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1. Úvod 

 

Nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, dne 1. ledna 2014 došlo k podstatné změně českého obchodního práva. 

Nejviditelnější změnou, týkající se podniku je nová terminologie, kdy podnik již není 

podnikem, ale obchodním závodem, v legislativní zkratce jen „závodem“. Jak uvádí 

důvodová zpráva k občanskému zákoníku, hlavní důvodem je stále silnější tlak acquis 

na používání pojmu podnik hlavně k označení osoby, případně v užším slova smyslu 

jako soutěžitele.
1
  

 

V této práci bych se tak ráda zaměřila na úpravu obchodního závodu a části obchodního 

závodu. Nové vymezení závodu totiž přináší řadu změn. I některé další instituty 

rekodifikací doznaly změn, jiné zase zůstaly i nadále nezměněny, jako například 

vymezení samostatné organizační složky. Z tohoto důvodu je tak možné v určité míře i 

nadále využít některou judikaturu soudů k této problematice, která byla původně 

upravena obchodním zákoníkem 

 

V úvodních kapitolách se tedy budu zabývat vymezením základních pojmů, jako je 

obchodní závod a část obchodního závodu, tak jak jsou tyto pojmy upraveny 

v občanském zákoníku, případně nezbytným porovnáním s předchozí právní úpravou. 

Dále se budu věnovat koupi obchodního závodu, resp. jeho části ve světle nového 

občanského zákoníku. Jedná se totiž o významný institut, který umožňuje převod jmění 

na základě jedné smlouvy, a to smlouvy o koupi závodu. Na koupi závodu se již nově 

aplikuje obecná úprava o koupi, ve zbytku se užijí zvláštní ustanovení. Není tedy nadále 

konstruována jako samostatný smluvní typ, jak tomu bylo v obchodním zákoníku. Tedy 

budu se věnovat smlouvě o koupi závodu, její formě, nezbytných náležitostech a 

v neposlední řadě také nabytí účinnosti této smlouvy. K platnosti smlouvy o koupi 

závodu je také nezbytný souhlas nejvyššího orgánu obchodní korporace, proto se také 

zaměřím v jakém případě je souhlas nezbytný a který konkrétní orgán v dané obchodní 

                                                 
1
 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidovaná verze) [online]. Dostupná 

z: < http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf >. 

 

 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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korporaci jej uděluje. Dále se budu věnovat následkům, které tato smlouva způsobuje, 

jako je například přechod pohledávek a dluhů, zejména jestli přecházejí všechny 

pohledávky a dluhy, či pouze některé, případně zda je možné některé z nich z přechodu 

vyloučit. Jelikož převod obchodního závodu z prodávajícího na kupujícího dopadá i na 

třetí osoby, zaměřím se také ochranou třetích osob, tedy věřitelů prodávajícího.  

 

V celém textu této práce se snažím také pracovat i s judikaturou a odbornou publikací 

vztahující se k předchozí právní úpravě a porovnávat nejdůležitější změny, které 

postihují, případně také možnosti užití těchto pramenů i na současnou právní úpravu. 
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2. Obchodní závod  

 

V souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva došlo nejen k věcným, ale také 

k terminologickým změnám. Především se úprava podniku přesunula ze zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“) do nového 

občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 

zákoník“). Úprava podniku byla zakotvena v části první, hlavě I, díle I v úvodních 

ustanoveních, konkrétně v ustanovení § 5 obchodního zákoníku. Nově, jak bylo 

uvedeno výše, je podnik upraven v občanském zákoníku, a to v jeho hlavě IV, Věci a 

jejich rozdělení, konkrétně v ustanovení § 502 a násl., kdy v rámci nové terminologie je 

označován jako obchodní závod, v legislativní zkratce závod.  

 

Pojem obchodní závod je změněn nejen pojmově, ale i věcně. Hlavním důvodem ke 

změně pojmosloví bylo mimo jiné vícevýznamové chápání pojmu „podnik“, kdy různé 

právní předpisy definují podnik různě, a také tlak Evropské unie k užívání pojmu 

podnik k označení osoby, tedy subjektu, v užším slova smyslu soutěžitele v právní 

úpravě, která chrání soutěžní prostředí. Pojem „podnik“ právo Evropské unie často 

užívá také k vymezení určitého prostoru.
2
 Podle důvodové zprávy k novému 

občanskému zákoníku toto vícevýznamové chápání pojmu „podnik“ proniká i do 

platného českého práva a různé právní předpisy, zejména z oblasti veřejného práva, 

chápou podnik různě a nikoli jen v předmětovém slova smyslu, tj. jako objekt práv a 

povinností.
3
 

 

Dle ustanovení § 502 občanského zákoníku je obchodní závod, v legislativní zkratce 

„závod“: „Organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle 

slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží 

k jeho provozu“. Obchodní závod je tak koncipován jako soubor jmění vytvořeného 

podnikatelem, které má kvalitu organizovanosti. Dle ustanovení § 495 občanského 

                                                 
2
 Eliáš, K. a kol.: Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava : Sagit, 2012, 

233 s. 
3
 Tamtéž, 233 s. 
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zákoníku jmění tvoří souhrn jak majetku osoby (tedy aktiv), tak i dluhů (tedy pasiv).
4
 

Obchodní závod tak tvoří věci, práva a dluhy podnikatele.  

 

Vzhledem ke skutečnosti, že legální definice obchodního závodu již nezahrnuje 

popisnou část (jako například osobní složky podnikání), zmínila bych judikaturu 

soudních instancí Evropské unie k předmětu právních vztahů. Ty pojímají předmět 

právních vztahů, který slouží z vůle podnikatele k provozování jeho činnosti, rozsáhleji, 

neboť zahrnují i osobní složky podnikání.
5
 Podle rozsudku Evropského soudního dvora 

ze dne 19. července 1962, ve věci č. 19/61, Mannesmann AG proti Vysokému úřadu 

Evropského společenství uhlí a oceli, předmět právních vztahů sloužících k podnikání je 

tvořen osobními, hmotnými a nehmotnými prvky, které sledují určitý ekonomický cíl. 

Z tohoto rozhodnutí lze dále dovodit, že je věcí podnikatele, zda a případně jak si své 

podnikání zorganizuje pomocí vnitřního dělení. Je tedy upřednostněna vůle podnikatele. 

Řada dalších rozhodnutí na výše citovaný rozsudek následně odkazuje. 

 

I přes zakotvení definice věci v občanském zákoníku, je legální vymezení obchodního 

závodu užší, než je vymezení podle rozhodovací praxe evropských soudních orgánů. 

Ovšem v souladu s tezemi Evropského soudního dvora byl do českého práva zakotven 

koncept vůle podnikatele. Konkrétně pro formulaci ustanovení § 502 občanského 

zákoníku sloužil jako inspirační zdroj článek č. 2555 italského občanského zákoníku 

(Codice civile).
6
 Ten, obdobně jako výše uvedené rozhodnutí Evropského soudního 

dvora, stanoví vazbu složek obchodního závodu na vůli podnikatele. Je totiž ponecháno 

na podnikateli, aby organizovaný soubor jmění, který vytvořil a který slouží 

k provozování jeho činnosti, si zorganizoval pomocí vnitřního dělení závodu. Rozhodná 

je tedy skutečnost („z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti“), nikoliv evidence.  

 

Vůle může být vyjádřena jak slovně, tak i fakticky provozem obchodního závodu. 

                                                 
4
 Ustanovení § 495 občanského zákoníku: „Souhrn všeho, co osobě patří, tvoří její majetek. Jmění osoby 

tvoří souhrn jejího majetku a jejich dluhů.“ 
5
 T. Kindl in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, j. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek I (obecná část). 

1. Praha: Wolters Kluwer, 2014. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2014-12-

12]. 
6
 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (konsolidovaná verze) [online]. Dostupná 

z: < http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf >. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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Zákon zde také předpokládá kromě vůle i rozhodnutí podnikatele, že závod vytváří. 

