo tedy kritizováno porovnávání výše 

vkladu, resp. základního kapitálu, s cenou za převod obchodního podílu. 

Tento argument dle mého názoru po vstupu zákona o obchodních korporacích 

v účinnost dále získá na intenzitě, neboť základní kapitál společnosti s ručením 

omezeným bude moci činit i např. jen 1,- Kč, na čemž se rozhodně nedá budovat 

jakákoli domněnka týkající se poměru výše základního kapitálu a hodnoty podílů 

na společnosti.  

 

2.3  Obchodní podíl jako jiná majetková hodnota 

Zásadní otázkou je na tomto místě pojetí obchodního podílu jako něčeho, s čím je 

možné za určitých podmínek disponovat. Stěžejním problémem je především otázka 

povahy obchodního podílu, resp. zda se jedná o věc, právo či jinou majetkovou hodnotu 

(podle terminologie v současnosti účinné právní úpravy občanského zákoníku). 

Následně pak vyvstává otázka, jak bude obchodní podíl z hlediska svého charakteru 

uchopen poté, co vstoupí v účinnost nový občanský zákoník, v němž je pojem věci 

jasně definován a pojat velmi široce, a sice tak, že věcí v právním smyslu je vše, co je 

rozdílné od osoby a slouží potřebám lidí (viz § 489 NOZ), přičemž vedle hmotných 

věcí, které jsou ovladatelné a mají povahu samostatného předmětu, je zde zaveden 

i pojem věcí nehmotných (což jsou práva, jejichž povaha to připouští, a jiné věci 

bez hmotné podstaty; viz § 496 NOZ).        

 Současný občanský zákoník výslovnou definici věci nemá a omezuje se pouze 

na sdělení, že předmětem právních vztahů jsou věci, práva a jiné majetkové hodnoty 

(viz § 108 odst. 1 občanského zákoníku), přičemž jako věc jsou v právní teorii 

označovány ovladatelné hmotné předměty (res corporales), které slouží potřebám lidí.
27

 

 Obchodní podíl byl dosud judikaturou i právní teorií považován za jinou 

                                                 
27 ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.: Občanské právo hmotné. Díl první: Obecná část. Díl druhý: Věcná práva. 

5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 239. 
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majetkovou hodnotu
28

, a to z toho důvodu, že jde o v penězích ocenitelný 

a převoditelný soubor práv a povinností. Jakožto jiná majetková hodnota je 

pak způsobilý být předmětem vlastnického práva a tudíž je možno s ním i stanovenými 

způsoby nakládat.         

 Vzhledem k výše uvedeným argumentům a provázanosti dosud účinných 

občanskoprávních předpisů a nového občanského zákoníku tak lze dojít k závěru, 

že výklad povahy obchodního podílu (souhrnu práv a povinností společníka, mající 

nehmotnou povahu) zůstane nezměněn. V důsledku toho, že se zásadním způsobem 

změní pojetí věci, které bude rozšířeno i na věci nehmotné jako jsou práva a jiné věci 

bez hmotné podstaty, lze předpokládat, že i obchodní podíl bude teorií považován 

za věc, a to za věc nehmotnou, a jako takový bude bez jakýchkoli pochybností moci být 

předmětem občanskoprávních vztahů. V této rovině tudíž nedojde k zásadní změně 

v chápání obchodního podílu, neboť i když dosud nebyl považován za věc, byl jakožto 

jiná majetková hodnota způsobilým předmětem občanskoprávních vztahů.   

  

2.4  Nabývání obchodního podílu 

V rámci této kapitoly budou rozebrány jednotlivé způsoby nabytí obchodního 

podílu, a to v obecné rovině, tj. nikoli speciálně ve vztahu ke společnému jmění 

manželů. V příslušné kapitole, která se zabývá možnostmi nabytí obchodního podílu 

do společného jmění manželů, pak již nebude obecněji pojednáno o jednotlivých 

možnostech nabytí, ale pozornost bude věnována pouze specifickým otázkám vztahu 

obchodní podíl vs. společné jmění manželů.     

 Vzhledem k širokému pojetí obchodního podílu, kdy je definován jakožto účast 

společníka ve společnosti a z ní plynoucí a s ní související práva a povinnosti, je možné 

nabytí obchodního podílu ztotožnit se vznikem členství ve společnosti s ručením 

omezeným.
29

 Tento názor dokládá rovněž skutečnost, že členství ve společnosti s ručení 

                                                 
28 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 

5. vydání. Praha: C.H.Beck, 2005, s. 52;  obdobně DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: 

ASPI, a.s., 2005, s. 97; obdobně též Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 11.12.2007, sp. zn. 29 Odo 346/2006: 

„Obchodní podíl je souborem práv a povinností společníka ve vztahu ke společnosti. Obchodní podíl je současně 

majetkovou hodnotou, se kterou lze, jako s takovou, disponovat, tj. činit ji předmětem právních úkonů jako celek…“; 

dále pak bohatá judikatura týkající se možnosti vydržení obchodního podílu, např.: Usnesení NS ČR ze dne 

11.12.2007, sp. zn. 29 Odo 346/2006.“ 
29 ČERNÁ, S., PELIKÁNOVÁ, I. a kol.: Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. Praha: ASPI, 

a.s., 2006, s. 392. 



13 

 

omezeným je vázáno na podíl společníka v této společnosti a dojde-li k jeho ztrátě, 

ztrácí tak dotyčný rovněž i titul vystupovat jako společník. Právě do obchodního podílu 

jsou vtělena jeho společnická práva a povinnosti, a jakožto takový je vyjádřením vztahu 

mezi společníkem a společností - právnickou osobou. Osobu, která nemá podíl na 

společnosti, nelze označovat za jejího společníka.       

 K nabytí členství, resp. k nabytí obchodního podílu ve společnosti s ručením 

omezeným, pak může dojít originárním či derivativním způsobem. 

2.4.1  Originární způsoby nabývání obchodního podílu 

 

Originárně lze podíl nabýt především při samotném založení společnosti, 

a to uzavřením společenské smlouvy (event. vydáním zakladatelské listiny, pokud se 

bude jednat o společnost s jediným zakladatelem).       

 Druhou možnost pak skýtá institut zvyšování základního kapitálu, přičemž 

převzetí nového vkladu někým jiným nežli společníkem a jeho prohlášení, že přistupuje 

ke společenské smlouvě, je rovněž považováno za originární způsob nabytí obchodního 

podílu. Naopak v případě, kdy dojde k převzetí nového vkladu v rámci zvyšování 

základního kapitálu osobou, která již je společníkem, nestává se tím majitelem dalšího 

obchodního podílu, neboť tento následek je vyloučen díky ustanovení § 61 odst. 1 věta 

druhá a § 114 odst. 2 obchodního zákoníku. Následky této akrescence, tj. procesu 

přirůstání podílů, tak jsou pouze kvantitativní a v oblasti členství ve společnosti se nijak 

neprojeví.
30

           

 Jinak tomu v posledně uvedeném případě bude za účinnosti zákona 

o obchodních korporacích, kde je do zásadní míry opuštěna tato jednotnost podílu 

v jedněch rukou
31

 (tj. zásada, že jeden společník může mít v téže obchodní společnosti 

pouze jeden podíl). Podle ustanovení § 32 ZOK totiž zásada, že každý společník může 

mít pouze jeden podíl v téže obchodní korporaci, neplatí pro účast v kapitálové 

společnosti a pro podíl komanditisty.       

 Třetí možností originárního nabytí obchodního podílu je jeho vydržení. 

Vydržení je právní teorií považováno za originární způsob nabytí vlastnictví, 

                                                 
30 ČERNÁ, Stanislava, PELIKÁNOVÁ, Irena a kol.: Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. 

Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 393 an., obdobně BARTOŠÍKOVA, Miroslava, ŠTENGLOVÁ, Ivana. Společnost 

s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s. 72. 
31 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; k § 31 až § 43. 
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a to i přesto, že se jím nenabývá do vlastnictví věc nově vzniklá.
32

 Možnost vydržení 

obchodního podílu posvětil v několika svých rozhodnutích i Nejvyšší soud ČR
33

, 

kdy judikoval, že byť obchodní podíl není věcí, jsou s ním spojena práva a povinnosti 

společníka společnosti s ručením omezeným stejně, jako jsou s akcií spojena práva 

a povinnosti společníka společnosti akciové. Na akcie jakožto na cenné papíry se pak 

podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, vztahuje 

ustanovení o věcech movitých, není-li stanoveno jinak. Z toho pak plyne, že akcii 

lze vydržet jako věc movitou, a to i přesto, že i akcie představuje souhrn práv 

a povinností akcionáře (tak jako obchodní podíl představuje souhrn práv a povinností 

společníka společnosti s ručením omezeným). Na základě uvedených argumentů 

pak nelze než dojít k závěru, že obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným 

lze vydržet, a to za analogického použití úpravy vydržení věcí movitých.    

 Změnu postoje právní teorie a praxe k možnosti vydržení obchodního podílu 

by v tomto případě neměla zapříčinit ani úprava nového občanského zákoníku, 

neboť jak jsme již dovodili v předchozích odstavcích, obchodní podíl bude na základě 

nového pojetí pojmu „věc“ považován rovněž za věc, a to za věc nehmotnou. 

V ustanovení § 498 NOZ jsou pak věci navíc děleny na movité a nemovité a z této 

úpravy vyplývá, že obchodní podíl bude považován za věc movitou.  

2.4.2  Derivativní způsoby nabývání obchodního podílu 

 

Naproti tomu titulem derivativních způsobů nabytí obchodního podílu 

je pak především smlouva o převodu obchodního podílu. Jedná se o zvláštní smluvní 

typ, který není samostatně upraven v občanském ani obchodním zákoníku a neupravuje 

jej ani do budoucna nový občanský zákoník. Jejím právním základem je § 115 

obchodního zákoníku, resp. § 207 až § 210 ZOK. Svou povahou se smlouva o převodu 

obchodního podílu podobá smlouvě o postoupení pohledávky, případně obligačním 

smlouvám, kterým zákon přiznává translační účinky (např. smlouva o prodeji 

                                                 
32„Věci, která už byla vlastnictvím někoho, se nabývá originárně každým jiným nabývacím titulem než smlouvou, 

tj.: vydržením, specifikací, přírůstkem,…“ - viz ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. a kol.: Občanské právo hmotné. 

Díl první: Obecná část. Díl druhý: Věcná práva. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 308. 
33 Např. srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.07.2007, sp. zn. 29 Odo 1216/2005, publikováno: Sbírka 

soudních rozhodnutí a stanovisek pod číslem 50/2008 
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podniku).
34

          

 Smlouva o převodu obchodního podílu musí ze zákona mít písemnou formu 

a podpisy stran musí být úředně ověřeny. Pokud je nabyvatelem osoba, která není 

společníkem, musí být součástí smlouvy i její prohlášení, že přistupuje ke společenské 

smlouvě. Další podstatnou náležitostí, která již nevyplývá ze zákona, nýbrž z ustálené 

judikatury, je stanovení úplatnosti či bezplatnosti převodu
35

, a v případě jeho úplatnosti 

i určení konkrétní výše úplaty, jak rovněž jednoznačně potvrdil v jednom ze svých 

rozhodnutí Nejvyšší soud ČR.
36

 Na druhé straně však připouští, že: „… není vyloučeno, 

aby byla dohoda o ceně součástí přílohy ke smlouvě o převodu obchodního podílu. 

Taková dohoda však musí vždy mít, vzhledem k předepsané písemné formě smlouvy 

o převodu obchodního podílu, písemnou formu..."
37

 Jiný postoj však již Nejvyšší soud 

ČR zaujal v otázce, zda lze neplatnost smlouvy, která je způsobena neuvedením výše 

úplaty za převod obchodního podílu, zhojit dodatkem ke smlouvě uzavřeným 

až po podpisu smlouvy. Podle posouzení Nejvyššího soudu: „Není-li smlouva platně 

uzavřena, nelze se platně dohodnout na změně jejího obsahu“,
38

 z čehož je dle mého 

názoru nutno dovodit, že se nelze dohodnout na výši úplaty za převod obchodního 

podílu až následně, tj. formou dodatku ke smlouvě. Tento časový problém u přílohy 

ke smlouvě nenastává, neboť ta je součástí samotné smlouvy a je tedy de facto 

podepsána spolu s ní.           

 Otázka charakteru smlouvy o převodu obchodního podílu však má ještě jeden 

rozměr, a sice ten, zda je možné či nutné vztáhnout na tuto smlouvu úpravu smlouvy 

kupní a darovací (v závislosti na úplatnosti či bezplatnosti smlouvy o převodu).
39

 

Vrchní soud v Praze v jednom ze svých rozhodnutí aplikoval na smlouvu o převodu 

obchodního podílu bez dalšího ustanovení o kupní, popř. darovací smlouvě, přičemž 

                                                 
34 ČECH, P.: K některým úskalím převodu obchodního podílu II. Právní rádce 6/2007; dostupný také 

z:  http://pravniradce.ihned.cz/c1-21466810-k-nekterym-uskalim-prevodu-obchodniho-podilu-ii 
35 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 07.10.1998, sp. zn. 1 Odon 110/97; posléze pak Usnesení Nejvyššího soudu 

ČR ze dne 20. 06.2000, sp. zn. 32 Cdo 97/2000: "...smlouvu o převodu obchodního podílu podle § 115 obch. zák. lze 

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..." 
36 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15.06.2006, sp. zn. 29 Odo 609/2005, veřejnosti dostupné na webových 

stránkách Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz/. 
37 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 05.04.2006, sp. zn. 29 Odo 221/2005, publikováno: Soudní judikatura číslo 

9, ročník 2006, pod číslem 133. 
38 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 07. 02.2006, sp. zn. 29 Odo 1241/2004, publikováno: Soudní judikatura 

číslo 6, ročník 2006, pod číslem 89. 
39 ČECH, P.: K některým úskalím převodu obchodního podílu II. Právní rádce 6/2007; dostupný také 

z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-21466810-k-nekterym-uskalim-prevodu-obchodniho-podilu-ii 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-21466810-k-nekterym-uskalim-prevodu-obchodniho-podilu-ii
http://www.nsoud.cz/
http://pravniradce.ihned.cz/c1-21466810-k-nekterym-uskalim-prevodu-obchodniho-podilu-ii
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k danému závěru nedospěl za pomoci analogie, ale skutečně došlo k přímé aplikaci 

těchto ustanovení.
40

  Nejvyšší soud ČR však došel k závěru, že pokud by se na úplatný 

převod obchodního podílu měla automaticky užít úprava kupní smlouvy v obchodním 

zákoníku, znamenalo by to, že by smlouva o převodu obchodního podílu nemusela 

obsahovat částku, za niž má být obchodní podíl převeden a bylo by dostačující, 

aby se smluvní strany dohodly, že obchodní podíl bude převáděn úplatně, 

aniž by specifikovaly částku kupní ceny.
41

  Ani v otázce dopadu ustanovení o smlouvě 

darovací na bezúplatný převod obchodního podílu Nejvyšší soud ČR nezvolil cestu 

přímé aplikace, a i když dospěl k závěru, že se tato ustanovení použijí
42

, stalo se tak 

cestou analogie. Na úplatný převod obchodního podílu tedy je možné aplikovat 

ustanovení úpravu kupní smlouvy podle obchodního zákoníku a na jeho bezúplatný 

převod dopadnou ustanovení o darovací smlouvě dle občanského zákoníku. Přímé 

použití těchto ustanovení však není možné a může se jednat pouze o aplikaci 

analogickou a to pouze v případě vybraných ustanovení, jejichž charakter odpovídá 

povaze smlouvy o převodu obchodního podílu.
43

 S tímto závěrem dle mého názoru 

nelze než souhlasit, neboť smlouva o převodu obchodního podílu je samostatným 

smluvním typem a pokud na ni mají být aplikována jiná ustanovení právního řádu, musí 

se tak dít vždy na základě analogie a nikoli přímým použitím.     

 Další možností derivativního způsobu nabytí obchodního podílu je jeho převod 

prostřednictvím smlouvy o převodu podniku.
44

 Prodejem podniku totiž přecházejí 

na kupujícího všechna práva a závazky, na které se prodej vztahuje, neboť podnik je 

v obchodním zákoníku definován jako věc hromadná a jako soubor hmotných, 

jakož i osobních a nehmotných složek podnikání a náleží k němu věci, práva a jiné 

majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo 

vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit (viz § 5 odst. 1 obchodního 

zákoníku). Vzhledem k charakteru obchodního podílu jako jiné majetkové hodnoty pak 

                                                 
40 Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 20. prosince 2005, sp. zn. 7 Cmo 519/2005, publikováno: Právní 

rozhledy, č. 9/2006, str. 348 a 349. 
41 ČECH, P.: K některým úskalím převodu obchodního podílu II. Právní rádce 6/2007; dostupný také 

z http://pravniradce.ihned.cz/c1-21466810-k-nekterym-uskalim-prevodu-obchodniho-podilu-ii 
42 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.03.2007, sp. zn. 29 Odo 266/2005, publikováno: Sbírka rozhodnutí 

a stanovisek, č. 9, sešit č. 1 z roku 2008, kde byla řešena možnost vrácení daru z hlediska bezúplatného převodu 

členských práv a povinností v družstvu.  
43 ČECH, P.: K některým úskalím převodu obchodního podílu II. Právní rádce 6/2007; dostupný také 

z http://pravniradce.ihned.cz/c1-21466810-k-nekterym-uskalim-prevodu-obchodniho-podilu-ii 
44 BARTOŠÍKOVA, M., ŠTENGLOVÁ, I.: Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s. 78 

a následující. 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-21466810-k-nekterym-uskalim-prevodu-obchodniho-podilu-ii
http://pravniradce.ihned.cz/c1-21466810-k-nekterym-uskalim-prevodu-obchodniho-podilu-ii
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i obchodní podíl přechází v rámci podniku na jeho nabyvatele.      

 Pokud se jedná o úpravu smlouvy o převodu podniku po rekodifikaci 

soukromého práva, je tento institut upraven pod názvem „koupě závodu“ v § 2175 

až § 2183 NOZ. Pojem „obchodní závod“ je pak definován v § 502 NOZ, přičemž 

spadá do kategorie věcí. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho 

provozu. S ohledem na definici hromadné věci v § 501 NOZ je pak možné dovodit, 

že i v režimu nového občanského zákoníku bude obchodní závod považován za věc 

hromadnou (universitas iuris), jak se konečně uvádí i v textu důvodové zprávy 

k novému občanskému zákoníku.
45

 Zásada, že kupující nabývá závod jako celek, 

tj. se vším, co k závodu náleží (včetně obchodního podílu) zůstává zachována.
46

  

 V souvislosti s derivativním nabýváním obchodního podílu je nutné zmínit ještě 

kategorii tzv. přechodu obchodního podílu, o který se bude jednat v případě univerzální 

sukcese po smrti či zániku původního společníka (viz § 116 obchodního zákoníku; § 42 

ZOK). V případě, kdy společníkem společnosti s ručením omezeným je fyzická osoba, 

přechází po její smrti obchodní podíl na dědice, pokud společenská smlouva dědění 

nevyloučí (§ 116 odst. 2 obchodního zákoníku; § 42 a 211 ZOK). Dědic má možnost 

domáhat se prostřednictvím soudu zrušení své účasti na společnosti v případě, 

že by na něm nebylo možno spravedlivě požadovat, aby byl jejím společníkem.47 

Problémy v aplikaci úpravy dědění obchodního podílu ovšem vyvolává situace, 

kdy obchodní podíl je součástí společného jmění manželů, přičemž tato otázka bude 

podrobněji rozebrána v relevantním bodě této práce.     