Oproti předchozí úpravě se zde dodává vyvratitelná právní domněnka, že vše, co 

zpravidla slouží k jeho provozu, tvoří závod. Je tak ponecháno na podnikateli, zda tuto 

domněnku vyvrátí a vytvoří například více závodů, zda si vytvoří pobočky a pro ně 

specifické prokury.
7
 K vyvrácení této domněnky je zapotřebí důkazu opaku. Důkaz 

ovšem musí být podložen skutečnostmi, které budou obhajitelné a které nebudou 

poškozovat věřitele.
8
 

 

Vymezení obchodního závodu již neobsahuje popisnou část obsaženou v ustanovení § 5 

obchodního zákoníku („…soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek…“) 

zejména proto, že věc je již definována v ustanovení § 489 a násl. občanského 

zákoníku
9
 a také s ohledem na pojetí věci v právním smyslu (zejména ustanovení § 496 

občanského zákoníku). Takové vymezení by tak bylo nadbytečné. I nadále budou 

obchodní závod tvořit různé složky podnikání. A to jak složky hmotné (budovy, stroje, 

materiál apod.), tak i osobní (např. zaměstnanci) a nehmotné (obchodní tajemství, 

know-how, goodwill, práva z duševního vlastnictví apod.). Přitom není nutné, aby 

obchodní závod obsahoval všechny výše uvedené položky, aby byl soubor považován 

za závod.
10

 

 

Výše uvedené ustanovení § 502 občanského zákoníku již také neobsahuje skutečnost, že 

se jedná o věc hromadnou, jak bylo uvedeno v ustanovení § 5 odst. 2 obchodního 

zákoníku. Nicméně obchodní závod je koncipován jako soubor jmění a dle ustanovení 

§ 501 občanského zákoníku jmění je věcí hromadnou. Navíc věc hromadná je 

v současnosti chápána v podstatě stále tak, jak byla vymezena v ustanovení § 302 

Obecného občanského zákoníku z roku 1811. Toto ustanovení definovalo věc 

hromadnou jako: „Ztělesnění vícero zvláštních věcí, na které je nazíráno jako na věc 

jedinou a jsou označovány společným názvem, tvoří věc hromadnou a jsou považovány 

                                                 
7
 Havel, B.: Závod (podnik), věc hromadná a NOZ. Rekodifikace & praxe, 2012, nulté číslo, 7 - 11 s. 

8
 B. Havel in Melzr, F., Tégl, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419 – 654. 

Praha : Leges, 2014, 287 s. 
9
 Ustanovení § 489 občanského zákoníku: „Věc v právním smyslu (dále jen „věc“) je vše, co je rozdílné 

od osoby a slouží potřebě lidí.“. 
10

 L. Tichý in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J., Pelikánová, I., Pelikán, R., Bányaiová, A., a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek V (závazkové právo, 1. část). 1. Vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2014. In: 

ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2014-11-12]. 
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za jeden celek“.
11

 V současném občanském zákoníku tento institut upravuje ustanovení 

§ 501 občanského zákoníku a stále se označuje jako věc hromadná (universitas rerum 

distantium).
12

 V souladu s tímto ustanovením se na hromadnou věc nahlíží jako by šlo o 

jedinou věc, ačkoli ve skutečnosti o jedinou věc nejde. Jelikož se tedy jedná o dvě či 

více věcí, lze s libovolnou věcí samostatně disponovat, pořád jde o věc v právním 

smyslu (například výrobní stroj je i nadále výrobním strojem, i když náleží 

k obchodnímu závodu). Ovšem jelikož tvoří určitý hospodářský celek, tak pro 

usnadnění právního styku lze s nimi nakládat i jako s jedinou věcí.
13

  

 

Jak judikoval Nejvyšší soud v jednom ze svých rozhodnutí, věcí hromadnou je 

například sklad zboží. Z odůvodnění tohoto usnesení plyne, že: „Sklad zboží se 

v právních vztazích pokládá za jedinou věc, i když (ve skutečnosti) jde o souhrn více 

jednotlivých věcí… Zpeněžení skladu zásob za účelem získání výtěžku, z něhož bude 

uspokojen zástavní věřitel, se týká těch jednotlivých věcí, které se ve skladu nacházejí 

v době zpeněžení.“
14

 

 

Skutečnost, že obchodní závod je věcí hromadnou, potvrzuje například i důvodová 

zpráva k občanskému zákoníku: „Obchodní závod se i nadále bude považovat za 

zákonnou věc hromadnou (universitas iuris), tedy non subjekt…“, anebo tuto skutečnost 

lze dovodit například z ustanovení § 1314 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku: 

„Zástavní smlouva vyžaduje formu veřejné listiny, a) je-li zástavou závod nebo jiná věc 

hromadná,…“. 

 

A tak vzhledem ke konstrukci věci hromadné a systematizaci občanského zákoníku je i 

nadále obchodní závod považován za věc hromadnou, přestože jeho vznik a obsah 

                                                 
11

 Ustanovení § 302 Obecného občanského zákoníku z roku 1811. 
12

 Ustanovení § 501 občanského zákoníku: „Soubor jednotlivých věcí náležející téže osobě, považovaný 

za jeden předmět a jako takový nesoucí společné označení, pokládá se za celek a tvoří hromadnou věc.“ 
13

 T. Kindl in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: Komentář. 1. vydání. Praha : 

Wolters Kluwer, 2014, 1182 – 1183 s. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 

2014-12-12]. 
14

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. ledna 2011, sp. zn. 21 Cdo 3757/2009. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2014-12-12]. 
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určuje podnikatel.
15

  

 

Jelikož je závod jako věc hromadná složen z více jednotlivých věcí, jedná se o 

proměnný statek, jehož obsah se během podnikání mění. S tím počítá například i 

zástavní právo k hromadné věci: „Při zastavení hromadné věci se zástavní právo 

vztahuje na zástavcovy jednotlivé věci náležející k zástavě a jí sloužící, ať jsou kdekoli. 

Zástavní právo se vztahuje na každou jednotlivou věc, která k hromadné věci přibude, a 

zanikne ke každé jednotlivé věci, která se od hromadné věci odloučí.“
16

 

 

Problémem může nastat snad jen v pojetí dluhů. Zatímco závod je organizovaný soubor 

jmění a jmění tvoří souhrn majetku a dluhů, věc hromadná je souborem věcí. Vyvstává 

zde tedy otázka, zda dluh je věcí, či nikoliv. To že závod je věcí, je patrné jak z definice 

věci, tak i ze systematického zařazení obchodního závodu. Proto nejvhodnější je 

považovat i dluh za věc v právním smyslu. V souladu s definicí věci, dluh je rozdílný od 

osoby. Není zde dán ani důvod, že by neměl sloužit potřebě lidí. Dluh je jen opačnou 

stranou pohledávky, tedy jedná se složku obligace. Nedávalo by tedy smysl, aby 

pohledávka byla považována za věc a dluh, jako párový pojem nikoliv. Stejně jako 

pohledávka, i dluh může být předmětem obchodu. Pokud tedy zákon stanovuje, že 

součástí závodu jsou i dluhy, znamená to, že součástí závodu jsou celé obligace. Tedy 

závod splňuje předpoklady věci hromadné a může být věcí hromadnou. 
17

 

 

Z výše uvedené charakteristiky obchodního závodu vyplývá, že závod může být 

zastaven, zděděn, propachtován, předmětem převodů nebo se může stát také předmětem 

výkonu rozhodnutí anebo exekuce. Při všech výše uvedených dispozicích, se dispozice 

týkají všeho jmění náležejícího k závodu. To samozřejmě neznamená, že by dispozice 

s jednotlivými věcmi nebyla možná.
18

 

  

  

                                                 
15

 Srov. Havel, B.: Závod (podnik), věc hromadná a NOZ. Rekodifikace & praxe, 2012, nulté číslo, 7 - 11 

s. 
16

 Ustanovení § 1347 zákona č. 89/2012, občanský zákoník. 
17

 Havel, B.: Závod (podnik), věc hromadná a NOZ. Rekodifikace & praxe. 2012, ukázkové číslo, 10 - 11 

s. 
18

 J. Pokorná in Bejček, J., Hajn, P., Pokorná, J. a kolektiv. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 

1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2014, 81 s. 
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3.  Část obchodního závodu 

 

Jak již bylo výše uvedeno, v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva došla 

řada termínů značných změn. Zatímco pojmu podnik se terminologická změna dotkla, 

pojem část závodu, přestože je tento pojem používán na různých místech nejen 

občanského zákoníku, ale i zákona o obchodních korporacích, zůstal v občanském 

zákoníku nadále bez jakékoli bližší definice, přestože je vymezení jednou ze zásadních 

otázek. Pouze v ustanovení § 503 občanského zákoníku je stanoveno, že jako část 

obchodního závodu je považována pobočka a pokud je pobočka zapsaná do obchodního 

rejstříku, jedná se o odštěpný závod.
19

  

 

Nicméně nejen pobočku a odštěpný závod je možné považovat za část obchodního 

závodu. Občanský zákoník hovoří také o významné části závodu a o samostatné 

organizační složce, kterou lze mít také za část obchodního závodu. Vymezení těchto 

pojmů je nezbytné z důvodu dispozic s částí obchodního závodu. 

 

 

3.1  Pobočka 

 

Jak již bylo výše zmíněno, pobočka je upravena v ustanovení § 503 občanského 

zákoníku a je vymezena jako část obchodního závodu. Ovšem ne každá část obchodního 

závodu je jeho pobočkou. Pojem pobočka je tedy pojmem užším, než část obchodního 

závodu. 

 

Aby byla část závodu považována za pobočku, musí kumulativně splňovat následující 

podmínky. Musí vykazovat 

a) hospodářskou samostatnost, 

b) funkční samostatnost a 

                                                 
19

 Hofrichterová, M.: Souhlas valné hromady s převodem části závodu ve světle nového občanského 

zákoníku. [online]. [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: 

<http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/souhlas-valne-hromady-s-prevodem-casti-zavodu-ve-

svetle-noveho-obcanskeho-zakoniku>. 

http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/souhlas-valne-hromady-s-prevodem-casti-zavodu-ve-svetle-noveho-obcanskeho-zakoniku
http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/souhlas-valne-hromady-s-prevodem-casti-zavodu-ve-svetle-noveho-obcanskeho-zakoniku
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c) musí o ní podnikatel rozhodnout, že bude pobočkou.
20

 

 

Hospodářská a funkční samostatnost znamená možnost provozovat pobočku relativně 

nezávisle na zbylé části závodu. Samostatnost se může projevovat prostorovou 

odděleností nebo vedením odděleného účetnictví od ostatních částí závodu apod.
21

 

 

Jelikož podnikatel musí rozhodnout, že určitá část bude pobočkou, ponechává se tak 

pouze na vůli podnikatele, jestli určitou část závodu určí tak, že v rámci obchodního 

styku bude vystupovat jako pobočka. Nestačí ovšem jakýkoliv projev vůle (například 

pouhé označení za pobočku), ale musí jít o takový projev vůle, jehož následkem je 

skutečná hospodářská a funkční samostatnost části závodu.
22

 Rozhodovat tak bude 

faktický stav, nikoliv zápis do obchodního rejstříku, neboť ten je i nadále vyžadován 

pouze u odštěpného závodu. 

 

Od obchodního závodu se pobočka musí odlišovat svou hospodářskou a funkční 

samostatností, nikoliv ovšem samostatností teritoriální. Z tohoto důvodu se na jedné 

adrese může nacházet i více poboček, popřípadě i obchodní závod podnikatele spolu 

s pobočkou.
23

 Závěry Nejvyššího soudu
24

 o povinném vedení účetnictví se zde 

neuplatní, a tak bude možné užít i jiné důkazy o relativní samostatnosti pobočky. 

 

Jak je z výše uvedeného patrné, pobočku může vytvořit pouze podnikatel. Takový 

podnikatel nemusí být obligatorně zapsán v obchodním rejstříku, pouze se musí jednat o 

osobu podnikatele. Pokud tedy je v ustanovení § 143 občanského zákoníku uvedeno, že 

pro zřizování a přemisťování poboček právnických osob platí ustanovení § 138 až § 142 

občanského zákoníku obdobně, je tím míněno jen právnická osoba – podnikatel.
25

 

                                                 
20

 Ustanovení § 503 odst. 1 občanského zákoníku. 
21

 J. Pokorná in Bejček, J., Hajn, P., Pokorná, J. a kolektiv. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 

1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2014, 83 s. 
22

 P. Koukal, J. Lasák in Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. 

vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, 1780 s. 
23

 Tamtéž, 1781 s. 
24

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. května 2006, sp. zn. 29 Odo 870/2005. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2014-02-12]. 
25

 P. Koukal, J. Lasák in Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. 

vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, 1780 s. 
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3.2  Odštěpný závod 

 

Jako odštěpný závod je považována pobočka obchodního závodu, která je zapsaná do 

obchodního rejstříku jako odštěpný závod. Dále se za odštěpný závod považuje i jiná 

organizační složka, pokud o ní jiný právní předpis stanoví, že se má zapisovat do 

obchodního rejstříku.
26

 Charakteristiku odštěpného závodu nejlépe vystihuje rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ze dne 22. ledna 2002, sp. zn. 21 Cdo 90/2001, které je základem 

následujícího výkladu o odštěpném závodu. 

 

Z výše uvedené vyplývá, že zápis do jiného veřejného rejstříku, než je obchodní rejstřík, 

přípustný není. Odštěpný závod tak může zřídit pouze podnikatel, který je zapsán 

v obchodním rejstříku, a to bez ohledu na to, zda se do tohoto rejstříku zapisuje 

obligatorně nebo fakultativně.
27

 Tento zápis nevede ke vzniku právnické osoby, ale 

k tomu, že se z pobočky stává odštěpný závod (viz ustanovení § 503 občanského 

zákoníku). 

 

Důvodem obligatorního zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku je 

transparentnost zápisů v obchodním rejstříku a také ochrana dobré víry v obchodní 

rejstřík, která je nezbytná kvůli zvláštnímu zástupčímu oprávnění vedoucího takového 

odštěpného závodu, popřípadě více vedoucích odštěpného závodu.
28

  

 

Nově je v ustanovení § 503 odst. 2 občanského zákoníku výslovně uvedeno, od kterého 

okamžiku je vedoucí odštěpného závodu oprávněn jednat za podnikatele, a to je ode dne 

zápisu do obchodního rejstříku. Jedná se tedy o konstitutivní účinek zápisu do 

obchodního rejstříku, jelikož tímto dnem vzniká jeho zástupčí oprávnění. 

 

Vedoucí odštěpného závodu není členem statutárního orgánu, jeho zástupčí oprávnění 

                                                 
26

 Ustanovení § 503 odst. 2 občanského zákoníku. 
27

 Rozehnal, A.: Obchodní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, 95 s. 
28

 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze) [cit. 2014-03-27] Dostupné z: 

<http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf>, 126 – 

127 s. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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se tak netýká všech věcí právnické osoby, ale pouze těch záležitostí, které se týkají jen 

daného odštěpného závodu. Jeho zástupčí oprávnění je tak určeno činností daného 

odštěpného závodu. Vedle vedoucího odštěpného závodu, jako zákonného zástupce, 

může být podnikatelem jmenován také prokurista pro daný odštěpný závod, případně je 

zde i možnost, že prokurista a vedoucí odštěpného závodu budou jednat společně.
29

 Na 

rozdíl od zápisu vedoucího odštěpného závodu, jeho výmaz z obchodního rejstříku 

konstitutivní účinky nemá. Zánik oprávnění vedoucího odštěpného závodu jednat za 

podnikatele nastává ke dni jeho odvolání z funkce, nikoliv ke dni výmazu zástupčího 

oprávnění z obchodního rejstříku.
30

  

 