 Přechod obchodního podílu na právního nástupce pro případ zániku společníka-

právnické osoby, není nezbytně nutné na tomto místě podrobněji rozebírat, 

neboť vzhledem k zaměření textu na vztahy v rámci společného jmění manželů není 

tento derivativní způsob nabytí obchodního podílu relevantní.     

 Pro úplnost je na tomto místě ještě vhodné zmínit, že zákon o obchodních 

korporacích ve svém textu přináší možnost, aby obchodní podíl společníka 

na společnosti s ručením omezeným byl reprezentován tzv. kmenovým listem, což je 

dle zákonné definice cenný papír na řad (§ 137 ZOK). Důsledky bude tato novinka mít 

i v oblasti dispozic s obchodním podílem a i v rámci jeho nabytí do společného jmění 

                                                 
45 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012Sb., občanský zákoník; k § 501 až § 503. 
46 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; k § 2175. 
47 V případě, že by se jednalo o jednočlennou společnost, by účast dědice v ní nemohla být zrušena 

ani prostřednictvím soudu - viz § 116 odst. 2 občanského zákoníku; § 211 ZOK. 
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manželů. Nabýt účast na společnosti s ručením omezeným bude totiž možné právě 

na základě převoditelnosti cenného papíru, který bude de facto vtělením práv 

a povinností společníka, které jsou obsahem obchodního podílu. Tato změna 

samozřejmě přinese své důsledky i co se týče výkladu institutu správy v zákonném 

režimu (viz § 713 NOZ)
48

 a nutného souhlasu druhého z manželů s převodem takového 

cenného papíru. 

 

3. Společné jmění manželů 
 

Režim společného jmění manželů je v současné době základem pro úpravu 

majetkových vztahů mezi manžely, přičemž tato úprava obsahuje řadu odchylek 

od institutu podílového spoluvlastnictví.
49

 Zákonná úprava jak současně účinného 

občanského zákoníku, tak nového občanského zákoníku, vyděluje režim těchto 

majetkových vztahů z obecných ustanovení o vlastnictví a spoluvlastnictví, neboť je mu 

společensky přikládán velký význam, ať už z hlediska specifického postavení manželů 

vůči sobě navzájem, tak i z hlediska zajištění stability manželství, k níž úprava režimu 

společného jmění rovněž nezanedbatelným způsobem přispívá.     

 Do institutu společného jmění manželů se rovněž promítá princip rovného 

postavení obou manželů, který se projevuje jak ve vztazích k majetku, tak i v případě 

vypořádání společného jmění při jeho zániku.
50

 Tato zásada je v současné době 

vyjádřena v § 18 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, kde se právě pro oblast rodinného 

práva stanoví, že muž a žena mají v manželství stejná práva a stejné povinnosti. Nový 

občanský zákoník tuto zásadu zohledňuje ve svém § 687 odst. 1, když stanoví, 

že manželé mají rovné povinnosti a rovná práva. Jak již však bylo zmíněno výše, právě 

z důvodu zvláštní povahy majetkových vztahů mezi manžely je úprava společného 

                                                 
48 Ve stávajícím občanském zákoníku se jedná o institut tzv. obvyklé správy majetku, upravený v § 145 odst. 2. 
49 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vydání. 

Praha: C-H.Beck, 2009, s. 958. 
50 V posledních letech se však v judikatuře můžeme setkat i s rozhodnutími, které tuto zásadu rovnosti ne vždy 

důsledně respektují, tak jako tomu bylo v případě rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.05.2005, sp. zn. 22 Cdo 

1781/2004, publikováno: Právní rozhledy, 2006, č. 4, str. 152, kdy se jednalo o vypořádání obchodního podílu 

ve společnosti s ručením omezeným po zániku společného jmění. Soud v tomto případě vyslovil názor, že odklon 

od rovnosti podílů manželů na majetku ve společném jmění manželů je namístě za situace, kdy zvýšené úsilí jednoho 

z manželů zajistilo nabytí a udržení majetku značné hodnoty. V takovém případě pak nestačí přikázat hodnotu 

obchodního podílu, ale je nutné přikázat i obchodní podíl.  Ten byl následně jako takový rozhodnutím soudu přikázán 

tomu manželovi, který byl společníkem obchodní společnosti. 
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jmění dnes upravena nikoli v samotném zákonu o rodině, nýbrž v občanském zákoníku, 

přičemž nový občanský zákoník tyto vztahy rovněž odděluje od obecné úpravy 

manželství a rodiny, a to v samostatném oddíle 2, části druhé (Rodinné právo), 

nazvaném Manželské majetkové právo (viz § 708 až § 742 NOZ).   

 

3.1 Zákonná definice a základní vymezení 

Dosavadní úprava občanského zákoníku v podstatě postrádá výslovnou definici 

společného jmění manželů. V ustanovení § 143 odst. 1 je uveden výčet veškerého 

majetku a závazků, které společné jmění tvoří, přičemž toto konkrétní vymezení je pak 

zobecněno dikcí § 144, který upravuje vyvratitelnou domněnku v tom smyslu, že není-li 

prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství 

tvoří společné jmění manželů.       

 Z tohoto pohledu je na tom lépe text nového občanského zákoníku, který nejen, 

že majetkovému právu manželů věnuje více prostoru, nýbrž i definuje společné jmění 

manželů ve svém § 708. To, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není 

vyloučeno z právních poměrů, je součástí společného jmění manželů. Následující § 709 

NOZ pak konkretizuje (analogicky současně účinné právní úpravě), že součástí 

společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé 

společně za trvání manželství. Dále jsou stanoveny konkrétní výjimky týkající se 

majetku a závazků, které do společného jmění již ze zákona nepatří.    

 V dalších ustanoveních nového občanského zákoníku je pak podrobněji 

rozveden režim společného jmění, jeho správy a vypořádání. Pro úplnost je snad již jen 

třeba zmínit, že nový občanský zákoník výslovně rozlišuje několik zákonných režimů, 

jimž společné jmění podléhá, a to i) zákonný režim; ii) smluvený režim; 

anebo iii) režim založený rozhodnutím soudu. Zvláštním případem je pak vyloučení 

zákonného režimu v důsledku výslovného zákonného ustanovení v situaci, kdy takové 

vyloučení má zásadní roli v ochraně jednoho z manželů v případě, kdy proti druhému je 

aplikována veřejnoprávní či soukromoprávní sankce.
51

   

                                                 
51 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; k § 708. 
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3.2  Rozsah společného jmění manželů 

Co se týče majetku a závazků, které spadají do společného jmění manželů, není 

mezi současně účinným občanským zákoníkem a novým občanským zákoníkem 

zásadních principiálních rozdílů, neboť až na drobné obsahové a formulační odchylky 

zůstává režim společného jmění manželů zachován v té podobě, jak ho známe dnes. 

Podstatného rozšíření a modifikací se dočkají pouze možnosti uspořádání společného 

jmění podle konkrétních představ manželů a rovněž i režim společné správy jmění 

manželů, která je v novém občanském zákoníku upravena podrobněji. Vzhledem 

k oblasti, na niž je tato práce zaměřena, je tento krok velmi žádoucí, neboť právě výklad 

toho, co spadá např. do režimu tzv. obvyklé správy majetku a které dispozice s podílem 

ve společnosti s ručením omezeným tomuto režimu podléhají a které nikoliv, bylo vždy 

předmětem bohaté publikační činnosti odborníků a rovněž i častým podkladem 

pro spory řešené v soudních síních.         

 Pokud jde o samotný rozsah společného jmění, pak jeho součástí je vše, 

co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a zároveň není vyloučeno z právních 

poměrů. Součástí společného jmění se mohou stát i) věci; ii) práva, neboť i ty mají 

majetkovou hodnotu a nejsou vyloučeny z právního obchodu; a iii) dluhy, pokud nejde 

o výjimky.
52

 U všech zde uvedených součástí společného jmění je nutné splnit 

podmínku, že je nabyl jeden z manželů nebo oba společně, a to za trvání manželství. 

Společné jmění manželů však netvoří i) to, co slouží osobní potřebě jednoho z manželů; 

ii) to, co nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce 

při darování, nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl
53

; iii) to, co 

nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech; 

iv) to, co nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému 

                                                 
52 Portál Justice.cz. Nový občanský zákoník; dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/obecna-cast-

zakoniku/co-upravuje-obecna-cast-zakoniku/podnikani.html. 
53 Zde se jedná o změnu vzhledem k současně účinnému občanskému zákoníku, neboť podle jeho úpravy není vůbec 

možné darovat manželům majetek tak, aby v konečném důsledku spadal do společného jmění. Obdobně to platí 

i u dědění. V dnešní době však lze již jen obtížně hledat argumenty pro to, proč by dar neměl být předmětem 

společného jmění manželů a místo toho, pokud je darováno oběma manželům, podléhal režimu podílového 

spoluvlastnictví. Názor, že tato úprava je v dnešní době již překonaná, je podpořen ještě odkazem na § 143a 

občanského zákoníku, na jehož základě lze podstatě docílit majetkového zvýhodnění jednoho z manželů na úkor toho 

druhého, a to prostřednictvím institutu zúžení či rozšíření zákonného rozsahu společného jmění. V rámci tohoto 

nástroje pak může docházet k majetkovým přesunům mezi manžely, které zákon za darování nepovažuje, nicméně 

jeho účel mohou splnit poměrně dostatečně. – viz DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů teorii 

a judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 79. Nový občanský zákoník tento názor odborné 

veřejnosti reflektoval a začlenil do svého textu klauzuli, že sice majetek, který nabyl darem, děděním nebo odkazem 

jeden z manželů, není součástí společného jmění, avšak s tou výjimkou, že by dárce či zůstavitel projevil jiný úmysl. 

Majetek, který takto nabyli oba manželé společně, se pak stává součástí společného jmění bez dalšího.  

http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/obecna-cast-zakoniku/co-upravuje-obecna-cast-zakoniku/podnikani.html
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/obecna-cast-zakoniku/co-upravuje-obecna-cast-zakoniku/podnikani.html
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vlastnictví; a v) to, co nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu 

svého výhradního majetku (viz § 709 NOZ).     

 Pokud se jedná o již dříve avizované výjimky, kdy součástí společného jmění 

manželů nejsou dluhy, nastává taková situace v případech, kdy se dluhy týkají majetku, 

který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto 

majetku, anebo v případech, kdy je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, 

aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny 

(viz § 710 NOZ).          

 Ze specifických majetkových hodnot, které nový občanský zákoník jmenuje 

jako součásti společného jmění, je to pak zisk, který plyne manželovi z jeho vlastního 

majetku a tím se rovněž stává součástí společného jmění. Pro tuto práci je pak stěžejní 

skutečnost, že v ustanovení § 709 odst. 3 NOZ je za výslovnou součást společného 

jmění manželů prohlášen i podíl v obchodní společnosti, a to pro případ, že jej některý 

z manželů nabyl za trvání manželství.  

 

4. Obchodní podíl jako součást společného jmění manželů 

 Ihned v úvodu této kapitoly je třeba zmínit jeden ze zlomových judikátů 

Nejvyššího soudu ČR z této oblasti, který odstranil pochybnosti o tom, zda je obchodní 

podíl způsobilý stát se součástí společného jmění manželů či nikoli. Nejvyšší soud 

rozhodl ve prospěch této možnosti, přičemž tento závěr odůvodňuje zejména tím, 

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. Jestliže i jeden z manželů nabude 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“ „…následkem vynaložení prostředků patřících 

do společného jmění, aniž by se současně stali „kolektivními“ společníky ve společnosti 

s ručením omezeným, se obchodní podíl nabytý jedním z manželů stává součástí 

společného jmění obou manželů. Důsledkem § 143 odst. 2 ObčZ je toliko oddělení 

či odlišení právního postavení společníka – manžela, jenž se stal společníkem obchodní 
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společnosti, od právního postavení druhého manžela, který se společníkem nestal. 

Jen manžel – společník má práva a povinnosti vyplývající pro něj z úpravy postavení 

společníka obchodní společnosti v obchodním zákoníku či jiném právním předpise nebo 

ve společenské smlouvě. Je však oddělen od majetkové hodnoty obchodního podílu, 

která zůstává manželům společná. Proto je také omezen v nakládání s obchodním 

podílem, pokud nejde o jeho obvyklou správu ve smyslu § 145 odst. 2 ObčZ, 

neboť stejnou měrou jako náleží jemu, náleží i druhému manželovi.“
54

   

 Ustanovení § 143 odst. 2 občanského zákoníku sice výslovně vylučuje možnost, 

že by nabytím obchodního podílu jedním z manželů vznikla účast na společnosti 

i druhému manželovi, nicméně to však neznamená, že by jím byly dotčeny i jiné 

skutečnosti vyplývající z nabytí obchodního podílu.
55

 Tato skutečnost tedy i dle mého 

názoru nemůže ovlivnit výše uvedený závěr, že obchodní podíl se stává součástí 

společného jmění manželů, pokud byl nabyt byť jen jedním z manželů za trvání 

manželství a z prostředků spadajících do společného jmění.     

 Jak již bylo avizováno v předchozím bodě této práce, po vstupu nového 

občanského zákoníku v účinnost již nebude dále možné mít pochybnosti o tom, 

zda obchodní podíl je součástí společného jmění manželů, neboť nový občanský 

zákoník ve svém ustanovení § 709 odst. 3 prohlašuje za výslovnou součást společného 

jmění manželů i podíl v obchodní společnosti, a to pro případ, že jej některý z manželů 

nabyl za trvání manželství. 

 

4.1  Nabytí obchodního podílu jedním z manželů 

Oproti výše uvedenému ujasnění toho, že obchodní podíl skutečně 

do společného jmění manželů náleží, nový občanský zákoník na druhé straně k jasnosti 

výkladu již příliš nepřispívá v oblasti postavení manžela – nespolečníka při nabytí 

obchodního podílu pouze jedním z manželů. Neobsahuje totiž ve svém textu klauzuli 

nyní uvedenou v § 143 odst. 2 občanského zákoníku, která stanoví, že stane-li se jeden 

                                                 
54 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.07.2004, sp. zn. 22 Cdo 700/2004, publikováno: Sbírka rozhodnutí 

a stanovisek č. 68/2005, jehož skutkovým základem byl spor v rámci vypořádání obchodního podílu v rámci 

společného jmění manželů a s tím i spojená otázka charakteru obchodního podílu a jeho způsobilosti stát se součástí 

společného jmění; obdobně srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 09.02.2011, sp. zn. 22 Cdo 1754/2009; 

anebo rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.07.2011, sp. zn. 22 Cdo 3450/2009, veřejnosti dostupné 

na webových stránkách Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz/. 
55 BARTOŠÍKOVA, M., ŠTENGLOVÁ, I.: Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, 

s. 97. 

http://www.nsoud.cz/
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z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti anebo členem 

družstva, nezakládá nabytí podílu účast druhého z manželů na této společnosti 

nebo družstvu (výjimkou jsou podíly v bytových družstvech). Práva a povinnosti 

společníka, které pro něj vyplývají ze zákonné úpravy nebo event. ze společenské 

smlouvy, má jen manžel – společník, přičemž tato stránka je oddělena od majetkové 

hodnoty obchodního podílu, která je oběma manželům společná. Manžel společník 

je pak v důsledku toho omezen v nakládání s obchodním podílem, který je součástí 

společného jmění manželů, neboť v případě takových dispozic se nejedná o obvyklou 

správu majetku, resp. správu v zákonném režimu.
56

     

 Nelze si však představit, že teorie i praxe dojde postupem času k jinému 

výkladu, než je výklad dosud praxí zastávaný, neboť a contrario z nového občanského 

zákoníku ani ze zákona o obchodních korporacích nevyplývá, že by nabytí účasti 

ve společnosti jedním z manželů automaticky znamenalo účast na společnosti 

i pro manžela druhého. V ustanoveních o bytovém družstvu, konkrétně v § 739 ZOK, 

je totiž výslovně upraveno společné členství manželů v bytovém družstvu, které vzniká, 

jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. U obchodních 

společností, nota bene pak konkrétně u společnosti s ručením omezeným, ovšem žádné 

obdobné ustanovení nenajdeme, a tudíž (i vzhledem k celkovému pojetí účasti 

ve společnosti s ručením omezeným a osobnímu charakteru některých práv společníka) 

je nutné dovodit, že i přes absenci výslovného ustanovení v nové úpravě nabytí podílu 

na společnosti s ručením omezeným jedním z manželů ani v budoucnu nedá vzniknout 

účasti druhého z manželů na obchodní společnosti.    

 

4.2  Nabytí obchodního podílu oběma manžely 

Platná právní úprava a ani závěr, k němuž jsme na základě všech argumentů 

došli v předchozím bodě této práce, a sice že účast jednoho z manželů na obchodní 

společnosti nezakládá účast na této společnosti i pro druhého z manželů, ovšem nijak 

nevylučuje, aby oba manželé, a to i za současné existence společného jmění, převzali 

společně vklad do základního kapitálu, podíl na společnosti společně nabyli a stali se 

tak jejím společným společníkem.         

                                                 
56 BARTOŠÍKOVA, M., ŠTENGLOVÁ, I.: Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, 

s. 98. 
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 Podle § 114 odst. 3 obchodního zákoníku, resp. § 32 odst. 4 ZOK, může jeden 

obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným náležet i několika osobám 

společně. Tyto osoby jsou pak jediným, tzv. společným společníkem. V takovém 

případě se majetkové poměry mezi manžely budou řídit režimem ustanovení 

o spoluvlastnictví (viz § 114 odst. 3 obchodního zákoníku; § 32 odst. 4 ZOK), přičemž 

správu podílu vůči společnosti musí zajišťovat správce společné věci. Úprava nového 

občanského zákoníku nevylučuje, aby se tímto správcem stal i jeden z manželů - 

spoluvlastníků a společných společníků (§ 1126 odst. 1 a § 1134 a následující NOZ).  

 Pokud tedy manželé převezmou jeden vklad do základního kapitálu společnosti 

tak, že se stanou oba společníky (resp. jedním společným společníkem), budou se jejich 

vztahy přiměřeně řídit úpravou předepsanou pro spolumajitele obchodního podílu, 

avšak  s nezbytnými odchylkami vynucenými úpravou společného jmění manželů. 