Vzhledem k tomu, že vedoucí odštěpného závodu je považován za zákonného zástupce, 

tak v případě, že dojde k překročení jednatelského oprávnění, užije se ustanovení § 440 

občanského zákoníku. Právní jednání, jímž vedoucí odštěpného závodu překročil rozsah 

jednatelského oprávnění, zavazuje zastoupeného, pokud překročení schválí bez 

zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je z takového právního jednání zavázán 

vedoucí odštěpného závodu sám. Osoba, s níž jednal a která byla v dobré víře, může 

požadovat splnění nebo náhradu škody. Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že se odštěpný 

závod zapisuje do obchodního rejstříku a zástupčí oprávnění vedoucího takového 

závodu vzniká zápisem do obchodního rejstříku, není zde pro dobrou víru třetích osob 

příliš prostoru. Pokud tedy není uvažováno o možnosti obrany třetích osob do 16 dnů po 

zveřejnění údajů v obchodním rejstříku ve smyslu ustanovení § 121 občanského 

zákoníku.
31

 

 

Co se týče zápisu odštěpného závodu do obchodního rejstříku, je nutné poznamenat, že 

podnikatel nejprve musí rozhodnout, že určitá část závodu je pobočkou a teprve poté je 

možné tuto pobočku zapsat do obchodního rejstříku jako odštěpný závod.
32

 Ohledně 

odštěpného závodu se do obchodního rejstříku zapisují tyto skutečnosti: 

a) jeho označení,  

                                                 
29

 B. Havel in Melzr, F., Tégl, P. a kol.: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419 – 654. 

Praha : Leges, 2014, 290 s. 
30

 Rozehnal, A.: Obchodní právo. Plzeň : Aleš Čeněk, 2014, 95 s. 
31

 Pokorná, J. in Bejček, J., Hajn, P., Pokorná, J. a kolektiv. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní 

právo. 1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2014, 106 s. 
32

 P. Koukal, J. Lasák in Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. 

vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, 1781 s. 
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b) sídlo nebo umístění, 

c) předmět činnosti nebo podnikání, 

d) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa 

pobytu, vedoucího odštěpného závodu.
33

 

 

Odštěpný závod se zapíše do obchodního rejstříku u rejstříkového soudu, v jehož 

obvodu je podle sídla podnikatel zapsán. Pokud je ovšem odštěpný závod umístěn v 

obvodu jiného rejstříkového soudu zapíše se také v jeho obvodu.
 34

 Pokud subjekt 

zapisovaný do obchodního rejstříku má více odštěpných závodů, které mají sídlo v 

obvodu jiného rejstříkového soudu, než který je příslušný pro zápis daného subjektu, je 

nezbytné, aby pro každý z odštěpných závodů byla při zápisu do obchodního rejstříku 

zřízena samostatná vložka, do níž bude každý z odštěpných závodů jednotlivě zapsán. 

Totéž platí i v případě, že zapisované odštěpné závody mají sídla v obvodu působnosti 

téhož rejstříkového soudu.
35

 

 

Předmět podnikání odštěpného závodu může být stejný nebo užší, než je předmět 

podnikání podnikatele, který odštěpný závod založil, ovšem nemůže být širší.  

 

Samotný odštěpný závod ovšem nemá právní osobnost, ani svéprávnost, není 

právnickou osobou. Právní osobnost má vždy jen podnikatel, který odštěpný závod 

založil. Proto také nemůže být například ani účastníkem soudního řízení. Účastníkem je 

tak vždy osoba, jenž odštěpný závod založila, i když se spor bude týkat odštěpného 

závodu. Procesní předpisy nestanoví, jak má být označen účastník řízení ve věci týkající 

se odštěpného závodu. Právnická osoba se dle ustanovení § 79 odst. 1 zákona 

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „občanský soudní řád“) označuje 

uvedením jejího názvu nebo její firmy a jejího sídla, identifikačního čísla, případně 

dalších údajů potřebných k identifikaci. Označení, že se věc týká odštěpného závodu, 

není zákonem vyžadováno. Skutečnost, že se spor týká odštěpného závodu lze vyjádřit 

připojením údaje o odštěpném závodu za označením účastníka, anebo to může vyplývat 

                                                 
33

 Ustanovení § 51 odst. 1 zákona o veřejných rejstřících. 
34

 Ustanovení § 51 odst. 2 a 3 zákona o veřejných rejstřících. 
35

 Usnesení Krajského soudu v Brně, ze dne 22. listopadu 1995, sp. zn. 28 Co 24/95. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2014-02-12]. 
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i z jiných skutečností uvedených v žalobě. Nositelem práv a povinností i v těchto 

věcech má tedy vždy osoba, která odštěpný závod nebo jinou organizační složku 

založila, nikoliv odštěpný závod samotný.
36

 Pokud tedy byl za účastníka řízení označen 

samotný odštěpný závod nebo jiná organizační složka, o níž zákon stanoví, že se 

zapisuje do obchodního rejstříku, v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 občanského 

soudního řádu, soud řízení zastaví, neboť se jedná o takový nedostatek podmínky řízení, 

který nelze odstranit, jelikož se jedná o nedostatek způsobilosti být účastníkem řízení.
37

 

 

Platná právní úprava neobsahuje obdobné ustanovení tomu v obchodním zákoníku 

(ustanovení § 7 odst. 1 obchodního zákoníku) o nutnosti při provozování odštěpného 

závodu užít dodatek, resp. „obchodní firmu podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný 

závod“. Ustanovení § 422 občanského zákoníku pouze stanoví, že „připojí-li podnikatel 

k obchodní firmě dodatky charakterizující blíže jeho osobu nebo obchodní závod, nesmí 

být klamavé.“  

 

Za předpokladu, že zákonodárce neopomněl do občanského zákoníku zařadit ustanovení 

stanovující povinnost při provozování odštěpného závodu užít obchodní firmy 

podnikatele s dodatkem, že jde o odštěpný závod, je možné tuto absenci vyložit dvěma 

způsoby: 

1. tuto povinnost lze dovodit z jiných ustanovení, anebo 

2. pro odštěpný závod lze užít odlišný název od obchodní firmy podnikatele a tento 

název užít bez dodatku.
38

 

 

V ustanovení § 424 občanského zákoníku je stanoveno, že „obchodní firma nesmí být 

zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě“, přičemž „obchodní 

firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku.“
39

 V souladu 

s ustanovením § 132 občanského zákoníku se jménem právnické osoby rozumí její 

název. A tento „název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat 

                                                 
36

 J. Pokorná in Bejček, J., Hajn, P., Pokorná, J. a kolektiv. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 

1. vydání, Praha : C. H. Beck, 2014, 83 s. 
37

 Stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 3. září 1997, Cpjn 30/97. 
38

 Jiříček, L.: K pojmenování odštěpného závodu. Epravo.cz [online]. [cit. 2015-02-27] Dostupné z: 

<http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pojmenovani-odstepneho-zavodu-93955.html>. 
39

 Ustanovení § 423 odst. 1 občanského zákoníku. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pojmenovani-odstepneho-zavodu-93955.html
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označení její právní formy.“ Je tak otázkou, zda tato ustanovení o názvu a obchodní 

firmě podnikatele lze užít také na název odštěpného závodu. Užitím jazykového 

výkladu je to vyloučeno, jelikož název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a 

odštěpný závod není osobou, ale věcí. Jelikož je věcí, není možné u něj ani označit 

právní formu, poněvadž věc právní formu nemá.  

 

Ovšem návrhy na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, které provádí 

soud, mohou být podány výlučně prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře 

na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Jednou z povinných náležitostí 

tohoto formuláře je požadovaná právní forma. Ta, týkající se odštěpného závodu, nabízí 

pouze odštěpný závod zahraniční fyzické osoby a zahraniční závod zahraniční 

právnické osoby, anebo ostatní. V případě, že navrhovatel vybere možnost „ostatní“, 

jelikož žádnou jinou právní formu na odštěpný závod užít nelze, je možné v rámci 

kolonky „ostatní právní forma“ vybrat odštěpný závod.
40

 Takže na odštěpný závod sice 

dle jazykového výkladu nelze užít název, jelikož není osobou ale věcí, to ale nevylučuje 

obdobné užití ustanovení § 132 občanského zákoníku. Jelikož jak je patrné 

z internetových stránek Ministerstva spravedlnosti, odštěpný závod se považuje za 

určitou právní formu. 

 

Jiné ustanovení, které připadá v úvahu je ustanovení § 10 odst. 1 občanského zákoníku: 

„Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, posoudí se podle 

ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému 

právnímu případu nejbližšího.“ Je tak třeba vzít v úvahu, zda za pomocí analogie lze 

dovodit povinnost pojmenovat odštěpný závod firmou podnikatele a označit dodatkem 

ve smyslu ustanovení § 132 občanského zákoníku a ustanovení § 422 občanského 

zákoníku.
41

 

 

Avšak je zde stanovena podmínka, že dodatek nesmí být klamavý. Jako klamavý by 

bylo možné považovat například takový dodatek, který by uváděl třetí osoby v omyl ve 

                                                 
40

 Návrhy na zápis, změnu nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku Dostupné na stránkách Ministerstva 

spravedlnosti z: <https://or.justice.cz/ias/iform/index.html?1>. 
41

 Ustanovení § 422 občanského zákoníku: „Podnikatel, který nemá obchodní firmu, právně jedná při 

svém podnikání pod vlastním jménem; připojí-li k němu dodatky charakterizující blíže jeho osobu nebo 

obchodní závod, nesmí být klamavé.“ 

https://or.justice.cz/ias/iform/index.html?1


- 19 - 

věci týkající se právního postavení odštěpného závodu nebo faktické činnosti 

provozované v odštěpném závodu. Klamavost dodatku se vždy posuzuje z hlediska 

průměrných schopností a rozlišovacích možností třetích osob. Takový člověk ovšem 

zpravidla neví, že závod je věcí a že nemá právní osobnost, a tak by u něj mohl dodatek 

vyvolat chybný dojem, že jde o jakýsi druh právnické osoby, se kterou může do 

závazkového vztahu vstupovat.
42

 Navíc pokud podnikatel užije klamavý dodatek, může 

tato skutečnost zapříčinit povinnost podnikatele nahradit škodu, kterou tím způsobil.  

 

Ovšem ustanovení § 10 občanského zákoníku lze užít pouze tehdy, pokud právní případ 

nelze rozhodnout podle výslovného ustanovení. Odštěpný závod ale zákonem upraven 

je. A absenci ustanovení stanovující povinnost označit u odštěpného závodu obchodní 

firmu s dodatkem je možné vykládat také v souladu s Listinou základních práv a 

svobod, tedy že „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá.“
43

 Tedy jelikož zákonná úprava v případě odštěpného závodu 

povinnost užít obchodní firmu a dodatek nestanoví, je na vůli podnikatele, jak takový 

odštěpný závod nazve. 

 

Argumentem pro pojmenování odštěpného závodu odlišně od firmy podnikatele bez 

dodatku je, že odštěpný závod je věcí, nemá tedy právní formu ani právní osobnost, a 

tak se na něj nevztahují ustanovení, která se týkají právnické osoby. Podstatné je 

posoudit, zda absence názvu odštěpného závodu v zákoně má být překlenuta výkladem, 

anebo zákon konkludentně dovoluje libovolné označení odštěpného závodu. Také dle 

obsahu ustanovení § 51 zákona o obchodních rejstřících se do obchodního rejstříku 

„o odštěpném závodu zapíše jeho označení, sídlo nebo umístění, předmět činnosti nebo 

podnikání,…“. Ani zde není stanovena povinnost užít obchodní firmy podnikatele 

s dodatkem, že se jedná o odštěpný závod, ale pouze označení odštěpného závodu. 

 

Naopak pro užití obchodní firmy podnikatele s dodatkem, že se jedná o odštěpný závod, 

je ustálená praxe stran. Libovolné označení odštěpného závodu by mohlo vnést určité 

zmatky mezi podnikateli při jednání s odštěpným závodem a mohlo by vyvolat klamavý 

                                                 
42

 Jiříček, L.: K pojmenování odštěpného závodu. Epravo.cz [online]. [cit. 2014-10-02]. Dostupné z: 

<http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pojmenovani-odstepneho-zavodu-93955.html>. 
43

 Článek 3 odst. 3 zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/k-pojmenovani-odstepneho-zavodu-93955.html
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dojem, že se jedná o nějaký druh právnické osoby s právní osobností, nikoliv pouze o 

odštěpný závod. Nicméně jak bylo uvedeno výše, i dodatek může vyvolat klamavý 

dojem. 

 

 

3.3  Samostatná organizační složka 

  

Částí obchodního závodu ve smyslu ustanovení § 2183 občanského zákoníku
44

 je jeho 

samostatná organizační složka. Zákonodárce převzal tuto definici části závodu 

z obchodního zákoníku
45

 v podstatě nezměněnou. A tak výkladové problémy i nadále 

zůstávají a vymezení bude záviset na judikatuře soudů.
46

  

 

Co vše lze považovat za samostatnou organizační složku je předmětem sporu, který se 

vede již delší dobu. Občanský zákoník blíže upravuje pouze pojem pobočka a odštěpný 

závod, samostatnou organizační složku však nikoliv.  

 

Původně za samostatnou organizační složku byl považován jen odštěpný závod. I když 

tento názor je již překonán, jednoznačnou definici doposud ani právní teorie, ani praxe 

nenabízí. Je tedy otázkou, jak vykládat tento pojem. 

 

O organizační složce je dále v zákoně zmíněno například v ustanovení § 503 odst. 2 

občanského zákoníku, a to v souvislosti s pobočkou, kde je stanoveno, že „je-li pobočka 

zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod; to platí i o jiné 

organizační složce, pokud o ní jiný právní předpis stanoví, že se zapíše do obchodního 

rejstříku“. Z toho plyne, že jedním z druhů organizační složky je pobočka, případně 

odštěpný závod.  

 

                                                 
44

 Ustanovení § 2183 občanského zákoníku je uvedeno následující: „Ustanovení tohoto pododdílu se 

obdobně použijí i na jiné převody vlastnického práva k závodu a na prodej nebo jiný převod části závodu 

tvořící samostatnou organizační složku“. 
45

 Ustanovení § 487 obchodního zákoníku: „Ustanovení § 477 až 486 platí i pro smlouvy, jimiž se 

prodává část podniku tvořící samostatnou organizační složku.“ 
46

 Preuss, O.: Ke smlouvě o prodeji podniku či jeho části v čase rekodifikace. Bulletin advokacie. 2013, č. 

4. 
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Petr Čech, který se v jednom se ze svých článků zabýval vymezením části závodu a 

působnosti valné hromady, k této problematice uvádí, že: „Uvádí-li § 487 obchodního 

zákoníku výslovně, že daným typem smlouvy lze převést část podniku pouze za 

předpokladu, že jde o samostatnou organizační složku, a contrario tím zákonodárce 

předpokládá, že pro jiný účel zákona může existovat i část podniku, která samostatnou 

organizační složku netvoří. Kdyby byla částí podniku pojmově vždy jen samostatná 

organizační složka, byl by dovětek v § 487 obchodního zákoníku nadbytečný.“
47

 Tedy 

ne každá část obchodního závodu je zároveň samostatnou organizační složkou. 

 

Nejvyšší soud se k otázce samostatné organizační složky vyjádřil například ve svém 

rozhodnutí ze dne 9. května 2006, a to že: „…v případě prodeje části podniku je 

nezbytné, aby předmětem smlouvy o prodeji byla taková část podniku, která tvoří jeho 

samostatnou organizační složku. Za samostatnou organizační složku lze pokládat 

takovou součást podniku, u níž je vedeno samostatně (odděleně) účetnictví, týkající se 

této organizační složky, z něhož především vyplývá, které věci, jiná práva, popřípadě 

jiné majetkové hodnoty slouží k provozování této části podniku (samostatné organizační 

složky) a vymezuje tím předmět smlouvy o prodeji části podniku. V uvedeném smyslu 

proto bude samostatnou organizační složkou podniku zejména odštěpný závod, 

popřípadě jiná organizační složka, která se zapisuje do obchodního rejstříku. 