Z přiměřeného použití ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví totiž 

vyplývá, že výše podílů na obchodním podílu náležejícím více osobám je věcí dohody 

budoucích spolumajitelů. Jestliže však z dohody či ze zákona nic jiného nevyplývá, jsou 

podíly spolumajitelů stejné (§  137 odst. 2 občanského zákoníku).
57

 Nicméně v situaci, 

kdy je obchodní podíl součástí společného jmění manželů, si nelze dost dobře 

představit, že by manželé mohli dohodou stanovit výši svých podílů na obchodním 

podílu ve společnosti, neboť jedním ze základních principů společného jmění je právě 

stejná výše podílů obou manželů na jejich společném majetku.     

 Z přiměřeného použití právní úpravy spoluvlastnictví dále vyplývá rovněž 

skutečnost, že z právních úkonů týkajících se obchodního podílu jsou oprávněni 

a povinni všichni spolumajitelé společně a nerozdílně. O hospodaření s obchodním 

podílem rozhodují spolumajitelé většinou počítanou podle velikosti jejich podílů 

na obchodním podílu.
58

 Ani tato zásada se však v rámci společného jmění manželů 

nemůže beze zbytku uplatnit, neboť i když důsledky nakonec totožné, dospějeme k nim 

odlišným postupem. Společné jmění manželů je ve své podstatě specifickým druhem 

spoluvlastnictví (jak naznačovala i úprava před účinností novely současného 

občanského zákoníku, která tzv. bezpodílové spoluvlastnictví manželů nahradila 

společným jměním), jeho režim je však zvláštní a úprava spoluvlastnických vztahů 

                                                 
57 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol.: Obchodní zákoník, komentář. 13. vydání. Praha: C.H.Beck 

2010, s. 384. 
58 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol.: Obchodní zákoník, komentář. 13. vydání. Praha: C.H.Beck, 

2010, s. 384. 
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se na společné jmění bude aplikovat pouze v konkrétních případech (např. při nabytí 

věci oběma manžely v důsledku dědění nebo darování), anebo přiměřeně v případě, 

kdy se manželé stanou společnými vlastníky obchodního podílu. Občanský zákoník 

proto ve svém § 145 (resp. nový občanský zákoník ve svém § 715) obsahuje výslovnou 

úpravu toho, jakým způsobem jsou manželé oprávněni hospodařit s majetkem, který je 

součástí jejich společného jmění, a to aniž je jakkoli odkazováno na obecná ustanovení 

o spoluvlastnictví.         

 Pro úplnost již snad zbývá jen poznamenat, že nastane-li výše popsaná situace, 

tj. že se oba manželé stanou společným společníkem společnosti s ručením omezeným, 

pak musí být takto zapsáni i do obchodního rejstříku,
59

 neboť zde je naopak nutné 

aplikovat zásadu přiměřeného užití ustanovení o spoluvlastnictví a jakožto podílová 

spoluvlastníci obchodního podílu musí v obchodním rejstříku takto figurovat 

oba manželé.   

5. Nakládání s obchodním podílem ve společném jmění 

manželů 

V souladu se základní zásadou režimu společného jmění manželů, tj. zásadou 

rovnoprávnosti manželů co do účasti na společném majetku či nabývání práv, pak zákon 

musí do určité míry vyrovnávat postavení obou manželů v této sféře. Děje se tak 

pomocí ustanovení § 145 odst. 2 (§ 714 odst. 1 NOZ) o nutném souhlasu druhého 

manžela s úkony vybočujícími z povahy obvyklé či běžné správy majetku.  

 Pro otázku oprávněnosti nakládání s obchodním podílem, který je součástí 

společného jmění manželů, bude proto nutné vždy rozhodnout, zda se v případě 

dispozice s ním jedná o obvyklou správu majetku (resp. o správu v zákonném režimu; 

§ 713 NOZ), anebo se jedná o úkon, který z této kategorie již vybočuje a je k němu 

zapotřebí souhlasu druhého manžela – nespolečníka.      

 V úvodu této kapitoly je rovněž nutné zmínit fakt, že samotná účast společníka 

ve společnosti s ručením omezeným z něj nečiní podnikatele, což má zásadní vliv 

na posuzování platnosti úkonů ve vztahu k obchodnímu podílu, učiněných ze strany 

manžela – společníka. 

                                                 
59 DVOŘÁK, T.: Společné jmění manželů a podíl v obchodní společnosti nebo v družstvu – některé otázky 

vzájemných vztahů. Obchodněprávní revue 9/2010, s. 267. 
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5.1  Institut tzv. obvyklé správy majetku 

Podle § 145 odst. 2 občanského zákoníku může obvyklou správu majetku 

náležejícího do společného jmění manželů vykonávat každý z manželů, nicméně 

ve všech ostatních záležitostech je zapotřebí souhlasu druhého manžela. Bude zajisté 

věcí výkladu pro každý konkrétní případ, kdy se bude jednat o úkony patřící do obvyklé 

správy majetku a kdy již o takové úkony, které tuto obvyklou správu překračují. 

Pro úkony přesahující obvyklou správu má nedodržení požadavku souhlasu obou 

manželů za následek neplatnost právního úkonu, a to neplatnost relativní v souladu 

s ustanovením § 40a občanského zákoník, resp. § 586 NOZ.    

 Jedná-li se o konkrétní úkony a jejich posouzení z hlediska obvyklé správy 

majetku, nebude zřejmě úkonem spadajícím pod obvyklou správu majetku darování 

nemovitosti či její zastavení, nebo poskytnutí daru nikoli nepatrné hodnoty třetí osobě. 

Naproti tomu běžnou záležitostí, resp. úkonem náležejícím do obvyklé správy majetku, 

bude např. obstarávání běžného chodu domácnosti, jako jsou nákupy spotřebního zboží, 

budou-li jeho rozsah a hodnota přiměřené, dále pak obstarávání běžných oprav 

v domácnosti, plnění pravidelných platebních povinností, jako je např. placení záloh 

za služby spojené s užíváním bytu nebo obstarávání osobních potřeb dětí a manželů 

 Je možné říci, že pojmy „obvyklá správa majetku“ a „správa v zákonném 

režimu“, jak je tento institut pojmenován v novém občanském zákoníku (§ 714 an.) 

znamenají jedno a totéž. Na tomto základě pak bude možné legitimně použít 

i při změněné právní úpravě výklad vyjádřený právní teorií i judikaturou ohledně toho, 

co je považováno za obvyklou správu majetku a co již nikoli.     

 Pokud se jedná o nabytí obchodního podílu do společného jmění manželů 

(z prostředků tohoto jmění) a rovněž i následné dispozice s ním, představují zásadní 

změnu struktury společného jmění manželů, neboť postupem času v jejich důsledku 

logicky dochází buďto k rozmnožení či ke zmenšení majetku ve společném jmění. 

Již z tohoto důvodu a především z důvodu výkladu výše uvedeného nelze dispozice 

s obchodním podílem ve společném jmění manželů považovat za obvyklou správu 

majetku, která by nevybočovala z kategorie běžných záležitostí 
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5.2  Postavení druhého manžela v souvislosti s nakládáním 

 s obchodním podílem 

V nakládání s obchodním podílem je nutné rozlišovat dvě situace, a sice výkon 

nemajetkových práv souvisejících s obchodním podílem, která jsou vyhrazena 

pouze pro manžela - společníka a jemuž je tak svěřeno právo jednat v jejich rámci zcela 

bez souhlasu druhého manžela, a na druhé straně pak výkon majetkových práv 

manželem-společníkem.          

 Pokud hovoříme o právních úkonech manžela – společníka ve vztahu k obchodní 

společnosti, jsou pouze věcí osobního výkonu společnických práv manžela – společníka 

a nepodléhají proto ani režimu ustanovení § 145 odst. 2 občanského zákoníku (tedy 

nutností souhlasu manžela – nespolečníka, pokud by se jednalo o úkony vybočující 

z rámce obvyklé správy majetku ve společném jmění), ani režimu ustanovení § 146 

občanského zákoníku (jak je podrobně rozebráno níže, účast na obchodní společnosti 

jako taková není sama o sobě podnikáním). Manžel – společník v těchto případech 

jedná zcela samostatně a nezávisle na druhém manželovi.
60

 Tím, že nemajetková práva 

náleží pouze manželovi - společníkovi, se tento samozřejmě dostává do výhodnější 

pozice z hlediska toho, že výkonem takových práv může zásadně ovlivnit výši hodnoty 

majetkové podstaty, která ve výsledku připadá do společného jmění manželů.

 V souladu se zásadou rovnosti subjektů (založenou v § 2 odst. 2 občanského 

zákoníku)
61

 a základní zásadou režimu společného jmění manželů, tj. zásadou 

rovnoprávnosti manželů co do účasti na společném majetku či nabývání práv, pak zákon 

musí do určité míry vyrovnávat postavení obou manželů v této sféře. Děje se tak 

pomocí ustanovení § 145 odst. 2 (§ 714 odst. 1 NOZ) o nutném souhlasu druhého 

manžela s úkony vybočujícími z povahy obvyklé či běžné správy majetku.  

 Za obvyklou správu společného jmění nelze považovat zejména zastavení 

či převod obchodního podílu, popř. na převod navazující rozdělení obchodního podílu. 

K těmto právním úkonům by byl tudíž nutný souhlas manžela – nespolečníka. 

Smluvní stranou takové převodní smlouvy (resp. smlouvy zástavní) smlouvy se ovšem 

stává pouze manžel - společník. Druhý z manželů se pak může domoci ochrany soudní 

                                                 
60 DVOŘÁK, T.: Společné jmění manželů a podíl v obchodní společnosti nebo v družstvu – některé otázky 

vzájemných vztahů. Obchodněprávní revue 9/2010, s. 267. 
61 Nový občanský zákoník však od principu rovnosti subjektů poněkud upouští a jeho ústředním principem se stává 

princip svobody projevující se zásadou autonomie vůle. Zásada autonomie vůle společně se zásadou neminem laedere  

se pak stávají hlavními a zájemně se ovlivňujícími zásadami soukromého práva.  
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cestou a dovolat se neplatnosti na základě prohlášení, že s dotčeným úkonem 

(zastavením, převodem či rozdělením obchodního podílu) nesouhlasí. Absence souhlasu 

druhého manžela s takovýmito dispozicemi s obchodním podílem zakládá však pouze 

relativní neplatnost takového právního úkonu, a pokud se druhý z manželů neplatnosti 

nedovolá, jedná se o právní úkon platný.
62

      

 V praxi však toto může způsobit nemálo problémů a bývá proto odborníky vřele 

doporučováno, aby přímo do zástavní (převodní) smlouvy byla začleněna klauzule, 

v níž druhý manžel potvrzuje svůj souhlas a ke smlouvě připojí svůj podpis jakožto její 

vedlejší účastník.
63

         

 Jistých těžkostí prostá však není ani situace manžela – společníka ve vztahu 

k oprávněným zájmům druhého z manželů, a to nejen v praktickém a každodenním 

posuzování toho, co je a co není obvyklou správou majetku a kdy tak analogicky 

potřebuje ke svému konání souhlas druhého. Mnohé další povinnosti totiž bývají 

stanoveny ve společenské smlouvě a manžel - společník tak bývá často povinen 

např. uchovávat v tajnosti informace důležité pro podnikání společnosti, dbát vždy 

o zájmy společnosti a při rozhodování dávat přednost právě těmto zájmům před zájmy 

vlastními, nepoškozovat vlastním jednáním zájmy společnosti atd.
64

 Manžel - společník 

tak musí vyřešit i vztah těchto povinností a povinností k druhému manželovi, které 

plynou z režimu společného jmění manželů. Na povinnosti manžela - společníka vůči 

společnosti je však zřejmě nutno pohlížet tak, že jsou nadřazeny povinnostem vůči 

manželovi. K takové úvaze vede především skutečnost, že nabytí obchodního podílu 

do společného jmění manželů vždy vyžaduje souhlas obou manželů a tak tím, že druhý 

manžel souhlasí s takovým nabytím obchodního podílu do společného jmění, vyjadřuje 

implicitně rovněž souhlas i se zatížením manžela - společníka určitými povinnostmi, 

které je povinen plnit na základě společenské smlouvy, k jejímuž dodržování se zavázal. 

65
 S tímto závěrem je dle mého názoru nutno souhlasit, neboť není možné akceptovat 

situaci, kdy by ostatní společníci obchodní společnosti byli nuceni přijmout fakt, 

                                                 
62 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.10.2012, sp. zn. 29 Cdo 2830/2011, veřejnosti dostupné na webových 

stránkách Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz/, kde je řešena právě platnost nakládání s obchodím podílem 

vzhledem k souhlasu druhého z manželů.  
63 VESELÁ, K., SAMKOVÁ, A.: Obchodní podíl ve společném jmění manželů. Dostupný 

z: http://www.epravo.cz/top/clanky/obchodni-podil-ve-spolecnem-jmeni-manzelu-42928.html. 
64 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol.: Kurs obchodního práva - Právnické osoby 

jako podnikatelé. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 185. 
65 VESELÁ, K.; SAMKOVÁ, A.: Obchodní podíl ve společném jmění manželů. Dostupný 

z: http://www.epravo.cz/top/clanky/obchodni-podil-ve-spolecnem-jmeni-manzelu-42928.html. 

http://www.nsoud.cz/
http://www.epravo.cz/top/clanky/obchodni-podil-ve-spolecnem-jmeni-manzelu-42928.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/obchodni-podil-ve-spolecnem-jmeni-manzelu-42928.html
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že manžel – společník bude plnit své povinnosti vůči společnosti vždy jen ve světle 

režimu společného jmění manželů a nebude tak logicky schopen těmto povinnostem 

dostát v celém jejich rozsahu.         

 Již jen na okraj zmiňme na tomto místě ještě otázku odpovědnosti manžela - 

společníka a určitých sankcí vůči jeho osobě v případě, že dojde k majetkovým ztrátám 

v rámci společného jmění v důsledku jeho nakládání s obchodním podílem. Manžel - 

společník může totiž jak výkonem svých majetkových, tak i nemajetkových práv 

souvisejících s obchodním podílem, mít podstatný vliv na výši majetku ve společném 

jmění. Pokud tedy dojde k jeho ztrátě či podstatnému zmenšení, mohl by tak logicky 

připadat v úvahu i možný postih jeho osoby. V úvahu by mohlo přicházet dokonce 

stíhání pro trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku. Tato úvaha se 

však ve svých důsledcích ukazuje jako lichá, neboť pro naplnění skutkové podstaty 

tohoto trestného činu je kromě jiného nutné, aby škoda byla způsobena tím, že pachatel 

poruší uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí 

majetek. Společné jmění manželů je však institutem spadajícím do oblasti 

bezpodílového spoluvlastnictví a v žádném případě se tedy vzhledem k osobě manžela – 

společníka nejedná o majetek cizí, jehož správou by byl pověřen. Skutková podstata 

takového trestného činu tak za těchto okolností nemůže být naplněna.
66

 

Zůstává tak už jen věcí diskuse, zda by v určitých reálných životních situacích taková 

možnost postihu v lecčems neulehčila postavení manžela – nespolečníka, který by tak 

byl více chráněn před neuváženými zásahy do struktury majetku ve společném jmění 

ze strany manžela – společníka.        

 

 5.3  Nepoužitelnost ustanovení o souhlasu druhého manžela 

 k podnikání 

 Jak již bylo výše avizováno, samotná účast jednoho z manželů jako společníka 

společnosti s ručením omezeným, který se stal majitelem obchodního podílu, 

není podnikáním (byť ve své podstatě slouží ke zvětšení majetku a je s ní spojena 

činnost prováděná soustavně).
67

 Skutečnost, že osoba je společníkem obchodní 

                                                 
66 VESELÁ, K., SAMKOVÁ, A.: Obchodní podíl ve společném jmění manželů. Dostupný 

z: http://www.epravo.cz/top/clanky/obchodni-podil-ve-spolecnem-jmeni-manzelu-42928.html. 
67 POHL, T.: Problémy podnikání a zaměstnání – Manželé a podnikání. Rodinné listy č. 0/2011, rubrika Právní 

rozbory rodinných listů, s. 18-22. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/obchodni-podil-ve-spolecnem-jmeni-manzelu-42928.html
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společnosti, tudíž nijak nemění její právní postavení z hlediska jejího podnikatelského 

či nepodnikatelského statusu, neboť společník se z titulu své účasti v obchodní 

společnosti nestává nikdy podnikatelem a výkon práv a povinností společníka plynoucí 

z účasti na obchodní společnosti není kvalifikován jako výdělečná činnost ve smyslu 

ustanovení § 304 odst. 1 zákoníku práce.
68

      

 Toto konstatování je důležité zejména ve vztahu k platnosti některých dispozic 

s obchodním podílem ve společném jmění manželů, neboť pokud by účast 

na společnosti s ručením omezeným byla kvalifikována jako podnikání, vztahovalo 

by se na úpravu vztahů mezi manžely ustanovení § 146 občanského zákoníku, 

resp. § 715 NOZ, který vyžaduje souhlas druhého z manželů s použitím společného 

majetku k podnikání.           

 Avšak i tehdy, když je s podíly v obchodních společnostech nakládáno v rámci 

podnikání, je souhlas manžela - nespolečníka podle § 146 občanského zákoníku, resp. 

§ 715 NOZ, z hlediska platnosti takové dispozice nerozhodný. Svou roli tu bude hrát 

pouze souhlas tohoto manžela udělený pro konkrétní úkon v souladu s § 145 odst. 2 

věty druhé občanského zákoníku, resp. § 714 NOZ (tj. souhlas pro případy, kdy se 

nejedná o obvyklou správu majetku náležejícího do společného jmění manželů). 

Nakládání s podíly v obchodních společnostech tudíž souhrnně řečeno není možné 

kvalifikovat jako použití společného majetku k podnikání.
69

   

 Za situace, kdy vlastnictví obchodního podílu a účast ve společnosti s ručením 

omezeným samo o sobě není považováno za podnikání, není možné např. dovozovat, 

že by uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu manželem – společníkem bylo 

úkonem souvisejícím s podnikáním a tedy k uzavření této smlouvy již souhlas druhého 

manžela - nespolečníka nebyl třeba.
70

 Převod obchodního tedy nelze bez dalšího a jen 

na základě prosté účasti ve společnosti s ručením omezeným považovat za úkon 

manžela související s podnikáním.
71

   

                                                 
68 DVOŘÁK, T.: Společné jmění manželů a podíl v obchodní společnosti nebo v družstvu – některé otázky 

vzájemných vztahů. Obchodněprávní revue 9/2010, s. 267. 
69 DVOŘÁK, T.: Společné jmění manželů a podíl v obchodní společnosti nebo v družstvu – některé otázky 

vzájemných vztahů. Obchodněprávní revue 9/2010, s. 267. 
70 Rozsudek Nejvyššího ČR ze dne 16.04.1998, sp. zn. 2 Cdon 1652/97, publikováno: Soudní judikatura č. 12, ročník 

1998; Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.01.2006, sp. zn. 22 Cdo 103/2005, publikováno: Soubor civilních 

rozhodnutí a stanovisek, C. H. Beck, poř. č. C 3991. 
71 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.10.2012, sp. zn. 29 Cdo 2830/2011, veřejnosti dostupné na webových 

stránkách Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz/, kde je řešena právě platnost nakládání s obchodím podílem 

http://www.nsoud.cz/
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6. Nabytí obchodního podílu do společného jmění manželů 
 

Aby se obchodní podíl vůbec stal součástí společného jmění manželů, musí 

k jeho nabytí dojít jedním z manželů či oběma manžely, a to za trvání manželství, 

přičemž nesmí existovat zákonný ani smluvní důvod (vzhledem k možnosti modifikace 

zákonného rozsahu společného jmění smlouvou manželů podle § 143 občanského 

zákoníku, resp. § 716 a následujících NOZ), který by jej ze společného jmění vylučoval. 

Druhým ze zákonných požadavků k tomu, aby nastala situace, kdy se obchodní podíl 

stane součástí společného jmění manželů, je skutečnost, že byl nabyt z prostředků, 

které spadají do společného jmění.        

 Jak již bylo dříve avizováno, nejasnosti ohledně toho, zda obchodní podíl je 

či není součástí společného jmění manželů, naprosto odstraňuje nový občanský zákoník, 

který ve svém ustanovení § 709 odst. 3 prohlašuje za výslovnou součást společného 

jmění manželů i podíl v obchodní společnosti, a to pro případ, že jej některý z manželů 

nabyl za trvání manželství a z prostředků patřících do společného jmění.     

 O možných způsobech nabývání obchodního podílu je již více či méně podrobně 

pojednáno v bodech 2.4.1 a 2.4.2 této práce. V následující kapitole se proto budeme 

věnovat právě specifikům jeho nabytí do společného jmění manželů, 

neboť např. smlouva o převodu obchodního podílu patřícího do společného jmění 

ke své platnosti vyžaduje nejen splnění požadavků formy a stanovení úplatnosti, 

ale i některé úkony ze strany manžela – nespolečníka.      

 Výrazná specifika dále např. nacházíme i u bezúplatného nabytí obchodního 

podílu do společného jmění, na který je nutné vztáhnout úpravu darovací smlouvy.
72

 

Jak bude dále podrobněji rozebráno, režim darování majetku do společného jmění je 

dodnes velmi komplikovaný a zaslouží si tak více pozornosti i v rámci této práce.  

  

 

            

                                                                                                                                               
vzhledem k souhlasu druhého z manželů a nemožnost posouzení účasti ve společnosti s ručením omezeným jako 

podnikání.  
72 Srov. ČECH, P.: K některým úskalím převodu obchodního podílu II. Právní rádce 6/2007; dostupný také 

z http://pravniradce.ihned.cz/c1-21466810-k-nekterym-uskalim-prevodu-obchodniho-podilu-ii. 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-21466810-k-nekterym-uskalim-prevodu-obchodniho-podilu-ii


32 

 

6.1  Originární způsoby nabytí 

 

 Prvotním způsobem, jak lze originárně nabýt obchodní podíl do společného 

jmění manželů, je při samotném založení společnosti s ručením omezeným, a to 

uzavřením společenské smlouvy (event. vydáním zakladatelské listiny, pokud se bude 

jednat o společnost s jediným zakladatelem). Druhou možností pak je prohlášení o 

převzetí nového vkladu v případě zvyšování základního kapitálu, přičemž toto převzetí 

někým jiným nežli společníkem a jeho prohlášení, že přistupuje ke společenské 

smlouvě, rovněž považováno za originární způsob nabytí obchodního podílu.
73

   

 V obou případech je osobou nabývající obchodní podíl vždy pouze manžel - 

společník, který příslušný právní úkon činí (tedy je účastníkem společenské smlouvy, 

resp. sepíše zakladatelskou listinu u jednočlenné společnosti s ručením omezeným, 

anebo se zaváže k převzetí vkladu při zvýšení základního kapitálu společnosti). 

V obchodním rejstříku je pak následně zapsán rovněž tento manžel, a to bez jakékoliv 

poznámky ohledně jeho osobního stavu (zda je svobodný či ve stavu ženatý/vdaná), 

nebo dokonce poznámky, že obchodní podíl je součástí společného jmění manželů.

 Pokud k nabytí obchodního podílu dochází z prostředků společného jmění, jedná 

se bezpochyby o zásadní změnu struktury společného jmění manželů, neboť postupem 

času v důsledku jeho nabytí logicky dochází buďto k rozmnožení či ke zmenšení 

majetku ve společném jmění. Již z tohoto důvodu a především z důvodu výkladu výše 

uvedeného nelze dispozice s obchodním podílem ve společném jmění manželů 

považovat za obvyklou správu majetku, která by nevybočovala z kategorie běžných 

záležitostí. Je zřejmé, že k uzavření společenské smlouvy či k převzetí vkladu v rámci 

zvyšování základního kapitálu bude třeba souhlasu druhého z manželů, a to pod sankcí 

relativní neplatnosti takového úkonu (viz § 145 odst. 2 občanského zákoníku; § 714 

odst. NOZ). Do sbírky listin obchodního rejstříku musí být založen souhlas druhého 

z manželů s takovým vkladem do společnosti a rovněž platí, že i pro další dispozice 

s obchodním podílem se bude vyžadovat souhlas manžela – nespolečníka. Pro případ, 

kdy jeden z manželů již je společníkem a v rámci zvýšení základního kapitálu pouze 

převezme závazek k dalšímu vkladu do společnosti je pak situace obdobná a nic na ní 

                                                 
73 ČERNÁ, S., PELIKÁNOVÁ, I. a kol.: Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. Praha: ASPI, 

a.s., 2006, s. 393 an., obdobně BARTOŠÍKOVA, M., ŠTENGLOVÁ, I.: Společnost s ručením omezeným. 2. vydání, 

Praha: C.H.Beck, 2006, s. 72. 
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nemění ani fakt, že po účinnosti zákona o obchodních korporacích bude opuštěna tato 

jednotnost podílu v jedněch rukou
74

 (tj. zásada, že jeden společník může mít v téže 

obchodní společnosti pouze jeden podíl).      

 Tato úprava ovšem nijak nevylučuje možnost, že by oba manželé, vystupující 

společně na straně nabyvatele jako jedna ze stran, nabyli společně obchodní podíl 

ve společnosti s ručením omezeným do společného jmění manželů a jako takoví se stali 

„společným“ společníkem. V takovém případě by pak nenastoupily účinky ustanovení 

§ 143 odst. 2 občanského zákoníku, neboť v něm se počítá s možností, že podíl nabyl 

pouze jeden z manželů, a nikoliv oba manželé společně. Manželé v tomto případě totiž 

musí svá práva spojená se společným obchodním podílem vykonávat prostřednictvím 

společného zmocněnce. Takovým zmocněncem pak může být kterýkoliv z manželů 

nebo i třetí osoba. Do obchodního rejstříku pak musí být zapsáni oba manželé jako 

„společní“ společníci.
75

        

 Třetí z originárních způsobů nabytí obchodního podílu do společného jmění 

manželů – vydržení – rovněž není vyloučen. K nabytí majetku vydržením dochází 

ex lege, resp. přímo v důsledku uplynutí vydržecí doby, a to pokud zde v době nabytí 

vlastnictví existovalo společné jmění manželů jakožto fungující systém.
76

 

K nabytí do společného jmění manželů vydržením se již v minulosti vyjádřil 

Nejvyšší soud ČR, přičemž zaujal právní názor, že: „…nabytí věci oběma manžely 

do jejich bezpodílového spoluvlastnictví vydržením předpokládá dobrou víru obou, 

že jim oběma jako bezpodílovým spoluvlastníkům věc patří, a to po celou zákonem 

stanovenou dobu nepřetržité držby“.
77 

Obdobný názor vyjádřil v jednom ze svých 

nálezů i Ústavní soud, když ve prospěch nabytí majetku do společného jmění vydržením 

argumentoval takto: „Protože vydržení není uvedeno mezi výjimkami v § 143 ObčZ, 

má Ústavní soud za to, že stane-li se oprávněný držitel vydržitelem věci, přejde tato věc 

do bezpodílového spoluvlastnictví manželů, pokud manželé žijí v trvajícím manželství 

za existujícího bezpodílového spoluvlastnictví.“
78

      

 Vzhledem k výše uvedenému pak je možné dovozovat, že v případě, kdy je 

                                                 
74 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; k § 31 až § 43. 
75 DVOŘÁK, T.: Společné jmění manželů a podíl v obchodní společnosti nebo v družstvu - některé otázky 

vzájemných vztahů. Obchodněprávní revue. 9/2010, s. 267. 
76 BOHUSLAV, P.: Vydržení v českém právu. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, s. 137 a 138. 
77 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 10. 1996, sp. zn. 3 Cdon 231/96, publikováno: Soudní rozhledy 2/1997 

pod č. 25, s. 33. 
78 Srov. nález Ústavního soudu ČR ze dne 12.06. 1996, sp. zn. II. ÚS 219/95. 
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možné obchodní podíl vydržet i přes jeho specifickou povahu, nic nebrání tomu, 

aby se v důsledku toho stal součástí společného jmění manželů.  

 

 

6.2  Derivativní způsoby nabytí 

 

K nabytí podílu v obchodní společnosti jedním z manželů může dojít zejména 

prostřednictvím smlouvy o převodu obchodního podílu (§  115 obchodního zákoníku; 

§ 207 a následující ZOK), Osobou nabývající obchodní podíl je vždy pouze ten 

z manželů, který příslušný právní úkon činí (tedy kupuje obchodní podíl). V obchodním 

rejstříku je pak následně zapsán rovněž tento manžel, a to bez jakékoliv poznámky 

ohledně jeho osobního stavu (zda je svobodný či ve stavu ženatý/vdaná), nebo dokonce 

poznámky, že obchodní podíl je součástí společného jmění manželů. 

Tato úprava ovšem nijak nevylučuje možnost, že by oba manželé, vystupující 

společně na straně nabyvatele jako jedna ze stran smlouvy, nabyli společně obchodní 

podíl ve společnosti s ručením omezeným do společného jmění manželů a jako takoví 

se stali „společným“ společníkem. V takovém případě by manželé museli svá práva 

spojená se společným obchodním podílem vykonávat prostřednictvím společného 

zmocněnce. Takovým zmocněncem pak může být kterýkoliv z manželů nebo i třetí 

osoba. Do obchodního rejstříku pak musí být zapsáni oba manželé jako „společní“ 

společníci.
79

           

 Za situace, kdy je převáděn podíl, který je součástí společného jmění manželů 

či se tímto převodem má stát jeho součástí, je k takovému převodu nutný souhlas 

druhého z manželů. Absence tohoto souhlasu má za následek relativní neplatnost 

smlouvy o převodu a manžel – nespolečník, který byl v dispozici s podílem neprávem 

opomenut, má možnost se této neplatnosti dovolat (promlčení doba je v tomto případě 

tříletá). V reálných vztazích tak může dojít k případům, kdy byla uzavřena smlouva 

o převodu obchodního podílu, která splňuje všechny zákonem stanovené náležitosti 

(tj. je uzavřena v písemné formě, podpisy účastníků jsou úředně ověřeny, nabyvatel – 

nespolečník ve smlouvě prohlásí, že přistupuje ke společenské smlouvě, a obsahuje údaj 

o úplatnosti či bezplatnosti převodu a event. konkrétní údaj o výši úplaty), 

                                                 
79 DVOŘÁK, T.: Společné jmění manželů a podíl v obchodní společnosti nebo v družstvu - některé otázky 

vzájemných vztahů. Obchodněprávní revue. 9/2010, s. 267. 
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byla schválena valnou hromadou a nabyvatel podílu je již zapsán v obchodním rejstříku 

jako nový společník, nicméně i přesto se manžel – nespolečník může legitimně domáhat 

určení neplatnosti smlouvy o převodu obchodního podílu, který byl součástí společného 

jmění.
80

           

  Na tomto místě je nutno uvést ještě možnost nabytí obchodního podílu 

prostřednictvím smlouvy o převodu podniku (resp. podle terminologie zákona 

o obchodních korporacích smlouvou o „koupi závodu“), přičemž obchodní podíl 

v tomto případě přechází na nabyvatele podniku jako jedna z jeho nehmotných součástí. 

Tento způsob nabytí obchodního podílu je specifický tím, že ač účast na společnosti 

s ručením omezeným samu o sobě nelze bez dalšího považovat za podnikání, zde je již 

tato účast spojena s vlastnictvím podniku a tudíž s výkonem určité činnosti v jeho 

rámci, kterou již za podnikání lze považovat. Jak je však dále podrobněji zdůvodněno, 

nelze tímto způsobem nabýt obchodní podíl do společného jmění, neboť podnik 

jako takový je z rozsahu společného jmění manželů vyloučen. Pro tento případ bude 

třeba se vypořádat s možnou povahou podniku jakožto věci sloužící k výkonu povolání 

jednoho z manželů. Pokud jde o zásadní skutečnost, zda věci, které slouží výkonu 

povolání jednoho z manželů jsou součástí jejich společného jmění, pak je na tomto 

místě nutný malý historický exkurz, a to až do doby před účinností novely občanského 

zákoníku č. 91/1998 Sb., která zavedla institut „společného jmění manželů“, aby tak 

nahradila tzv. bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Přede dnem účinnosti této novely 

bezpodílové spoluvlastnictví manželů dle zákona netvořily (mimo jiné) ty věci, které 

podle své povahy sloužily výkonu povolání jen jednoho z manželů. Současné znění 

občanského zákoníku a ani nový občanský zákoník však tuto kategorii věcí nezná 

a ze společného jmění manželů ji tudíž explicitně nevylučuje.  

Toto srovnání je podstatné právě pro následující posouzení otázky právního 

režimu podniku jako specifického předmětu právních vztahů. Na základě znění 

přechodných ustanovení novely občanského zákoníku č. 91/1998 Sb., se pak věci, 

které ke dni 1. srpna 1998 tvořily bezpodílové spoluvlastnictví manželů, stávají součástí 

společného jmění manželů. Logickým výkladem (konkrétně použitím argumentu 

a contrario) pak nelze dojít k jinému závěru, než že věci, které ke dni 1. srpna 1998 

bezpodílové spoluvlastnictví manželů netvořily, se součástí společného jmění manželů 

                                                 
80 DVOŘÁKOVÁ-ZÁVODSKÁ, J.: Podnikání a majetek manželů. Zpravodaj Jednoty českých právníků č. 2/2008, s. 

26-34.  
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nestávají. Tudíž i když současné znění občanského zákoníku podnik jako věc sloužící 

k výkonu povolání jednoho z manželů ze společného jmění výslovně nevylučuje, 

na základě předchozího výkladu lze dojít k závěru, že jeho součástí nejsou. 

Aby věc byla z tohoto důvodu vyloučena ze společného jmění, pak podle názoru 

Nejvyššího soudu ČR: „…musí splňovat podmínku, že jde o věc, která má a může 

sloužit výlučně výkonu povolání jen jednoho z manželů a která zároveň (po jejím 

pořízení k tomuto účelu) skutečně slouží výlučně jen jednomu z manželů.“
81

  

 Občanskoprávní pojem výkonu povolání je obsahově velmi široký a zahrnuje 

výkon veškerých možných povolání jednoho z manželů, a to bez ohledu na právní 

režim, v němž je povolání vykonáváno. Může se jednat i o výkon svobodného povolání, 

které může mít právní režim živnostenského nebo jiného podnikání. 
82

 Pokud jde 

o problém s výkladem skutečnosti, zda podnikání jednoho z manželů jako fyzické osoby 

je možno posoudit jako výkon povolání, pak sem trochu světla vnáší jeden z judikátů 

Nejvyššího soudu
83

, v němž je řečeno, že: „výkonem povolání je také podnikání 

jednoho z manželů jako fyzické osoby ve smyslu § 2 odst. l zákona č. 513/1991 Sb., 

obchodního zákoníku“.         

 Na základě zde uvedeného jsem proto toho názoru, že podnik jako věc sloužící 

k výkonu povolání jednoho z manželů není součástí společného jmění manželů a tudíž 

v jeho rámci nelze nabýt do společného jmění ani obchodní podíl jakožto součást tohoto 

podniku. Obchodní podíl tedy v tomto případě získá manžel – vlastník podniku 

do svého výlučného majetku. V případě zániku společného jmění a jeho vypořádání 

pak vzhledem k podniku lze přihlížet pouze k jeho výnosům, neboť takové výnosy 

do společného jmění naopak patří. Pokud by však podnik získali oba manželé společně, 

stali by se tak podílovými spoluvlastníky podniku a zároveň společnými společníky 

obchodní společnosti, a to z titulu nabytí obchodního podílu jako součásti tohoto 

podniku.  

                                                 
81 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.11.2000, sp. zn. 22 Cdo 2470/2000, publikováno: Soudní rozhledy č. 2, 

ročník 2001, kde je řešeno nabytí vlastnictví k věci, která byla darována jedním z manželů druhému, přičemž 

v souvislosti s tím musí být vyřešena otázka, zda daná věc vůbec byla součástí společného jmění manželů, a to právě 

z důvodu, že mohla sloužit k výkonu povolání pouze jednomu z manželů.  
82 TELEC, I.: Společné jmění manželů a věci k výkonu povolání. Právní rozhledy. 11/1998, s. 565. 
83 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 02.04.2002, sp. zn. 22 Cdo 1717/2000, publikováno: Soubor rozhodnutí, 

C 1127/svazek 16, kde se v rámci vypořádání společného jmění manželů řešila opět skutečnost, zda určité majetkové 

hodnoty vůbec byly součástí společného jmění manželů a v souvislosti s tím i otázka, zda i podnikání je možné 

považovat za výkon povolání jednoho z manželů.  
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Dalším a velmi specifickým způsobem nabytí obchodního podílu do společného 

jmění manželů je jeho bezúplatné nabytí.  Jak již bylo podrobně rozebráno 

v relevantním bodě této práce, lze na tento případ aplikovat ustanovení o smlouvě 

darovací a můžeme tedy legitimně hovořit o „darování“ obchodního podílu. Vzhledem 

ke zvláštnostem společného jmění manželů však tento případ nabytí nebude připadat 

v úvahu, neboť jedná-li se o věci, které darem nabyli oba manželé, nestávají se tyto 

předmětem jejich společného jmění, ale vztahuje se na ně režim podílového 

spoluvlastnictví.
84

 V případě obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným by 

se pak oba manželé stali jejími společnými společníky. Obchodní podíl tedy obecně 

lze nabýt bezúplatnou smlouvou o jeho převodu, tj. v podstatě darováním, nicméně 

nabýt obchodní podíl darováním tak, aby se stal součástí společného jmění, 

je za současné právní úpravy vyloučeno. Po vstupu nového občanského zákoníku 

v účinnost se však tato situace diametrálně změní, neboť z ustanovení § 709 odst. 1 

písm. b) vyplývá možnost dárce projevit při darování jednomu z manželů úmysl, 

aby se darovaný majetek stal předmětem společného jmění. Navíc pokud by byl 

obchodní podíl darován oběma manželům, pak z textu daného ustanovení nového 

občanského zákoníku vyplývá, že takový majetek je ex lege součástí jejich společného 

jmění.
85

 

Dalším možným derivativním způsobem nabytí obchodního podílu je jeho 

zdědění. Pro nabytí obchodního podílu do společného jmění manželů dědictvím platí 

totéž, co bylo výše uvedeno pro jeho bezúplatné nabytí. To znamená, že za stávající 

právní úpravy není možné, aby jeden z manželů jakožto dědic zdědil obchodní podíl 

a tento se stal součástí společného jmění manželů. Po vstupu nového občanského 

zákoníku v účinnost však bude, stejně jako v případě daru, možné, aby zůstavitel 

ve svém pořízení na případ smrti (pokud tedy nějaké učiní) projevil úmysl, 

aby se obchodní podíl stal předmětem společného jmění manželů, kteří jej mají zdědit.  