Předmětem smlouvy o prodeji podniku však mohou být i jiné organizační složky 

podniku, které se nezapisují do obchodního rejstříku a které mohou být různě nazvány, 

např. závod, provoz apod., podmínkou však je, aby šlo o složku samostatnou ve výše 

uvedeném smyslu, přičemž nemusí jít o složku oprávněnou svým vedoucím jednat 

navenek ve věcech jí se týkajících, jako je tomu v případě odštěpného závodu.“
48

  

 

Dle výše uvedeného, tak Nejvyšší soud nesouhlasí s tím, že by samostatnou organizační 

složkou měl být pouze odštěpný závod nebo jiná organizační složka zapsaná do 

obchodního rejstříku. Ani zde není dána podmínka vedoucího organizační složky, který 

                                                 
47

 Čech, P.: Vymezení části podniku a působnost valné hromady. IHNED.cz [online]. Právní rádce. [cit. 

2014-10-02]. Dostupné z:  <http://pravniradce.ihned.cz/c1-19808060-vymezeni-casti-podniku-a-

pusobnost-valne-hromady>.  
48

 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. května 2006, sp. zn. 29 Odo 870/2005. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2014-10-02]. 

 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-19808060-vymezeni-casti-podniku-a-pusobnost-valne-hromady
http://pravniradce.ihned.cz/c1-19808060-vymezeni-casti-podniku-a-pusobnost-valne-hromady
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by za tuto složku jednal navenek. Ale naopak požaduje vedení samostatného (oddělené) 

účetnictví, týkající se této organizační složky. 

 

Od tohoto závěru se odchyluje Stanislav Plíva „Lze však mít pochybnost, zda je 

samostatně vedené účetnictví podmínkou „sine qua non“ pro kvalifikování organizační 

složky jako samostatné“.
49

 A tak ani samotné vedení odděleného účetnictví není 

podmínkou, aby se jednalo o samostatnou organizační složku. Podstatnější je, zda je 

část závodu dostatečně identifikovatelná a zda by o této složce mohlo být vedeno 

samostatné účetnictví, přestože jej společnost nevede.  

 

Vymezením části závodu, který může být předmětem smlouvy o prodeji části závodu, i 

když z hlediska zajištění dodávek médií, se zabýval Nejvyšší soud v jednom ze svých 

rozhodnutí. Ve svém rozsudku uvádí následující: „Předmětem smlouvy o prodeji 

podniku může být i jeho část, pokud má povahu samostatné organizační složky, kterou 

se rozumí ucelená samostatně hospodařící část podniku, která vyvíjí v rámci podniku 

relativně samostatnou činnost, jíž se podílí na činnosti podniku samotného. Z hlediska 

způsobilosti části podniku být samostatnou organizační složkou schopnou prodeje 

neplyne nutnost, aby se zdroje a zařízení pro dodávky médií nacházely v areálu této 

části podniku. Stačí, pokud jsou do prodávané části podniku zavedeny. Přerušení 

dodávek médií nečiní z části podniku nesamostatnou organizační složku.“
50

 Tedy 

vymezil samostatnou organizační složku jako část závodu s hospodářskou a funkční 

samostatností. 

 

Na základě výše uvedené judikatury
51

 a již publikovaných názorů
52

 tak lze konstatovat, 

že za samostatnou organizační složku se považuje taková část závodu, jejíž provoz je: 

a) fyzicky oddělitelný, 

b) identifikovatelný a 

                                                 
49

 Plíva, S.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, 1132 s. 
50

 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. dubna 2004, sp. zn. 32 Odo 557/2003. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2014-10-02]. 
51

 Například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. května 2006, sp. zn. 29 Odo 870/2005. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2014-10-02]. 
52

 Například Čech, P.: Epilog k výkladu pojmu „část podniku“ v § 67a obchodního zákoníku. Právní 

rádce. 2009, č. 3, s. 22. 
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c) jehož součásti jsou jednoznačně vymezitelné.
53

 

 

Za samostatnou organizační složku tak můžeme považovat: 

a) pobočku, 

b) odštěpný závod, 

c) takovou součást obchodního závodu, u níž je vedeno samostatné účetnictví, 

tykající se této organizační složky, ze které vyplývá které věci, jiná práva, popř. 

jiné majetkové hodnoty slouží k provozování této části závodu,
54

 

d) takovou součást obchodního závodu, u níž sice není vedeno samostatné 

účetnictví, ale je dostatečně identifikovatelná a je možné, aby u ní samostatné 

účetnictví bylo vedeno.
55

 

 

Pobočka je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o 

které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou. Samostatnost tedy splňuje. Ustanovení 

§ 503 odst. 2 občanského zákoníku sice připouští, že kromě pobočky jsou i jiné 

organizační složky, ovšem s ohledem na skutečnost, že pobočka je v zákoně vymezena 

dosti široce a v podstatě koresponduje s judikaturou vymezeným pojmem samostatné 

organizační složky, je obtížné představit si nějaké jiné samostatné organizační složky, 

které by nebyly pobočkou ve smyslu ustanovení § 503 odst. 1 občanského zákoníku.
56

 

 

Domnívám se, že zákon jen nepřesně užívá pojem část tvořící organizační složku. Tento 

pojem upravoval obchodní zákoník, nově se k označení téhož užívá pojem „pobočka“. 

Považuji tedy za správné setrvat na závěrech judikatury (s výjimkou požadavku na 

samostatné účetnictví)
57

 a již publikovaných názorech
58

 a tuto nepřesnost překlenout 
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 H. Dejlová in Kabelková, E., Dejlová, H.: Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, 557 - 558 s. 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. května 2006, sp. zn. 29 Odo 870/2005. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2014-10-12]. 
55

 H. Dejlová in Kabelková, E., Dejlová, H.: Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 558. 
56

 Tichý, L. in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J., Pelikánová, I., Pelikán, R., Bányaiová, A., a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek V (závazkové právo, 1. část). 1. Vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2014. In: 

ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2014-10-12]. 
57

 Například rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Odo 1060/2006, usnesení 

Nejvyššího soudu ze dne 9. května 2006, sp. zn. 29 Odo 870/2005.  
58

 B. Havel in Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, 183 s. 
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výkladem za pomocí ustanovení § 2 a ustanovení § 3029 odst. 1 občanského zákoníku a 

interpretovat obdobně s dosavadní praxí. Samostatnou organizační složkou závodu 

podle ustanovení § 2183 občanského zákoníku se tedy dle mého názoru rozumí pobočka 

ve smyslu ustanovení § 503 občanského zákoníku 

 

 

3.4  Významná část závodu 

 

Jednou z nejzásadnějších otázek pro dispozici s částí obchodního závodu je vymezení 

významné části obchodního závodu, a to z důvodu vědomosti, zda je k převodu části 

závodu potřebný souhlas nejvyššího orgánu kapitálové obchodní společnosti, resp. 

družstva. Otázku vymezení pojmu části závodu, ve smyslu významné části závodu, řešil 

nejen Nejvyšší soud, ale i přední odborníci. 

 

Dispozice s obchodním závodem jsou upraveny v zákoně o obchodních korporacích. 

Soustředíme-li se na kapitálové společnosti a družstvo, tak dispozice podléhající 

souhlasu valné hromady kapitálové společnosti, resp. členské schůze družstva, jsou 

mimo jiné ty, u kterých jde o převod nebo zastavení části závodu, pokud se tento převod 

nebo zastavení týká významné části závodu. Důsledkem absence potřebného souhlasu 

valné hromady kapitálové společnosti, resp. členské schůze družstva s převodem 

závodu nebo jeho významné části je dle ustanovení § 48 zákona o obchodních 

korporacích relativní neplatnost takové smlouvy o převodu. 

 

Nutnost výše uvedeného souhlasu je zákonem poskytnuta určitá ochrana společníkům 

před zásahy statutárních orgánů do majetkové struktury společnosti, čímž by mohlo 

dojít k podstatnému ovlivnění další činnosti společnosti.  Totiž kapitálová, majetková a 

organizační struktura společnosti má být rozhodována společníky prostřednictvím valné 

hromady obchodní společnosti.
59

 

 

Jak již bylo výše zmíněno, souhlasu valné hromady kapitálové společnosti, resp. 

                                                 
59

 Například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Odo 1060/2006. In: ASPI 

[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2014-06-12]. 
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členské schůze družstva, ovšem nepodléhá převod jakékoliv části závodu, ale pouze 

významné části závodu, tj. takové části, která by „znamenala podstatnou změnu 

dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti 

společnosti či družstva“.
60

 V ostatních případech převodu části závodu, kdy se nebude 

jednat o významnou část závodu, zřejmě nebude podléhat schválení valnou hromadou, 

resp. členskou schůzí. 

 

Posouzení toho, zda jde o takovou část závodu, že by její převod znamenal podstatnou 

změnu dosavadní struktury závodu, předmětu podnikání nebo činnosti obchodní 

společnosti nebo družstva, bude závislé vždy na poměru přímo konkrétní obchodní 

společnosti. Měřítkem bude obvykle podíl takovéto části závodu na celkovém obratu 

společnosti, případně druhu činnosti, kterou tato část závodu uskutečňuje, apod. 

Výsledek se tedy bude lišit podle okolností případu.
61

 

 

Jak uvádí Petr Čech v jednom ze svých článků, v případě, že se bude jednat o méně 

významné obslužné středisko, které se zabývá pouze určitou podpůrnou činností ve 

vztahu k předmětu podnikání společnosti (viz například rozhodnutí Evropského 

soudního dvora - převod složky zabývající se úklidem pouze jedné provozovny),
62

 zdá 

se jako přehnané požadovat, aby o převodu na jinou osobu rozhodovala valná hromada. 

Tento převod spadá pod obchodní vedení. Jindy naopak dispozice s jedinou věcí může 

znamenat podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v 

předmětu podnikání nebo činnosti. Tak například spočívá-li podnikání obchodní 

společnosti ve vlastnictví a následném pronajímání určité nemovitosti, tento převod 

bude vyžadovat souhlas nejvyššího orgánu obchodní společnosti. Nebude se jednat o 

obchodní vedení, i kdyby si společnost následně tuto nemovitost pronajala. Souhlas tedy 

bude vyžadován, i když se bude jednat o převod jediné věci z majetku společnosti, 

jelikož se jedná o dominantní složku majetku společnosti a navíc by se změnil způsob 

                                                 
60
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realizace podnikatelské činnosti.
63

 

 

Jak již bylo výše uvedeno, tak „právní jednání, k němuž nedal souhlas nejvyšší orgán 

obchodní korporace v případech vyžadovaných zákonem, je neplatné; této neplatnosti 

se lze dovolat do šesti měsíců ode dne, kdy se o neplatnosti oprávněná osoba dozvěděla 

nebo dozvědět měla a mohla, nejdéle však do deseti let od dne, kdy k takovému jednání 

došlo.“
64

 Pokud je neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité 

osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba.
65

 Podle ustanovení § 586 odst. 2 

občanského zákoníku pak platí, že nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního 

jednání, považuje se právní jednání za platné.  

 

Tedy důsledkem nedostatku takového souhlasu s převodem či zastavením závodu nebo 

jeho významné části je tak neplatnost relativní. Nicméně není vyloučena ani neplatnost 

absolutní, a to za podmínek naplnění zákonných předpokladů stanovených v ustanovení 

§ 588 občanského zákoníku, a to pokud právní jednání: 

a) zjevně se příčí dobrým mravům,  

b) odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek,  

c) anebo zavazuje k plnění od počátku nemožnému. 

V takovém případě soud přihlédne k neplatnosti právního jednání i bez návrhu 

účastníků ex officio.  

 

Titulem pro převod závodu nebo jeho části může být nejen smlouva o koupi obchodního 

závodu, resp. jeho části, ale také například smlouva nepojmenovaná anebo smlouvu 

darovací, jak připouští nejen právní věda,
66

  ale i judikatura Nejvyššího soudu
67

. 
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4. Koupě obchodního závodu 

 

Pojem koupě obchodního závodu není vůbec jednoduché definovat. V první řadě je 

vhodné rozlišit, na základě jakých skutečností se koupě realizuje. A to zda ve formě tzv. 

„asset deal“, anebo ve formě tzv. „share deal“.  

 

„Asset deal“ je v podstatě vlastní koupě obchodního závodu, který se sestává 

z jednotlivých složek. V tomto případě je předmětem koupě závod.
68

 Takto může být 

převeden jak celý závod, tak i jeho jednotlivé části. Závod je v tomto případě oddělen 

od původního nositele a novým nositelem práv a povinností se stává nabyvatel.
69

 Na 

„asset deals“ se tak aplikují pravidla uvedená v ustanovení § 2172 a násl. občanského 

zákoníku.  

 

Zatímco „share deal“ je koupě podílů nebo akcií společnosti, jenž vlastní obchodní 

závod. Předmětem smlouvy je tedy obchodní podíl, resp. akcie.
70

 Ovšem ne každé 

nabytí akcií anebo podílů znamená v hospodářském smyslu nabytí závodu. Zpravidla se 

bude jednat o situaci, kdy bude nabytý podíl, který umožní ovládání společnosti (ve 

smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona o obchodních korporacích), která je vlastníkem 

závodu.
71

 V případě, že součástí obchodního závodu jsou i nemovitosti, není třeba se 

starat o zápis převodu nemovitostí do katastru nemovitostí, neboť jejich vlastníkem je i 

nadále tatáž právnická osoba. Na „share deal“ se aplikují pravidla pro převod podílů, 

anebo akcií dle příslušných ustanovení v zákoně o obchodních korporacích.  

 

V případě, že je vlastníkem závodu fyzická osoba, vždy se bude jednat o „asset deal“, 

pokud je ovšem vlastníkem právnická osoba lze koupi provést oběma výše uvedenýma 

způsoby. Kterou variantu koupě zvolit v praxi zpravidla rozhodují právní, daňová a jiná 

finanční hlediska.  
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Koupě obchodního závodu je v současnosti na evropském kontinentu ovlivňována 

angloamerickým právem. Výše uvedené pojmy, jako „asset deal“ a „share deal“ (a 

mnoho dalších) k nám přišly právě z oblasti common law. Tyto pojmy a jejich stručné 

vymezení jsem do své práce zařadila pro zajímavost, že koupi závodu lze uskutečnit 

také jinak, než jen na základě smlouvy o koupi obchodního závodu. Dále se již budu 

věnovat pouze koupi obchodního závodu dle ustanovení § 2172 a násl. občanského 

zákoníku, tedy formě „asset deal“. 

 

Speciální úprava koupě obchodního závodu v zahraničních právních úpravách není 

běžná. Podobně jako česká právní úprava má zvláštní úpravu koupě závodu například 

francouzský právní řád.  

 

V českém právním řádu ustanovení, která upravují koupi obchodního závodu, jsou v 

občanském zákoníku zařazena v jeho části čtvrté, hlavě II., oddílu 2., pododdílu 6., 

v pododdílu nazvaném Zvláštní ustanovení o koupi závodu. Nově je tedy koupě závodu 

zařazena pod obecná ustanovení o koupi, nejedná se tak o samostatný smluvní typ, ale o 

zvláštní typ kupní smlouvy. Pro vytvoření zvláštního smluvního typu nebyl důvod, 

neboť koupě obchodního závodu je druhem koupě a tak do Zvláštních ustanovení byly 

zapracovány pouze odchylky od obecné úpravy koupě. Oproti předchozí úpravě je 

současná právní úprava překvapivě kratší, což je v současném občanském zákoníku 

spíše výjimkou. Důvodem je primárně vypuštění duplicitních ustanovení, která jsou již 

obsažená v obecné úpravě koupě. Díky tomu je právní úprava přehlednější. 

 

V praxi se tímto smluvním typem budou řídit hlavně podnikatelské subjekty, ovšem 

nelze ani vyloučit skutečnost, že se jím mohou řídit i subjekty, které podnikatelskou 

činnost neprovozují, jako například dědicové závodu. Dědic tedy může být vlastníkem 

obchodního závodu, i když nebude podnikatelem způsobilým k provozování takového 

závodu. Ten pak může takový závod například v souladu se zákonem propachtovat.
72

 

 

 

                                                 
72
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Předmětem smlouvy o koupi závodu je závazek prodávajícího, že kupujícímu odevzdá 

závod a převede na něj vlastnické právo k závodu a závazek kupujícího závod od 

prodávajícího převzít tento závod a zaplatit mu za to kupní cenu. 