 Dědění obchodního podílu však velmi úzce souvisí se zánikem společného jmění 

v důsledku smrti jednoho z manželů. Nabytí obchodního podílu jedním z manželů sice 

nezakládá účast druhého manžela na společnosti, nicméně pokud dojde k úmrtí manžela 

                                                 
84 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů teorii a judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 

2011, s. 79. 
85 § 709 NOZ: „Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně 

za trvání manželství, s výjimkou toho, co….b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže 

dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení na případ smrti projevil jiný úmysl,…“  
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- společníka a společenská smlouva nevylučuje dědění obchodního podílu, nabývá 

tak druhý manžel obchodní podíl a z tohoto titulu se stává společníkem obchodní 

společnosti.
86

 Jedná se však o jinou problematiku, než která je popisována v této části 

práce (na tomto místě hovoříme o nabývání dědictvím do společného jmění za jeho 

existence, přičemž v případě dědictví po zemřelém manželovi se jedná o vypořádání 

majetku po zániku společného jmění). 

Jak již bylo avizováno v relevantní části této práce, která se obecně věnuje 

možnostem derivativního nabývání obchodního podílu, zákon o obchodních 

korporacích ve svém textu přináší možnost, aby obchodní podíl společníka 

na společnosti s ručením omezeným byl reprezentován tzv. kmenovým listem. Podle 

dnes aktuálního výkladu (vzhledem k současně účinné právní úpravě) se jeví jako 

zásadní otázka, zda se k převodu vlastnického práva k účastnickému cennému papíru, 

který je součástí společného jmění manželů, vyžaduje souhlas druhého manžela. 

S ohledem na princip právní jistoty v právních vztazích je nutno dovodit, že smlouva 

o převodu vlastnického práva k účastnickému cennému papíru je i bez ohledu 

na souhlas druhého manžela platná, a to pro případ, že nabyvatel byl v dobré víře, že mu 

je účastnický cenný papír převáděn jeho právoplatným vlastníkem a v souladu 

s právním řádem.
87

           

 S tímto názorem je z mého pohledu třeba souhlasit, neboť si nelze dost dobře 

představit, jak by potenciální zájemce o koupi kmenového listu pátral po osobních 

a rodinných poměrech společníka a ověřoval si, zda cenný papír je skutečně pouze 

v jeho výlučném vlastnictví či zda k jeho převodu byl udělen souhlas druhého manžela, 

pokud kmenový list spadá do společného jmění. Tento názor může být podpořen 

i argumentem, že současně účinný zákon o cenných papírech obsahuje ustanovení, 

že vlastnické právo k listinnému účastnickému cennému papíru lze nabýt právoplatně 

i od nevlastníka, byl-li nabyvatel listinného účastnického cenného papíru v době 

převodu v dobré víře, že nabývá vlastnické právo od vlastníka (§ 20 zákona č. 591/1992 

Sb., o cenných papírech).         

 Podle mého názoru však situace po vstupu nového občanského zákoníku 

v účinnost bude v případě převodu kmenového listu ve společném jmění manželů 

                                                 
86 BARTOŠÍKOVA, M., ŠTENGLOVÁ, I.: Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006, s. 84. 
87 DVOŘÁK, T.: Společné jmění manželů a podíl v obchodní společnosti nebo v družstvu – některé otázky 

vzájemných vztahů. Obchodněprávní revue 9/2010, s. 267. 
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diametrálně odlišná. § 1109 NOZ, který svým obsahem nahrazuje dosavadní § 20 

zákona o cenných papírech, ve svém textu stanoví, možnost nabytí vlastnického práva 

k cennému papíru od neoprávněného pouze pro případ, kdy se jedná o cenný papír 

vystavený na doručitele. Kmenový list však je zákonem explicite považován za cenný 

papír na řad (§ 137 NOZ). Ustanovení o nabytí vlastnictví od neoprávněného zde tedy 

nelze použít a z výše uvedených argumentů pak můžeme dovodit, že k převodu 

kmenového listu, který je součástí společného jmění manželů, bude zapotřebí souhlasu 

manžela – nespolečníka, neboť se ve své podstatě jedná o dispozici s obchodním 

podílem a takový úkon nelze označit jako součást běžné správy majetku, resp. za správu 

v zákonném režimu.  Je sice pravdou, že postavení eventuálního nabyvatele kmenového 

listu bude do určité míry zbaveno jistot, nicméně manželovi – nespolečníkovi v tomto 

ohledu nelze upřít jeho zákonné právo domáhat se neplatnosti takového úkonu, 

který vybočuje z rámce obvyklé správy majetku a byl učiněn bez jeho souhlasu.  

 

7. Obchodní podíl při zániku a vypořádání společného jmění 

manželů 

Zvláštní režim společného jmění manželů je samozřejmě patrný i v momentě, 

kdy manželství zaniká. Společné jmění manželů vzhledem ke svému charakteru nemůže 

fungovat bez existujícího manželství. Jakmile tedy manželství ze zákonem stanovených 

důvodů zanikne, je tím přímo ex lege způsoben zánik společného jmění manželů 

a vyvstává zde potřeba jeho vypořádání. V opačném směru je však režim poněkud jiný, 

neboť společné jmění může zaniknout i za trvání manželství a tudíž pak dochází 

k situaci, kdy sice existuje manželství, ale společné jmění nikoli.  

 Vypořádání obchodního podílu, který je součástí společného jmění manželů, 

je dle mého názoru tím nejpodstatnějším momentem, kdy se projevují veškerá specifika 

této oblasti, a z tohoto důvodu je mu rámci této práce věnován významný prostor. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi komplikované postupy a při zániku společného 

jmění manželů mohou nastat různorodé situace, jejichž řešení vyžaduje specifický 

přístup ke každé z nich, je na tomto místě k jejich analýze bohatě využito odborné 

literatury. V této kapitole, především pak v jejích bodech 7.1, 7.2, a 7.3, je jako jedno 

ze základních teoretických východisek použito odborného článku, v němž autor podle 
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mého názoru téměř vyčerpávajícím způsobem shrnuje možné způsoby a alternativy 

zániku společného jmění manželů a především pak vypořádání obchodního podílu, 

který byl tohoto společného jmění součástí. 
88

 K doplnění bodu 7.3 o podrobnější 

výklad týkající se insolvenčního řízení ve vztahu ke společnému jmění manželů bylo 

rovněž využito studie Parlamentního institutu Poslanecké sněmovny České republiky 

zabývající se postupem při řešení vztahu společného jmění manželů a insolvenčního 

řízení.
89

         

 Manželství může zaniknout v podstatě třemi způsoby, a to rozvodem manželství, 

prohlášením manželství za neplatné či smrtí jednoho z manželů. Stejné důsledky 

jako smrt jednoho z manželů má i soudní rozhodnutí, jímž je manžel prohlášen 

za mrtvého (§ 7 odst. 2 občanského zákoníku; § 71 NOZ – tzv. domněnka smrti). 

V takovém případě manželství a tedy i společné jmění manželů zaniká dnem právní 

moci rozsudku, jímž byl jeden z manželů za mrtvého prohlášen.
90

    

 Poněkud specifický je i režim zániku manželství prohlášením za neplatné, 

neboť takové rozhodnutí soudu má stejné účinky jako v případě rozhodnutí o rozvodu 

manželství (výjimkou je pouze případ manželství tzv. nicotného). Společné jmění 

manželů totiž vzniká i v manželství, které bylo později prohlášeno za neplatné 

a všechny vztahy vznikající ze společného jmění v takovémto manželství se posuzují 

stejně jako u manželství bezvadného.
91

       

 Avšak ať už k zániku společného jmění manželů dojde kterýmkoli 

z výše uvedených způsobů, nastává v každém případě nutnost vypořádání takto 

zaniklého společného jmění. Jednotlivé možnosti vypořádání společného jmění se pak 

liší v závislosti na způsobu, jímž došlo k jeho zániku. Byl-li součástí společného jmění 

i podíl ve společnosti s ručením omezeným, je nutné v rámci vypořádání vyřešit i to, 

jak s ním bude dále naloženo         

   

                                                 
88 DVOŘÁK, T.: Vypořádání společného obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Právní fórum 

11/2010. 
89 KAVĚNA, M.: Společné jmění manželů a insolvenční řízení. Parlamentní institut. Informační podklad č. 5.318, 

červenec 2011; dostupný také z http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=1&t=10. 
90 MAKARIUS, M.: Zánik společného jmění manželů a jeho vypořádání. Aplikované právo 2/2005. s. 63.  
91 MAKARIUS, M.: Zánik společného jmění manželů a jeho vypořádání. Aplikované právo 2/2005. s. 64.  

http://www.psp.cz/sqw/ppi.sqw?d=1&t=10
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7.1  Vypořádání obchodního podílu po rozvodu manželství   

Z hlediska přehlednosti právních vztahů k obchodnímu podílu, který se nacházel 

ve společném jmění manželů za trvání manželství, není rozhodně žádoucí, aby příliš 

dlouho panovala nejistota ohledně toho, jak bude s podílem dále naloženo a kdo bude 

dále vykonávat práva a povinnosti společníka ve vztahu k obchodní společnosti. 

V případě rozvodu manželství pak přicházejí v úvahu tři způsoby, jak vypořádat 

obchodní podíl, který byl před zánikem společného jmění manželů jeho součástí.  

 

7.1.1  Vypořádání dohodou 

Dohoda manželů je z hlediska své použitelnosti základním způsobem 

vypořádání zaniklého společného jmění.  Ačkoli vypořádání dohodou je na první pohled 

tou nejjednodušší variantou, není ve skutečnosti tento názor tak úplně jednoznačný. 

Vzhledem k tomu, že v praxi může nastat mnoho různorodých modifikací vztahu 

manželé vs. obchodní podíl, je nutné kategorizovat jednotlivé způsoby, 

jejichž prostřednictvím lze dospět k dohodě o vypořádání obchodního podílu.   

 Předně je nutné si uvědomit, že zásadní odlišnost ve formulaci dohody manželů 

o vypořádání obchodního podílu způsobuje skutečnost, zda společníkem obchodní 

společnosti je pouze jeden z manželů či zda oba manželé jsou tzv. společnými 

společníky. V případě, kdy společníkem společnosti je pouze jeden z manželů a zároveň 

svůj podíl nabyl za trvání manželství, čímž se stal součástí společného jmění manželů, 

mohou manželé v rámci dohody o vypořádání společného jmění s obchodním podílem 

naložit dvojím způsobem.         

 Prvním a tradičnějším postupem v tomto případě bude přenechání podílu 

manželovi – společníkovi, přičemž tento postup je výhodnější i z hlediska nutných 

opatření ve vztahu ke společnosti. V tomto případě nedojde ke změně společnické 

základny a tudíž vůči společnosti a jejím společníkům nebudou nutné žádné další 

úkony, které by celý proces ospravedlnily. Zákonem je pro dohodu o vypořádání 

společného jmění stanovena obligatorní písemná forma (§ 150 odst. 1 občanského 

zákoníku; nový občanský zákoník takto kategorický požadavek, co se týče formy 

dohody, neobsahuje, nicméně ve svém § 739 odst. 1 stanoví, že dohoda o vypořádání 

vyžaduje písemnou formu, pokud byla uzavřena za trvání manželství nebo pokud je 
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předmětem vypořádání věc, u které vyžaduje písemnou formu i smlouva o převodu 

vlastnického práva). Jednoznačný požadavek písemné formy dohody pro případ 

vypořádání podílu zde tudíž je dán, neboť z ustanovení § 209 odst. 2 ZOK můžeme 

jasně dovodit požadavek písemné formy smlouvy o převodu podílu ve společnosti 

s ručením omezeným a tudíž i pro případ jeho vypořádání v rámci společného jmění je 

nutná písemná forma smlouvy. Pokud jde o další náležitosti dohody o vypořádání 

podílu v obchodní společnosti, nejsou zde ze zákona dány. Není zde potřeba souhlasu 

společníků ani příslušného orgánu obchodní společnosti atp., neboť zde nedochází 

k převodu (resp. ani k přechodu) podílu na jinou osobu
92

 a společníkem zůstává stále 

tatáž osoba.         

 Druhou možností pro tento případ vypořádání je dohoda manželů o tom, že podíl 

bude přenechán manželovi – nespolečníkovi. Je značně diskutabilní, zda takovýto 

postup je vůbec z hlediska výkladu platného práva možný či nikoli. Jako argument, 

který svědčí spíše ve prospěch nemožnosti tohoto způsobu vypořádání, je rozsudek 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 5. 2005, sp. zn. 22 Cdo 1781/2004, publikovaný 

v časopisu Právní rozhledy, 4/2006, s. 152, jímž soud rozhodoval o dovolání ve věci 

vypořádání společného jmění manželů po jeho zániku rozvodem manželství a v jehož 

odůvodnění se uvádí, že: „Rozhoduje-li soud po zániku společného jmění manželů 

o vypořádání obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným, nestačí přikázat 

hodnotu obchodního podílu, ale je třeba přikázat obchodní podíl. Obchodní podíl může 

být přikázán jen společníku obchodní společnosti.“ V tomto případě se však jedná 

o vypořádání společného jmění manželů formou soudního rozhodnutí, resp. o případ, 

kdy se manželé vzájemně o uspořádání svých majetkových práv a povinností po zániku 

společného jmění nedohodli.        

 Vzhledem ke všem zásadám soukromého práva a především principu autonomie 

vůle však nelze takto argumentovat analogicky i u vypořádání obchodního podílu 

dohodou. V tomto případě je dle mého názoru nutné se přiklonit k názoru opačnému, 

a sice že v rámci dohody o vypořádání společného jmění je možné přenechat podíl 

i manželovi – nespolečníkovi. O tomto způsobu vypořádání podrobně hovoří rovněž 

                                                 
92 DVOŘÁK, T.: Vypořádání společného obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Právní fórum 

11/2010. s. 534. 
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i v úvodu kapitoly citovaný autor
93

, přičemž některé aspekty tohoto postupu, jak jsou 

v jeho článku rozebrány, je účelné zmínit i na tomto místě.    

 Autor zde rozlišuje mezi situacemi, kdy dosavadní manžel – společník byl 

společníkem pouze jednočlenné obchodní společnosti, anebo společnosti vícečlenné. 

Jednalo-li se o společnost jednočlennou, bude sice nutná změna společenské smlouvy 

(resp. zakladatelské listiny), nicméně manžel – společník zde není nijak limitován 

ostatními společníky a jejich právy a povinnostmi a nic nebrání tomu, aby na jeho místo 

nastoupil druhý manžel – nespolečník. S autorovým názorem, že danou situaci nelze 

vyřešit formou smlouvy o převodu obchodního podílu, pak nelze než souhlasit, 

neboť majetek ve společném jmění manželů je svým specifickým způsobem majetkem 

obou manželů (i když u podílu v obchodní společnosti je situace značně složitější 

vzhledem k různému charakteru práv a povinností do podílu vtělených), není možné 

ani v rámci vypořádání uvažovat o použití institutu převodu obchodního podílu podle 

§ 115 obchodního zákoníku, resp. § 207 a následujících ZOK. Vzhledem ke společnému 

a nerozdílnému výkonu práv manželů souvisejících s majetkem ve společném jmění 

totiž a priori nelze uvažovat o využití institutu převodních smluv v rámci vypořádání 

společného jmění manželů.          

 Pro případ členství manžela – společníka ve vícečlenné společnosti autor 

setrvává na svém názoru, že i zde je přenechání podílu manželovi – nespolečníkovi 

možné. Je však nutné při tomto postupu respektovat zájmy ostatních společníků, 

neboť tímto postupem při vypořádání společného jmění dojde ke změně struktury 

společníků, což dozajista musí být relevantním způsobem legitimizováno. 

Jako v předchozím případě je vyloučeno použití institutu smlouvy o převodu 

obchodního podílu a jediným možným způsobem je změna společenské smlouvy. 

Zajímavá je pak autorova úvaha o nutnosti konsensu všech společníků s takovouto 

změnou v osobě jednoho ze společníků. Odkazováno je jak na § 141 odst. 2 obchodního 

zákoníku, který se použije na případy, kdy je změnou obsahu společenské smlouvy 

zasahováno do práv všech společníků. Pro tuto situaci je stanoven obligatorní souhlas 

všech společníků. Daný argument pak autor podporuje ještě odkazem na § 149a 

obchodního zákoníku, který rovněž předpokládá souhlas všech společníků pro ukončení 

účasti společníka ve společnosti.         

                                                 
93 DVOŘÁK, T.: Vypořádání společného obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Právní fórum 

11/2010. s. 535 
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 Společnou pro obě situace, kdy je podíl přenecháván dosavadnímu manželovi – 

nespolečníkovi, je skutečnost, že právní účinky takové dohody manželů o vypořádání 

společného jmění nastávají až příslušnou změnou společenské smlouvy 

(resp. zakladatelské listiny), která by měla mít formu notářského zápisu (jak se stanoví 

v § 141 obchodního zákoníku; zákon o obchodních korporacích pak ve svém § 172 odst. 

2 stanoví povinnost vtělení obsahu změněné společenské smlouvy do formy veřejné 

listiny). 
94

          

 Další variantou, která je v rámci dohody manželů o vypořádání obchodního 

podílu možná, je jeho rozdělením na dva podíly, přičemž každý z nich bude 

ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů.
95

 V jednočlenné společnosti odpadají 

v podstatě jakékoli problémy a v současné době je jediným limitem ustanovení § 109 

odst. 1 obchodního zákoníku, který stanoví minimální výši vkladu jednotlivých 

společníků, která je 20.000,- Kč. Po vstupu zákona o obchodních korporacích 

v účinnost však de facto odpadne i toto omezení, neboť s modifikací funkce základního 

kapitálu se i tato minimální výše vkladu společníka snížila na 1,- Kč, ledaže by 

společenská smlouva stanovila jinak.  Konečným důsledkem rozdělení obchodního 

podílu v jednočlenné společnosti pak bude její změna na společnost vícečlennou. 

Rozdělení obchodního podílu je opět podmíněno změnou zakladatelské listiny, 

která musí mít formu notářského zápisu.        

 Pokud bude rozdělován podíl ve vícečlenné společnosti, jsou zde kromě 

dosavadního limitu minimální výše vkladu již určitá omezení i ve vztahu k ostatním 

společníkům, jejichž zájmy je nutno respektovat, nicméně postup je obdobný tomu, 

který je uveden výše u přenechání podílu manželovi – nespolečníkovi (potřeba 

konsensu všech společníků, účinky dohody manželů o rozdělení podílu až po změně 

společenské smlouvy formou notářského zápisu atd.).    

 Druhou základní alternativou je pak vypořádání obchodního podílu v situaci, 

kdy manželé jsou společným společníkem. Jednou z možností je opět rozdělení 

obchodního podílu na dva, přičemž každý z dosavadních společných společníků získá 

do svého výlučného majetku jeden nový obchodní podíl. Aspekty tohoto postupu jsou 

                                                 
94„Veřejné jsou listiny vydané orgány veřejné moci v mezích jejich pravomoci a listiny, které za veřejné prohlásí 

zákon (obdobně § 134 o.s.ř.). Právní význam veřejné listiny je v tom, že zakládá vůči každému plný důkaz (tedy 

důkaz, který není třeba doplňovat) o tom, kým a kdy byla vystavena, jakož i o tom, co je v ní potvrzeno.“ – 

viz důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; k § 567. 
95 DVOŘÁK, T.: Vypořádání společného obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Právní fórum 

11/2010. s. 536.  
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totožné jako ty, které byly popsány v předchozím odstavci u rozdělení obchodního 

podílu pro případ, kdy je společníkem pouze jeden z manželů.    

 Další variantou pak je přeměna společného vlastnictví podílu na vlastnictví 

výlučné. Manželé se v tomto případě mohou dohodnout jakkoli, neboť ať už se stane 

výlučným společníkem kterýkoli z nich, nedojde k přechodu ani k převodu obchodního 

podílu a ani nebude nijak zasaženo do práv ostatních společníků (změní se pouze počet 

dosavadních spoluvlastníků podílu, ale žádná třetí osoba do společnosti nevstoupí).  

7.1.2  Vypořádání rozhodnutím soudu 

Další velmi častou možností vypořádání společného jmění manželů po jeho zániku 

je soudní rozhodnutí vydané na návrh některého z manželů (resp. bývalých manželů). 

Tuto možnost upravuje občanský zákoník ve svém § 150 odst. 3; nový občanský 

zákoník tuto možnost připouští v § 740.        

 Zásadní otázkou v tomto případě je, jaké jsou možnosti soudu v rámci 

rozhodování o vypořádání obchodního podílu patřícího do společného jmění manželů. 

Touto problematikou se zabýval i Nejvyšší soud ČR
96

, přičemž dospěl k závěru, že soud 

při tomto způsobu vypořádání nesmí přikázat obchodní podíl manželovi, který není 

společníkem. Toto omezení je dáno tím, že soud nesmí měnit obsah společenské 

smlouvy, co se týče osoby společníka, a to dokonce ani tehdy, kdy by dosavadní manžel 

– společník o podíl již nadále neměl zájem a projevil by ochotu přenechat jej druhému 

z manželů.           

 Ze stejného důvodu rovněž nemůže soud rozhodnout o přikázání obchodního 

podílu do podílového spoluvlastnictví obou rozvedených manželů, 

neboť i když v souladu se zákonem obchodní podíl může být ve spoluvlastnictví 

několika osob (§ 114 odst. 3 obchodního zákoníku; § 32 odst. 4 ZOK), nelze 

prostřednictvím soudního rozhodnutí měnit strukturu společnické základny obchodní 

společnosti.
97

          

 Pro případ, kdy by manželé byli tzv. společným společníkem obchodní 

společnosti, jsou zde možnosti soudu znatelně rozšířeny, V takovém případě totiž je 

                                                 
96 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.05.2005, sp. zn. 22 Cdo 1781/2004, publikováno: Právní rozhledy, 

2006, č. 4, str. 152.  
97 DVOŘÁK, T.: Vypořádání společného obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Právní fórum 

11/2010. s. 537.  
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možné přikázat obchodní podíl do výlučného vlastnictví kteréhokoli z manželů a rovněž 

je možné jej přikázat do podílového spoluvlastnictví rozvedených manželů. 

Ani v jednom z případů totiž nedochází ke změně společenské smlouvy, co se týče 

osoby společníka, neboť v prvním případě se pouze redukuje počet spoluvlastníků 

podílu pouze na jednoho výlučného vlastníka, a ve druhém případě dojde pouze 

ke změně formy spoluvlastnictví – z „bezpodílového“ na podílové.
98

    

 Pro soudní vypořádání obchodního podílu je rovněž stěžejní otázkou jeho 

ocenění. I touto otázkou se již v minulosti zabýval Nejvyšší soud ČR a z jeho 

rozhodovací činnosti pak vychází základní myšlenka, že „pro ocenění obchodního podílu 

ve společnosti s ručením omezeným je pro účely vypořádání SJM třeba v zásadě vycházet 

z obvyklé (tržní) ceny tohoto podílu.“99 Pro účely vypořádání společného jmění manželů je 

nutné určit obvyklou (tržní) cenu takového podílu jako cenu, kterou by v daném čase 

a místě bylo možno za převod podílu získat. Tržní cenu je pro obchodní podíl nutno použít 

z toho důvodu, že obchodní podíl sám o sobě může být předmětem obchodu.100 Tato cena 

však nemůže být stanovena tak, že by za směrodatnou byla vzata výše eventuálního 

vypořádacího podílu. „Cenu obchodního podílu tedy nelze pro vypořádání SJM stanovit 

tak, že by jí byla cena vypořádacího podílu…“ „Vypořádací podíl a obvyklá cena 

obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným jsou zcela rozdílné hodnoty, 

které se od sebe mohou podstatně lišit, a v řízení o vypořádání společného jmění manželů 

nelze při určení hodnoty obchodního podílu vycházet z výše vypořádacího podílu; tato výše 

totiž nic nevypovídá o skutečné majetkové hodnotě podílu, tedy o ceně, kterou by za jeho 

převod bylo možno dosáhnout…“ „Vypořádací podíl tedy nepředstavuje hodnotu, 

která by v době zániku společného jmění tvořila jeho součást. Cena obchodního podílu není 

pro soukromoprávní účely regulována žádným cenovým předpisem (srov. zákon č. 526/1990 

Sb., o cenách) a převádějící s nabývajícím ji sjednávají dohodou. Je-li třeba tento obchodní 

podíl, představující majetkovou hodnotu, ocenit (jako v daném případě) v řízení 

o vypořádání SJM, nelze vycházet ze zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku…“101 

 Pro případ, že by skutečně nebylo objektivně možné stanovit obvyklou tržní cenu 

                                                 
98 DVOŘÁK, T.: Vypořádání společného obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Právní fórum 

11/2010. s. 537. 
99 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 08.10.2008, sp. zn. 22 Cdo 952/2007; obdobně Rozsudek Nejvyššího 

soudu ČR ze dne 14.11.2002, sp. zn. 31 Cdo 2428/2000, Právní rozhledy č. 3/2003. 
100 Rozsudek nejvyššího soudu ĆR ze dne 04.04.2011 sp. zn. 22 Cdo 2045/2009, veřejnosti dostupné na webových 

stránkách Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz/. 
101 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 08.10.2008, sp. zn. 22 Cdo 952/2007, veřejnosti dostupné na webových 

stránkách Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz/. 

http://www.nsoud.cz/
http://www.nsoud.cz/


47 

 

obchodního podílu pro účely jeho vypořádání, bylo by nutné jeho cenu stanovit cestou 

znaleckého posudku.102 

7.1.3  Vypořádání domněnkou 

V případě, kdy mezi manžely nedošlo k dohodě o vypořádání společného jmění 

a pokud ani nebyl ve lhůtě tří let od jeho zániku podán návrh na vypořádání soudem, 

nastupuje zde nevyvratitelná domněnka vypořádání společného jmění podle 

§ 150 odst. 4 občanského zákoníku, jejíž účinky nastávají bez ohledu na vůli manželů. 

U movitých věcí tudíž dosud platí, že manželé se vypořádali podle stavu, v jakém každý 

z nich věci ze společného jmění manželů pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti 

výlučně jako vlastník užívá. O ostatních movitých a nemovitých věcech platí, že jsou 

v podílovém spoluvlastnictví a podíly manželů jsou stejné. O pohledávkách, závazcích 

a ostatních majetkových právech totéž platí přiměřeně. U ostatních majetkových práv je 

však zásadní jejich charakter a k jejich vypořádání tak dojde v závislosti na něm.
103

 Nový občanský zákoník domněnku vypořádání společného jmění upravuje 

ve svém § 741, přičemž u ostatních majetkových práv, pohledávek a dluhů je zachován 

stávající režim, tj. že náleží společně oběma manželům a jejich podíly jsou stejné. 

Vzhledem k tomu pak bude možné i v budoucnu aplikovat stávající výklad tohoto 

způsobu vypořádání a přihlížet rovněž je zvláštnostem okruhu ostatních majetkových 

práv ve společném jmění manželů.         

 Charakter obchodního podílu v každém případě zakládá odlišný přístup 

k domněnce vypořádání společného jmění manželů, neboť není možné legitimně 

prohlásit, že se obchodní podíl po nástupu domněnky stává bez dalšího předmětem 

podílového spoluvlastnictví obou manželů a jejich podíly na majetkové hodnotě jsou 

stejné. Oporu tomuto výkladu může poskytnout i Rozhodnutí Vrchního soudu 

v Olomouci
104

, v jehož odůvodnění bylo judikováno, že: „Obchodní podíl 

                                                 
102„…ve většině případů prakticky nepřipadá do úvahy zjištění ceny, za kterou by bylo možno obchodní podíl převést 

na třetí osobu. Proto tuto cenu zpravidla nebude možno určit stejným způsobem, jako obvyklou hodnotu členského 

podílu v bytovém družstvu, tj. zjištěním ceny, kterou by v daném čase a místě bylo možno za převod podílu dosáhnout. 

Proto nezbude, než vyjít z odborných postupů týkajících se oceňování majetku.“ – viz rozsudek Nejvyššího soudu ĆR 

ze dne 04.04.2011 sp. zn. 22 Cdo 2045/2009; „Ocenění obchodního podílu pro účely vypořádání zaniklého SJM 

závisí na posouzení skutečností, k nimž je třeba takových odborných znalostí, a proto se soud neobejde 

bez znaleckého posudku…“ – viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 08.10.2008, sp. zn. 22 Cdo 952/2007. 
103 MAKARIUS, M.: Zánik společného jmění manželů a jeho vypořádání. Aplikované právo 2/2005, s. 73 

a následující.  
104 Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 07.02.2005, sp. zn. 8 Cmo 345/2005, publikováno: Výběr VKS 

230/2005. 
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ve společnosti s ručením omezeným je specifickým předmětem právních vztahů (§ 118 

odst. 1 ObčZ), neboť má svou majetkovou a osobní podstatu (osobní a majetková práva 

společníků) a nelze jej posoudit ani jako věc ani o jako pouhé právo. Je však 

nepochybně majetkovou hodnotou. Proto na obchodní podíl nelze bez dalšího vztáhnout 

ani úpravu vlastnictví a spoluvlastnictví, pokud to zvláštní ustanovení neumožňuje 

(např. § 114 odst. 3 ObchZ).“ K nabytí obchodního podílu ve společnosti s ručením 

omezeným podle Vrchního soudu tak nemůže dojít ani podle § 150 odst. 4 občanského 

zákoníku (resp. 741 NOZ), neboť společné jmění manželů může de facto obsahovat 

pouze majetkovou složku obchodního podílu (jeho majetkovou hodnotu), nikoliv 

osobní, z čehož je nutno dovodit, že postavení společníka ve společnosti s ručením 

omezeným nelze nabýt na základě domněnky vypořádání společného jmění. Obchodní 

podíl tedy v režimu vypořádání domněnkou bude náležet dosavadnímu manželovi – 

společníkovi. S tímto zhodnocením dané situace mohu pouze souhlasit a jako podporu 

tohoto argumentu lze uvést ještě možné nalezení analogie s institutem výlučného 

užívání věci pro potřebu svou, své rodiny a domácnosti.
105

    

 Specifickým případem ve vztahu k vypořádání domněnkou by pak byla ještě 

situace, kdy manželé jsou tzv. společným společníkem obchodní společnosti v souladu 

s § 114 odst. 3 obchodního zákoníku, resp. §32 odst. 4 ZOK. Za takové situace by bylo 

možné připustit vypořádání společného podílu na základě domněnky tak, že by se stal 

předmětem podílového spoluvlastnictví rozvedených manželů a tito by i nadále zůstali 

společnými společným společníkem. Počet společníků obchodní společnosti a tím 

ani obsah společenské smlouvy by se totiž nijak nezměnil a nemohlo by dojít 

ani k zásahu do jakýchkoli legitimních práv a zájmů ostatních společníků.
106

 

Rovněž by nebylo vybočeno ani z mezí výkladu naznačeného výše, protože oba 

manželé již postavení společníka ve společnosti měli a zásada, že na základě § 150 odst. 

4 občanského zákoníku (resp. § 741 NOZ) nelze nabýt postavení společníka, by tak 

zůstala nedotčena.           

  

                                                 
105 DVOŘÁK, T.: Vypořádání společného obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Právní fórum 

11/2010. s. 538. 
106 DVOŘÁK, T.: Vypořádání společného obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Právní fórum 

11/2010. s. 539. 
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7.2  Vypořádání obchodního podílu po smrti jednoho z manželů  

  

V případě, kdy k zániku společného jmění dojde po zániku manželství 

v důsledku smrti jednoho z manželů, je možné předpokládat vznik tří různých situací. 

Společné jmění manželů, a v jeho rámci přirozeně i obchodní podíl, budou za těchto 

okolností vždy vypořádávány v rámci dědického řízení a bude tedy vždy nutno najít 

přijatelnou cestu spojující jak ochranu práv legitimních dědiců, tak i ochranu práv 

a zájmů ostatních společníků obchodní společnosti. Každá z možných situací, 

které mohou po smrti jednoho z manželů ve vztahu k obchodnímu podílu nastat, 

je navíc komplikována tím, že společenská smlouva může dědění obchodního podílu 

vyloučit.          

 Vypořádání společného jmění manželů v rámci řízení o dědictví bude probíhat 

ve smyslu ustanovení § 175l odst. 1 občanského soudního řádu, podle něhož soud 

rozhodne o obvyklé ceně majetku ve společném jmění manželů v době smrti zůstavitele, 

přičemž do obvyklé ceny majetku bude zahrnuta i obvyklá cena obchodního podílu.
107

  

 V případě dědění obchodního podílu můžeme obecně uzavřít, že nestane-li se 

dědic společníkem společnosti a společnost tak musí s uvolněným podílem naložit 

dle zákonných podmínek, je předmětem dědictví pouze vypořádací podíl, na který má 

společník obchodní společnosti nárok, pokud dojde k zániku jeho účasti 

ve společnosti.
108

  

7.2.1  Smrt manžela - společníka 

V prvé řadě se bude jednat o vypořádání obchodního podílu pro případ, 

kdy zemřelý manžel byl společníkem obchodní společnosti, a obchodní podíl byl 

součástí společného jmění manželů. Problém způsobuje již základní zásada ovládající 

proces vypořádání dědictví, a sice že jedna polovina zaniklého společného jmění náleží 

pozůstalému manželovi a druhá se pak stává součástí aktiv a pasiv dědictví a bude s ní 

naloženo zákonným způsobem. Je samozřejmě nutné brát ohled právě na zájmy 

ostatních společníků obchodní společnosti, nicméně již samotnou smrtí manžela – 

                                                 
107ČERVOVÁ, A., VESELÁ, J.: Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným a vypořádání SJM v rámci 

řízení o dědictví. Ad Notam 1/2006, s. 22.  
108

 BARTOŠÍKOVA, M., ŠTENGLOVÁ, I.: Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, 

s. 87. 
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společníka bylo objektivně zasaženo do struktury společníků a tím i do obsahu 

společenské smlouvy. Jak přesně se tudíž společenská smlouva změní, bude upřesněno 

až v rámci dědického řízení, kde bude rozhodnuto buďto tak, že obchodní podíl 

připadne pozůstalému manželovi – nespolečníkovi, či že se stane výlučným 

vlastnictvím jiného z dědiců, anebo bude do budoucna předmětem podílového 

spoluvlastnictví (ať už jedním z podílových spoluvlastníků bude i pozůstalý manžel – 

nespolečník či pouze ostatní dědicové nebo někteří z nich). Vypořádání obchodního 

podílu se může odehrát i cestou jeho rozdělení, je-li to možné a dá-li k tomu potřebný 

souhlas valná hromada společnosti.  V takovém případě se manžel – nespolečník stane 

společníkem v tom rozsahu, v němž mu připadne do vlastnictví konkrétní část 

obchodního podílu.
109

         

 Bude-li však prostřednictvím společenské smlouvy dědění obchodního podílu 

vyloučeno, je zde jedinou možností to, že se stane součástí výlučného majetku manžela 

– nespolečníka. Podle relevantní právní úpravy však není možné, aby majitelem 

obchodního podílu byl někdo, kdo není společníkem společnosti. Problém zde působí 

i skutečnost, že manžel – nespolečník nenabyl obchodní podíl jako dědic a nestal se tak 

v důsledku jeho přechodu ex lege účastníkem společenské smlouvy. Bude tudíž nutné 

jeho písemné prohlášení, že přistupuje ke společenské smlouvě. Jeho doručením 

společnosti může pozůstalý manžel – dosud nespolečník, vykonávat svá společnická 

práva s obchodním podílem spojená.
110

       

 Podle mého názoru je třeba zde uvedený výklad odůvodněný, a to v neprospěch 

konkurenčního názoru, že pozůstalý manžel, který za existence společného jmění nebyl 

společníkem obchodní společnosti, se ani nemůže stát majitelem obchodního podílu, 

neboť vlastnické právo k tomuto podílu mu ze zákona náleželo pouze v rámci režimu 

společného jmění. Daný výklad by se pak vztahoval nejen na pozůstalého manžela, 

ale i na ostatní možné dědice, kteří by se rovněž nemohli stát majiteli obchodního 

podílu z titulu toho, že nejsou společníky společnosti. Podle mého názoru je tento 

výklad příliš restriktivní, neboť není třeba v takové míře omezovat možnost vstupu 

jiných osob do obchodní společnosti, neboť by tím docházelo k neodůvodněnému 

                                                 
109 DVOŘÁK, T.: Vypořádání společného obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Právní fórum 

11/2010. s. 539, obdobně viz. BARTOŠÍKOVA, M., ŠTENGLOVÁ, I.: Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. 

Praha: C.H.Beck, 2006, s. 85. 
110 BARTOŠÍKOVA, M., ŠTENGLOVÁ, I.: Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2006, 

s. 86. 
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vynětí majetku z dědictví. Nicméně výklad zákonodárců k ustanovení zákona 

o obchodních korporacích, které jsou v souvislosti s tímto problémem relevantní, vede 

spíše k závěru, že pokud společenská smlouva vyloučí přechod podílu děděním, musí 

s ním společnost zacházet v souladu s ustanoveními o naložení s uvolněným podílem, 

a to i včetně sankcí, která za nedodržení tohoto postupu hrozí.
111

      

 Vzhledem k tomu, že uvedená možnost naložení s podílem tak, že by se jeho 

vlastníkem stal pozůstalý manžel pouze z titulu zaniklého společného jmění manželů, 

a to navíc za situace, kdy společenská smlouva vyloučila jeho dědění, je více než 

diskutabilní, bylo by dle mého názoru na místě přidržet se v tomto případě striktně litery 

zákona a předpokládat, že ani do budoucna nebude tato možnost nabytí podílu 

pro pozůstalého manžela dostupná.  

 

7.2.2  Smrt manžela – jednoho ze společných společníků 

Další situací, která může v tomto případě nastat, je potřeba vypořádání obchodního 

podílu po smrti jednoho z manželů – společných společníků obchodní společnosti. 

V takovém případě již rovněž samotnou jeho smrtí došlo ke změně společnické 

základny obchodní společnosti, tudíž v úvahu přichází opět široké možnosti, 

jak obchodní podíl vypořádat. V tomto případě dědění obchodního podílu nebude 

de facto žádný rozdíl oproti situaci, kdy by se obchodní podíl nacházel v podílovém 

spoluvlastnictví osob, které nebyly manžely. Buďto se pozůstalý manžel stane 

výlučným společníkem či se společně s jinými dědici stane společným společníkem 

a podílovým spoluvlastníkem obchodního podílu, anebo jeho účast ve společnosti 

skončí a obchodní podíl připadne jednomu z dědiců do jeho výlučného majetku 

či se několik těchto dědiců stane jeho podílovými spoluvlastníky a společnými 

společníky.            

  

                                                 
111

 Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; k § 31 až § 43. 
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7.2.3  Smrt manžela – nespolečníka     

V neposlední řadě pak může nastat situace, kdy dojde k úmrtí manžela – 

nespolečníka. Na tento případ není možné vztáhnout úpravu přechodu obchodního 

podílu (§ 116 obchodního zákoníku, § 42 ZOK), neboť zde k ničemu takovému 

objektivně nedochází. Přechod obchodního podílu přichází v úvahu pouze při úmrtí 

či zániku osoby, která je společníkem, což se v tomto případě nestalo.  

 Společenská smlouva však může dědění obchodního podílu vyloučit, přičemž 

za této situace připadá v úvahu pouze jediný možný závěr, a sice že obchodní podíl 

i nadále náleží výlučně pozůstalému manželovi – společníkovi a k této skutečnosti musí 

být přihlédnuto i v rámci dědického řízení, neboť soud ani notář ve funkci soudního 

komisaře nejsou kompetentní ke změně společenské smlouvy takto zásadním 

způsobem.
112

 Navíc pozůstalý manžel takto získá obchodní podíl v rámci vypořádání 

společného jmění manželů, tedy nikoli děděním v pravém slova smyslu. Z uvedeného 

pak můžeme dovodit, že pravidlo o polovině společného jmění, která náleží do aktiv 

a pasiv dědictví, je v tomto případě použitelná pouze omezeně, resp. ve vztahu 

k obchodnímu podílu je neaplikovatelná.       

 Pokud však společenská smlouva dědění obchodního podílu nevylučuje, 

není možné zkrátit ostatní dědice tím, že by jim byla upřena možnost stát se vlastníky 

nebo spoluvlastníky obchodního podílu zůstavitele. Buďto se tedy v rámci vypořádání 

majetku v dědickém řízení pozůstalý manžel stane výlučným společníkem, 

či se společně s jinými dědici stane společným společníkem a podílovým 

spoluvlastníkem obchodního podílu, anebo jeho účast ve společnosti skončí a obchodní 

podíl připadne buďto jednomu z dědiců do jeho výlučného majetku či několika těmto 

dědicům do podílového spoluvlastnictví. Ani možnost rozdělení obchodního podílu 

zde není vyloučena. 

7.3  Vypořádání obchodního podílu za trvání manželství 

 

K zániku společného jmění manželů může dojít i za trvání manželství, přičemž 

v takových případech k němu dochází bez ohledu na vůli manželů. Zánik společného 

jmění manželů může v tomto případě nastat v důsledku prohlášení konkursu na majetek 

                                                 
112 DVOŘÁK, T.: Vypořádání společného obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Právní fórum 

11/2010. s. 539. 
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jednoho z manželů anebo vyslovením trestu propadnutí majetku v rámci trestního řízení 

dle § 52 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 66 odst. 4 trestního zákoníku.  

 Možnost manžela – úpadce, resp. odsouzeného, zasahovat do vypořádání 

společného jmění, zde není žádná, neboť jeho oprávnění k uzavření dohody 

o vypořádání či k podání návrhu na vypořádání soudem přechází buďto 

na insolvenčního správce nebo na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

(dále jen „ÚZSVM“), a to v souladu s ustanoveními § 270 odst. 1 zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále rovněž jen „insolvenční zákon“) a § 11 

odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích.
113

 

 

7.3.1  Vypořádání po prohlášení konkursu 

Konkurs je jedním ze způsobů řešení úpadku dlužníka v insolvenčním řízení. 

Ve vztahu ke společnému jmění manželů jsou podle insolvenčního zákona (§ 268 

a následujících) účinky prohlášení konkursu takové, že okamžikem jeho prohlášení 

na majetek jednoho z manželů zaniká společné jmění a musí být vypořádáno, 

neboť do majetkové podstaty v rámci konkursu se zahrnuje i majetek spadající 

do společného jmění. Na danou situaci se v souladu s § 7 insolvenčního zákona použijí 

přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, přičemž v úvahu připadá i aplikace 

§ 262a, z něhož vyplývá, že pro účely insolvenčního řízení spadá do konkursní podstaty 

i ten majetek, který byl ze společného jmění vyřazen v důsledku smlouvy o jeho zúžení 

či vyhrazení jeho vzniku až ke dni zániku manželství. Nicméně podle názoru odborné 

literatury skutečnost, že veškerý majetek ve společném jmění je zahrnut do majetkové 

podstaty, ještě sama o sobě neznamená, že z něj budou věřitelé také skutečně 

uspokojeni.
114

 Po prohlášení konkurzu je totiž nutné provést vypořádání společného 

jmění a k úhradě pohledávek přihlášených věřitelů se pak použije pouze majetek, 

který po vypořádání připadne manželovi – úpadci.       

 Nejvyšší soud ČR vyložil, že řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví 

úpadce je zvláštním druhem sporu vyvolaného konkursem, kterým se vymezuje rozsah 

                                                 
113 MAKARIUS, M.: Zánik společného jmění manželů a jeho vypořádání. Aplikované právo 2/2005. s. 65. 
114 DVOŘÁK, J., SPÁČIL, J.: Společné jmění manželů v teorii a judikatuře. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 

a.s., 2011. s. 254. 
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majetku konkursní podstaty a který nahrazuje spor o vyloučení věci z konkursní 

podstaty.
115

 I při vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, zaniklého 

prohlášením konkursu, zůstává zachován princip rovnosti podílů manželů na společném 

majetku a stejný princip se prosadí i u vypořádání společného jmění manželů.
116

  

 Při soudním vypořádání zaniklého společného jmění manželů se však soud 

dle názorů judikatury Nejvyššího soudu
117

 může výjimečně odchýlit od zásady, podle 

níž by společný majetek manželů - jeho pasiva a aktiva - měl být mezi účastníky 

rozdělen pokud možno rovnoměrně tak, aby částka, kterou je povinen jeden z nich 

druhému zaplatit na vyrovnání podílů, byla co nejnižší. Případ vypořádání společného 

jmění manželů zaniklého prohlášením konkursu pak podle Nejvyššího soudu patří 

k těm, kdy bude namístě, aby aktiva společného jmění manželů nebyla mezi manžely 

rozdělena, ale přikázána pouze jednomu z nich, a to manželovi -  úpadci. 

Logickým důsledkem této úvahy by pak podle názoru Nejvyššího soudu mělo být, 

že úpadci bude v rozhodnutí o vypořádání uloženo, aby druhému manželovi 

na vyrovnání podílů vyplatil odpovídající podíl. Podle názoru dovolacího soudu tak: 

„není v budoucnu vyloučeno, aby se manželce někdy později od úpadce (aniž by začala 

běžet promlčecí doba – viz § 114 ObčZ) dostalo přisouzené hodnoty – poloviny hodnoty 

společných aktiv.“         

 Pokud jde o samotný obchodní podíl ve společném jmění manželů, je nutné 

se vypořádat ještě se skutečností, že prohlášením konkursu na majetek společníka 

zaniká jeho účast v obchodní společnosti (resp. podle § 148 odst. 2 obchodního 

zákoníku má takové prohlášení účinky zrušení účasti společníka ve společnosti 

soudem). Obchodní podíl společníka, jehož účast ve společnosti zanikla, se nestává 

součástí konkursní podstaty, ale stává se majetkem společnosti (přechází analogicky 

jako v případě zrušení účasti společníka soudem na samotnou společnost) a součástí 

konkursní podstaty se stává pouze pohledávka úpadce vůči společnosti, vyplývající 

z jeho práva na vypořádací podíl.        

 Pokud se jedná o společnost s jediným společníkem, kde by zrušením účasti 

                                                 
115 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.06.2009, sp. zn. 31 Cdo 1908/98, publikováno: Sbírka soudních 

rozhodnutí a stanovisek, č. 20/2000; v poměrech společného jmění srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 

01.03.2007, sp. zn. 29 Odo 492/2004, veřejnosti dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu 

http://www.nsoud.cz/. 
116 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.04.2012, sp.zn. 22 Cdo 2111/2010, veřejnosti dostupné na webových 

stránkách Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz/. 
117 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.10.2007, sp. zn. 22 Cdo 1725/2006, publikováno: Soubor 

civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, poř. č. C 5482. 
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tohoto společníka ve společnosti nastal protiprávní stav, tj. společnost by neměla 

žádného společníka, je zapotřebí zvláštního postupu. Jak naloží insolvenční správce 

s obchodním podílem, který se stal součástí majetkové podstaty, je věcí jeho uvážení, 

přičemž nejčastějším a nejsnazším postupem je prodej obchodního podílu.
118

  

 Podle mého názoru tak z výše uvedeného vyplývá, že obchodní podíl v rámci 

vypořádání společného jmění po prohlášení konkursu na majetek manžela – společníka 

bude ve své podstatě vždy součástí konkursní majetkové podstaty (ať už obchodní podíl 

jako takový či z něho vyplývající nárok na vypořádací podíl). Manželovi – 

nespolečníkovi pak ve vztahu ke společnému obchodnímu podílu vzniká pouze 

eventuální nárok na výplatu vyrovnání za jemu náležející podíl na aktivech zaniklého 

společného jmění.     

 

7.3.2  Vypořádání po pravomocném výroku o uložení trestu propadnutí majetku 

 Rovněž pravomocným výrokem o uložení trestu propadnutí majetku jednoho 

z manželů dochází k zániku společného jmění. Manžel – odsouzený tak ztrácí právo 

se svým majetkem nakládat, neboť této majetek v důsledku odsouzení propadl 

ve prospěch státu. Ze striktního znění ustanovení § 66 odst. 4 vyplývá, že společné 

jmění manželů zaniká i tehdy, když byl zároveň oběma manželům týmž rozsudkem 

uložen trest propadnutí majetku. Společné jmění manželů také zaniká, jestliže byl 

uložen trest propadnutí majetku jen ve vztahu k části majetku pachatele.
119

  

 Do právních vztahů namísto odsouzeného manžela nastupuje stát. Jménem státu 

v právních vztazích vystupují jednak organizační složky státu, případně ÚZSVM 

(pokud není při nabytí majetku státem jasné, která z organizačních složek je příslušná 

k hospodaření s ním anebo pokud je zjištěno, že takto oprávněna není žádná organizační 

složka), a to v v souladnus § 11 a § 16 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 

republiky a jejím vystupování v právních vztazích.      

 Trestem propadnutí majetku je postižen veškerý majetek manžela, včetně jeho 

podílu na zaniklém společném jmění manželů, a vypořádání tohoto jmění se provede 

buďto dohodou o vypořádání anebo soudní cestou na návrh druhého z manželů 

                                                 
118 Srov. ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol.: Obchodní zákoník: Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2010. s. 489. 
119 Srov. ŠÁMAL, P. a kol.: Velké komentáře. Trestní zákoník I. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 763 – 772. 
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anebo ÚZSVM, přičemž podmínky režimu společného jmění, a to především pravidlo 

o rovnosti podílů manželů na něm, se aplikují i v tomto případě.
120

   

 Vzhledem k přechodu majetku postiženého trestem propadnutí majetku 

do vlastnictví České republiky se může jevit jako sporné, zda obchodní podíl, který byl 

doposud součástí společného jmění manželů, může vůbec do státního vlastnictví 

připadnout. Podle § 13 odst. 1 zákona o majetku České republiky stát nabývá majetek 

též zákonem, na základě zákona, děděním ze závěti, rozhodnutím příslušného orgánu 

a na základě mezinárodní smlouvy, kterou je stát vázán, popřípadě na základě jiných 

skutečností stanovených zákonem. Pod kategorii nabytí na základě zákona 

pak podřazujeme i nabytí majetku v důsledku jeho propadnutí státu při uložení trestu 

propadnutí majetku podle trestního zákoníku.
121

      

 Ustanovení § 28 zákona o majetku České republiky pak reguluje možnost účasti 

státu na obchodních společnostech, přičemž podle mého názoru z tohoto ustanovení 

nevyplývá, že by nebylo možné, aby se stát majetkově účastnil na společnosti s ručením 

omezeným, pokud se nestane jejím zakladatelem anebo se neúčastní jejího založení. 

Výslovný zákaz pozdější účasti ve společnosti s ručením omezeným v tomto zákoně 

obsažen není.          

 Explicitní zákazy účasti státu v určitých formách organizací obsahuje § 29, 

nicméně i v tomto ustanovení je obsažena výjimka (odst. 3) pro případ, kdy stát nabude 

účast podle § 13 (tj. na základě zákona, v našem případě z důvodu propadnutí majetku). 

Tento názor je pak ještě podpořen judikaturou Nejvyššího soudu ČR týkající se nabytí 

obchodního podílu do vlastnictví států odúmrtí.
122

 Nejvyšší soud zde vysvětlil, že stát, 

i když není z důvodu odúmrti dědicem
123

, má zásadně stejné postavení jako dědic. 

Proto na něj, připadlo-li mu dědictví na základě odúmrti, přechází i členství zůstavitele 

v bytovém družstvu. Uvedené závěry se obdobně prosadí i v případě obchodního podílu 

ve společnosti s ručením omezeným.      

 Připadne-li tedy dědictví státu na základě odúmrti, přejde na stát i obchodní 

podíl zůstavitele ve společnosti s ručením omezeným, nevylučuje-li společenská 

                                                 
120 MAKARIUS, M.: Zánik společného jmění manželů a jeho vypořádání. Aplikované právo 2/2005. s. 65. 
121  V poznámce pod čarou k tomuto způsobu nabytí majetku do vlastnictví státu je přímo uveden odkaz na § 52 

zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, přičemž v tomto ustanovení byl upravován právě trest propadnutí majetku.   
122 Srov. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.9.2012, sp. zn. 29 Cdo 3525/2011; obdobně viz usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2012, sp. zn. 29 Cdo 1946/2012.  
123

 Tato skutečnost se změní po vstupu nového občanského zákoníku v účinnost, neboť podle § 1634 NOZ stanoví, 

že nedědí-li žádný jiný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by 

byl zákonný dědic.  
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smlouva dědění obchodního podílu.
124

 Zde je tedy jasně vyjádřeno, že obchodní podíl 

ve společnosti s ručením omezeným na stát přejít může a tudíž podle mého názoru není 

důvod pro to, aby se Česká republika nemohla stát vlastníkem obchodního podílu 

i z titulu pravomocného výroku soudu o uložení trestu propadnutí majetku (navíc 

v případě odúmrti i propadnutí majetku se jedná o jeden a tentýž způsob nabytí majetku 

do vlastnictví státu, a sice na základě zákona).       

 Dle mého názoru pak vzhledem ke skutečnosti, že obchodní podíl podle ustálené 

judikatury má být v rámci vypořádání společného jmění soudem přikázán vždy 

manželovi – společníkovi
125

, stane se tento podíl součástí majetku, který bude 

předmětem trestu a v rámci jeho výkonu pak obchodní podíl přejde do vlastnictví státu.  

 Zde uvedený závěr však do jisté míry polemizuje s jinými názory odborné 

veřejnosti, které jsou naznačeny dále. V textu důvodové zprávy k zákonu o obchodních 

korporacích, k § 31 až § 43, je v souvislosti s tímto závěrem argumentováno opět § 28 

zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, který dle názoru zákonodárců omezuje účast státu pouze na akciovou 

společnost, a to navíc za zpřísněných podmínek. Podle mého názoru, který již byl 

podrobně rozebrán výše, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 

vystupování v právních vztazích nevylučuje pozdější vznik účasti státu na společnosti 

s ručením omezeným, tudíž možnost, že v případě uložení trestu propadnutí majetku 

může vlastnické právo k obchodnímu podílu přejít na stát, zde teoreticky existuje. 

 

7.4  Vypořádání obchodního podílu po modifikaci společného jmění 

 manželů 

 

Možnost, aby si manželé dohodou upravili rozsah společného jmění podle svých 

potřeb, se v našem právním řádu objevila spolu s účinností novely občanského zákoníku 

                                                 
124 Podle důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích, k § 31 až § 43, je v případě, kdy by dědická smlouva 

vyloučila přechod podílu děděním, musí s ním společnost zacházet v souladu s ustanoveními o naložení s uvolněným 

podílem, a to i včetně sankcí, která za nedodržení tohoto postupu hrozí, což v konečném důsledku znamená, že podíl 

nemůže být předmětem odúmrti. 
125 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.05.2005, sp. zn.  22 Cdo 1781/2004, publikováno: Právní rozhledy, 

2006, č. 4, str. 152, kdy se jednalo o vypořádání obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným po zániku 

společného jmění. Soud v tomto případě vyslovil názor, že odklon od rovnosti podílů manželů na majetku 

ve společném jmění manželů je namístě za situace, kdy zvýšené úsilí jednoho z manželů zajistilo nabytí a udržení 

majetku značné hodnoty. V takovém případě pak nestačí přikázat hodnotu obchodního podílu, ale je nutné přikázat 

i obchodní podíl.  Ten byl následně jako takový rozhodnutím soudu přikázán tomu manželovi, který byl společníkem 

obchodní společnosti. 
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č. 509/1991 Sb. Klíčová novela č. 91/1998 Sb., která nahradila institut bezpodílového 

spoluvlastnictví společným jměním manželů, pak přinesla v tomto směru již jen dílčí 

legislativní upřesnění. Existuje však rovněž možnost modifikace společného jmění 

rozhodnutím soudu. Podle § 148 odst. 1 občanského zákoníku může soud ze závažných 

důvodů na návrh některého z manželů zúžit společné jmění manželů až na věci tvořící 

obvyklé vybavení společné domácnosti. Posouzení toho, co jsou ony závažné důvody, 

kterými zákon podmiňuje zúžení společného jmění manželů rozhodnutím soudu, bude 

tedy různé případ od případu. Takovým závažným důvodem může být například 

chování některého z manželů, které bezdůvodným a neúčelným přebíráním závazků 

zatěžuje společné jmění manželů, či zjevně nevhodné nebo škodlivé chování některého 

z manželů např. ve vztahu k nezletilým dětem.
126

 Tzv. režim založený rozhodnutím 

soudu najdeme nově i v novém občanském zákoníku, a sice v § 724 a následujících. 

    

7.4.1  Možnosti smluvní modifikace 

V následujících řádcích bude více pozornosti věnováno modifikaci společného 

jmění prostřednictvím smlouvy mezi manžely, neboť platná právní úprava nám v tomto 

ohledu nabízí různorodé možnosti.        

 Podle § 143a občanského zákoníku mohou manželé rozšířit nebo zúžit zákonem 

stanovený rozsah společného jmění. Jazykovým výkladem slova „zúžení“ pak musíme 

nutně dospět k závěru, že jde o takovou úpravu společného jmění manželů, která ho 

nikdy zcela neruší, ale něco v něm vždy ponechává. Může jít pouze o majetek nebo 

naopak pouze o závazky, anebo také o část majetku nebo část závazků. Tyto možnosti 

pak lze ještě různě kombinovat.
127

 Modifikace se může týkat nejen rozsahu majetku 

a závazků, které budou nabyty či vzniknou až v budoucnu, nýbrž i majetku a závazků, 

které společné jmění v okamžiku jeho modifikace již tvoří. Předmětem smlouvy 

o zúžení společného jmění ovšem mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty a závazky. 

Je zde tedy možnost manželů platným projevem vůle i zpětně ovlivnit osud majetku 

a závazků, které již jsou součástí společného jmění. Tento výklad však není zcela 

nepochybný a v praxi mohl dosud působit potíže. Jako jednu z mnoha výkladových 

                                                 
126 ŠVESTKA, J., SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. a kol.: Občanský zákoník I. Komentář. 2. vydání.  

Praha: C-H.Beck, 2009, s. 990. 
127 RYŠÁNEK, Z.: Zúžení společného jmění manželů smlouvou. Ad Notam. 1/2009, s. 26. 
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nejasností se ji proto snaží odstranit nový občanský zákoník ve svém § 716 odst. 1 věta 

třetí (hovořící o tzv. smluveném režimu společného jmění), kde se stanoví, že ujednají-li 

si smluvený režim manželé, upraví zpravidla své povinnosti a práva týkající se již 

existujícího společného jmění. Ujedná-li se pro smluvený režim zpětný účinek, 

nepřihlíží se k tomu. Jak se uvádí i v důvodové zprávě k novému občanskému zákoníku 

u dotčeného ustanovení, doplňuje tento současnou právní úpravu novými pravidly, 

přičemž se ve všech případech jedná o situace, jejichž právní posouzení není dnes zcela 

jasné. V důsledku toho pak můžeme dovodit, že eventuální možnost, kterou dosud 

připouštěly některé varianty výkladu, že manželé mohou i zpětně ovlivnit osud majetku 

a závazků, které již jsou součástí společného jmění, bude po vstupu nového občanského 

zákoníku v účinnost vyloučena.        

 Pokud mezi manžely neexistuje smlouva o zúžení společného jmění, nemohou 

za trvání manželství vůči sobě činit žádné právní úkony, týkající se předmětu 

společného jmění manželů, které by podle jejich úmyslu měly vést k převodu 

vlastnického práva z jednoho manžela na druhého. Pokud podle zákona majetková 

hodnota spadá do společného jmění, mohou ji manželé získat do svého výlučného 

vlastnictví jen způsobem, který za tímto účelem stanoví zákon, tj. zejména 

prostřednictvím institutu zúžení společného jmění.  K takové modifikaci je třeba 

smlouvy ve formě notářského zápisu, neboť pouhá shodná vůle manželů, že věc má být 

vyčleněna do výlučného majetku jednoho z manželů, nemůže věc ze společného jmění 

vyloučit
128

 Obecně a v podstatě pro jakékoliv změny společného jmění manželů je 

ustanoveními občanského zákoníku předepsáno, že se tak může stát pouze smlouvou, 

a to smlouvou uzavřenou ve formě notářského zápisu. Nový občanský zákoník stanoví 

pro tento případ shodný požadavek, a sice formu veřejné listiny (viz § 716 odst. 2 

NOZ).            

 Ve svém § 143a odst. 2 občanský zákoník, resp. nový občanský zákoník v § 718 

odst. 3, rovněž připouští, aby manželé smlouvou uzavřenou ve formě notářského zápisu 

zcela nebo zčásti vyhradili vznik společného jmění až ke dni zániku jejich manželství. 

Pokud k tomuto odložení doby vzniku společného jmění dojde, pak s výjimkou věcí 

tvořících obvyklé vybavení společné domácnosti, které nemohou být z předmětu 

společného jmění vyloučeny, nabývá každý manžel v průběhu manželství do svého 

                                                 
128 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.07.2008, sp. zn. 22 Cdo 2779/2008,  veřejnosti dostupné na webových 

stránkách Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz/. 

http://www.nsoud.cz/
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výlučného vlastnictví, případně může dojít k nabytí majetku oběma manžely společně, 

a to do podílového spoluvlastnictví, pokud jsou pro takový režim splněny předpoklady. 

Ke dni zániku společného jmění manželů pak budou tvořit jeho předmět jen ty 

majetkové hodnoty a závazky, které přesahují rozsah výlučného jmění každého 

manžela, se kterým do manželství vstupoval. K majetku, který již do okruhu 

majetkového společenství manželů nenáležel, se nepřihlíží a neprovádějí se ohledně něj 

ani žádné zápočty, neboť každý manžel byl jeho výlučným vlastníkem a mohl s ním tak 

nakládat podle své vůle.        

 Kromě výše zmíněných modifikací, tj. rozšíření, zúžení společného jmění 

a vyhrazení jeho vzniku až ke dni zániku manželství, zmiňuje nový občanský zákoník 

ještě možnost v rámci této formy manželské smlouvy i režim oddělených jmění (§ 717 

odst. 1 NOZ; § 729 NOZ). Ani režim oddělených jmění však bez dalšího neznamená 

naprosté oddělení majetku manželů (§ 718 odst. 3 NOZ).  

 

7.4.2 Vypořádání obchodního podílu při modifikaci společného jmění manželů 

 Vzhledem k různorodosti možností modifikace společného jmění manželů se  

zaměříme především na zúžení společného jmění a vyhrazení jeho vzniku 

až k okamžiku zániku manželství.       

 Ve druhém případě se obchodní podíl de facto do společného jmění 

ani nedostane, neboť rozhodně není věcí tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti. 

Objektivně by pak při zániku manželství nebylo ohledně obchodního podílu 

co vypořádávat.
129          

 
Jedná-li se o společné jmění, jež bylo zúženo (ať už smlouvou mezi manžely 

nebo na návrh některého z nich rozhodnutím soudu), musí po tomto zúžení dojít 

k vypořádání obchodního podílu, přičemž vzhledem k tomu, že chybí konkrétní úprava 

pro tento případ vypořádání, budou i zde použitelná pravidla pro vypořádání 

obchodního podílu po zániku společného jmění rozvodem. Jiná možnost se zde 

objektivně ani nenabízí, neboť úpravu vypořádání společného jmění po smrti jednoho 

                                                 
129DVOŘÁK, T.: Vypořádání společného obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Právní fórum 

11/2010. s. 540. 
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z manželů zde z logiky věci rozhodně použít nelze.
130

      

 Nicméně v případě zúženého společného jmění manželů existuje možnost, 

aby se manželé ve smlouvě o zúžení dohodli, jakým způsobem bude majetek, který 

přestane být součástí společného jmění, při jeho zániku vypořádán. Rovněž je zde 

možnost manželů, aby výslovně ve smlouvě určili, po zániku společného jmění manželů 

již k žádnému vypořádání nedojde.
131

 Obdobným způsobem bylo rozhodnuto 

Nejvyšším soudem ČR v případě, kdy si manželé ve smlouvě o zúžení sjednali, 

že konkrétní majetkové hodnoty (v daném případě dva osobní automobily) získá 

do výlučného vlastnictví manželka. Nejvyšší soud v otázce, zda je nutné 

tyto automobily zahrnou do vypořádání společného jmění či zda již samotnou dohodou 

manželů ve smlouvě o zúžení jsou považovány za vypořádané, uzavřel, že: „Předmětem 

vypořádání SJM nejsou majetek a závazky, ohledně kterých bylo společné jmění zúženo 

smlouvou uzavřenou manželi ve smyslu ustanovení § 143a odst. 1 ObčZ, ovšem pouze 

v případě, že zúžení se týkalo majetku a závazků nabytých či vzniklých po uzavření 

předmětné smlouvy nebo majetku a závazků, které společné jmění v době uzavření 

smlouvy již tvořily, a byly již mezi manžely vypořádány (srov. § 149 odst. 4 ObčZ)…“
132

 

Skutečnost, že tyto hodnoty byly již mezi manžely vypořádány, je opřena právě 

o výslovný projev vůle manželů, aby automobily připadly do výlučného majetku 

jednoho z nich.          

 Tato možnost se více než kde jinde může uplatnit v případech, kdy součástí 

zužovaného společného jmění je i obchodní podíl. Touto cestou, tj. dohodou manželů 

o tom, komu obchodní podíl po vypořádání společného jmění (či bez něho, 

jak se manželé rovněž mohou dohodnout) připadne do výlučného majetku. Podle mého 

názoru se nám tímto zde nabízí poměrně nekomplikovaná cesta k tomu, jak zamezit 

o to komplikovanějším situacím, které provázejí vypořádání společného jmění při jeho 

zániku.  Stejného výsledku by samozřejmě bylo dosaženo i vyhrazením vzniku 

společného jmění až k okamžiku zániku manželství, kde se ovšem obchodní podíl 

nabytý za trvání manželství součástí společného jmění ani nestane.  

                                                 
130 DVOŘÁK, T.: Vypořádání společného obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Právní fórum 

11/2010. s. 540. 
131 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12.03 2009, sp. zn. 22 Cdo 183/2008, publikováno: Právní rozhledy, 2011, 

č. 24, str. 906-907  „Jestliže však účastníci v dohodě o zúžení společného jmění (§ 143a odst. 1 ObčZ) sjednají, 

že k dalšímu vypořádání nemá již dojít, nelze jej provést.“ 
132 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.05.2005, sp. zn. 30 Cdo 681/2004, publikováno: Soudní rozhledy, 2006, 

č. 2 
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Závěr 
 

V rámci této práce bylo mým cílem podat čtenářům výklad základních aspektů 

vztahu obchodní podíl vs. společné jmění manželů. Zcela jistě není žádoucí situace, 

kdy pro analýzu vztahů týkajících se obchodního podílu ve společném jmění manželů 

zůstávají i v dnešní době nejasnosti ohledně některých mezních situací, které však 

v každodenním životě reálně nastávají.       

 Jako velmi komplikovaná se mi pak jeví především problematika vypořádání 

obchodního podílu po zániku společného jmění, neboť v případech, kdy dochází 

k rozdělování majetku mezi manžely či mezi pozůstalého manžela a event. další dědice, 

by bylo nanejvýš vhodné upravit alespoň některé ze zásadních vztahů mezi takovými 

osobami. Za současné právní úpravy můžeme k určitým závěrům dojít pouze složitým 

dovozování a analogickou aplikací, což se v případě specifického režimu společného 

jmění manželů nemusí vždy ukázat jako správné či spravedlivé.      

 Vzhledem k tématu práce a jeho zaměření na oblast, v níž do dnešní doby nebyla 

nastolena bezvýjimečně jasná pravidla výkladu, jsem se ve velké míře zaměřila 

na argumenty poskytované judikaturou, neboť mnohé závěry, které jsou v oblasti této 

problematiky běžně aplikovány, mají svůj základ právě a především rozhodovací 

činnosti Nejvyššího soudu ČR. Podle mého názoru i poté, co vstoupí v účinnost 

rekodifikovaná soukromoprávní úprava, zůstane drtivá většina použité judikatury 

relevantní, neboť zásadní východiska úpravy režimu společného jmění manželů 

a institutu obchodního podílu zůstanou zachována. Úprava NOZ a ZOK však obsahuje 

i některá ustanovení, která současná právní úprava dosud neznala, což pravděpodobně 

některé dosud přijímané závěry odborné veřejnosti vyloučí.  Je tak věcí budoucí praxe 

a budoucího výkladu, zda se prostřednictvím těchto změn podaří odstranit alespoň 

některé nejasnosti, které v oblasti této problematiky dosud významně figurují, 

či zda do ní vnesou ještě více nejistoty.        

 Domyslet však význam a dopad, který mohou mít budoucí změny a jak daleko 

až mohou sahat jejich důsledky, není dle mého názoru v  možnostech této práce. Určité 

dílčí úvahy v tomto směru jsou ovšem i přesto součástí jejího textu, neboť považuji 

za vhodné se i na této úrovni odborné činnosti zamýšlet nad tím, jak se bude daná oblast 

v budoucnu vyvíjet.   
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Resumé 
 

Cílem práce je především objasnit podmínky, za nichž se obchodní podíl stává 

součástí společného jmění manželů, jakož i jakými způsoby se tak může stát. Důraz je 

kladen i na problematiku nakládání s obchodním podílem, který již je součástí 

společného jmění manželů. Ani postavení druhého z manželů, který není společníkem 

obchodní společnosti, nezůstává bez povšimnutí, neboť úzce souvisí např. s institutem 

tzv. obvyklé správy majetku (resp. správy v zákonném režimu dle terminologie nového 

občanského zákoníku) atd.  

Zvolené téma práce zasahuje jak do oboru práva obchodního, tak i práva 

občanského, tudíž je využíváno pramenů z obou těchto odvětví. Podle mého názoru 

i poté, co vstoupí v účinnost nová právní úprava, zůstane většina použité judikatury 

a odborné literatury z hlediska výkladu relevantní. Nová úprava však obsahuje i některá 

ustanovení, která současná právní úprava dosud neznala, což pravděpodobně některé 

dosud přijímané závěry odborné veřejnosti vyloučí. Práce je proto zpracována paralelně 

podle stávající a nové úpravy s tím, že hlubší výklad je samozřejmě opřen o dosud 

dostupné odborné prameny s přihlédnutím k předpokládaným posunům ve výkladu 

po účinnosti nové úpravy.  

V úvodních kapitolách práce je věnována pozornost společnosti s ručením 

omezeným jakožto jedné z forem obchodních společností, neboť její specifický 

charakter se projevuje právě v konkrétních situacích, které nastávají při nakládání 

s obchodním podílem v rámci společného jmění manželů. Jedna z úvodních kapitol je 

pak věnována obchodnímu podílu jako takovému, jeho charakteru, možnostem jeho 

nabytí atd. Prostor je dále věnován rovněž institutu společného jmění manželů 

z hlediska jeho zákonné úpravy, rozsahu a fungování. Zařazení těchto kapitol je vhodné 

z hlediska základního uvedení do zákonného kontextu a díky tomu pak již v příslušných 

speciálních kapitolách nejsou řešeny základy a charakter institutů.  

Velký důraz je v rámci práce kladen na vypořádání obchodního podílu 

při zániku či modifikaci společného jmění manželů. V reálném životě totiž problémy 

s aplikací a výkladem konkrétních zákonných norem týkajících se společného jmění 

manželů a obchodního podílu většinou vyvstanou až v momentě, kdy manželství 

či společné jmění zaniká či je např. zužováno a je třeba řešit jeho vypořádání.  
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Summary 
 

A thesis target represents above all the clarification of conditions, under which 

an ownership interest becomes a part of the joint property of spouses, as well as in what 

manner it can be realized. The accent is also put on questions relating to the treatment of 

ownership interest, being still part of the joint property of spouses. The position of 

another partner, not associated in a business partnership, doesn´t escape notice, being 

for example closely connected with the institute of the so-called  usual property 

administration (or administration in a legal context according to the terminology of the 

new Civil Code) etc.  

The chosen thesis topic encroaches on both the branch of business law and civil 

law; consequently both the sources of the two branches are used. In my considered 

opinion even afterwards, when the new legal regulations will enter into force, the most 

used jurisdiction and specialized literature stay relevant in light of explanation. 

However, new regulations also include some provisions, not known by current legal 

forms, this could unfortunately cause the exclusion of some conclusions of the expert 

public, having been accepted up to date. That´s why the thesis has been elaborated 

according to the current legal regulations and the new one(s) concurrently therewith, 

that a deep explanation relies as a matter of course on professional sources till this time 

with taking into account assumed shifts in explanation afterwards, the new regulations 

will be legally effective.   

In the introductory chapters of my thesis my attention turns to limited liability 

companies (LLCs), as one of the types of business entities, because their specific 

character is given by the concrete realities arriving at the treatment of the ownership 

interest in the joint property of spouses. One of the introductory chapters turns its 

attention to the ownership interest as such, to its character, acquisition possibilities etc. 

There is a space dedicated to the institute of the joint property of spouses in light of its 

legal regulation, scope and functioning. The insertion of these chapters is suited for the 

basic introduction into the legal context. Then thanks that there are no principles and 

character solved in the appropriate special chapters. 

The great emphasis in the content of the work is placed on the settlement of an 

ownership interest by dissolution or modification of the joint property of the spouses. 

As in real life the problems with the application and explanation of specific legal 
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statutes concerning the joint property of the spouses and the ownership interest arise 

most of the time at the moment, when the marriage is dissolved or is e.g. narrowed and 

needs a marital settlement for the division of their estate.  
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