 

V případě koupě obchodního závodu, kupující nabývá závod jako organizovaný celek. 

Doposud Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích potvrzoval zásadu, že se zvláštní úprava 

smlouvy o prodeji závodu užije pouze za podmínky, že je předmětem převodu závod 

jako celek nebo část závodu jako samostatná organizační jednotka. („Jestliže 

předmětem smlouvy o prodeji podniku není podnik jako celek či část podniku jako 

samostatná organizační jednotka, nemá taková smlouva povahu smlouvy o prodeji 

podniku (jeho části), jež je jako smluvní typ upravena v obchodním zákoníku; v takovém 

případě účinky s touto smlouvou spojené nenastávají.“
73

 anebo „Jestliže pak není 

předmětem smlouvy podnik jako celek a některé věci, práva a jiné majetkové hodnoty 

tvořící jeho součást jsou z prodeje vyloučeny [a nejde o prodej části podniku ve smyslu 

§ 487 obch. zák.], nemá smlouva povahu smlouvy o prodeji podniku. Proto také 

nenastávají účinky s touto smlouvou spojené a vztahy mezi stranami se neřídí 

ustanoveními upravujícími tuto smlouvu. Pojmovým znakem smlouvy o prodeji podniku 

je též závazek kupujícího převzít závazky prodávajícího související s podnikem, přičemž 

musí jít o všechna práva a všechny povinnosti.“).
74

 Tyto judikáty jsou již překonány, 

jelikož nová právní úprava je odlišná. Umožňuje totiž vyloučit jednotlivé položky 

z koupě, pokud po jejich oddělení převáděný závod jako takový neztratí vlastnost 

organizovaného souboru jmění, který je určen k provozování činnosti podnikatele.
75

 

Nemá to již za následek absolutní neplatnost smlouvy, jak tomu bylo dříve.  

 

Pokud si za předešlé právní úpravy prodávající chtěl určitou věc, příp. pohledávku 

ponechat ve vlastnictví, bylo možné tuto věc, příp. pohledávku převést smlouvou o 

prodeji podniku (dnes závodu) na kupujícího a pak uzavřít smlouvu o koupi takové 
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věci, případně smlouvu o postoupení pohledávky zpět na prodávajícího.
76

 

 

To platí i naopak. Pokud podnikatel prodá všechen movitý i nemovitý majetek, se 

kterým podnikal (nebo jeho převažující část), neplyne bez dalšího, že se ve skutečnosti 

jedná o smlouvu o prodeji závodu, s tím, že předmětem prodeje byl závod.
77

 

 

Kupující sice nabývá závod jako celek, avšak je nutné upozornit na dispozitivní 

ustanovení § 456 občanského zákoníku, který upravuje výjimku ze zásady komplexnosti 

převodu závodu. Prokura totiž zaniká převodem (nebo i pachtem) obchodního závodu 

nebo pobočky, pro kterou byla udělena. Právní titul, na základě jakého bude obchodní 

závod nebo pobočka převeden, není rozhodný. Může se tedy mimo jiné jednat i o 

smlouvu kupní.  

 

 

4.1  Forma smlouvy 

 

Právní jednání v občanském zákoníku je postaveno na klasické zásadě bezformálnosti 

právního jednání. Konkrétně podle ustanovení § 559 občanského zákoníku má „Každý 

právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, pokud není ve volbě formy omezen 

ujednáním nebo zákonem“. Důvodová zpráva pak k tomu uvádí: „Obdobně jako v řadě 

jiných obdobných případů se návrh odchyluje od platného právního stavu v tom, že po 

vzoru jak převážné většiny zahraničních úprav, tak i zdejší tradice ustupuje na mnoha 

místech od zákonného požadavku písemné formy. Je všeobecně známo, že každá 

předepsaná forma projevu vůle ztěžuje právní styk soukromých osob a to zákonodárce 

vybízí, aby nařízení písemné formy pro právní jednání nenadužíval.“
78

 Písemná forma 

tak již nebude vyžadována například u smlouvy o smlouvě budoucí či u smluvní 

pokuty. I nadále je písemnou formu nutná u právního jednání, kterým se zřizuje nebo 
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převádí věcné právo k věci nemovité, jakož i právní jednání, kterým se takové právo 

mění nebo ruší.
79

 

 

Na rozdíl od úpravy v obchodním zákoníku (ustanovení § 476 odst. 2 obchodního 

zákoníku), která výslovně vyžadovala písemnou formu pro smlouvu o prodeji podniku, 

ve zvláštních ustanoveních o koupi závodu není tato forma smlouvy výslovně 

stanovena. Stejně je tomu i v obecných ustanoveních o koupi.
80

 Tedy požadavek na 

písemnou formu v případě koupě obchodního závodu v občanském zákoníku již 

nenajdeme a je na vůli stran, zda zvolí formu ústní či se raději budou nadále držet 

písemné formy, jak tomu bylo dříve. Neboť „je záležitostí smluvních stran a jejich 

autonomie vůle, zda si případné riziko potíží s dokazováním uvědomí, vyhodnotí a zda je 

podstoupí nebo nepodstoupí, protože každá z nich má právo na písemné formě smlouvy 

trvat (§ 1758). Není tudíž zvláštní důvod obecným požadavkem písemné formy zatěžovat 

projevy vůle stran neplatností, třebaže strany při uzavření smlouvy i při plnění závazku 

mají vůli splnit, k čemu se zavázaly“.
81

 

 

Ovšem pokud na základě smlouvy o koupi závodu má dojít k převodu vlastnického 

práva k určitým složkám závodu, které jsou zapsané ve veřejném seznamu nebo v jiné 

evidenci, kde je písemná forma vyžadována, typicky katastr nemovitostí, musí mít tato 

smlouvu písemnou formu.
82

 Tedy jestliže k závodu bude náležet nemovitá věc, pak 

uzavření smlouvy o koupi závodu bude právním jednáním, kterým se převádí věcné 

právo k věci nemovité a v souladu s ustanovením § 560 občanského zákoníku pro 

takovou smlouvu je vyžadována písemná forma. V souladu s ustanovením § 561 odst. 2 

občanského zákoníku podpisy stran na této smlouvě musí být na téže listině.  
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4.2  Podstatné náležitosti smlouvy 

 

V souladu se zákonem mezi podstatné náležitosti smlouvy o koupi závodu patří: 

a) určení smluvních stran,  

b) vymezení závodu, který je předmětem koupě,  

c) závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu závod a převést na něj vlastnické 

právo k závodu,  

d) závazek kupujícího převzít závod a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. 

 

Pro označení smluvních stran ve smlouvě o koupi obchodního závodu nejsou stanoveny 

zvláštní požadavky. Strany mohou být označeny kterýmkoliv způsobem, ovšem za 

podmínky, že budou identifikovatelné. Specifické požadavky pro označení smluvních 

stran jsou obsaženy ve zvláštních právních předpisech. Příkladem je ustanovení § 1856 

odst. 1 občanského zákoníku týkající se dočasného užívání ubytovacích zařízení a jiné 

rekreační služby. Zde je výslovně stanovena povinnost ve smlouvě uvést jména 

smluvních stran a jejich bydliště nebo sídlo.  

 

Zda jsou strany identifikovatelné či nikoliv se posuzuje k okamžiku uzavření smlouvy. 

Pokud strany nelze náležitě identifikovat ani výkladem, v souladu s ustanovením § 553 

odst. 1 občanského zákoníku se jedná o zdánlivé právní jednání. Čili o právní jednání 

nejde, neboť k zdánlivému právnímu jednání se nepřihlíží. 

 

Dostatečná identifikace předmětu koupě, tj. závodu, který má kupující nabýt, je 

nezbytná, jelikož kupující se stane vlastníkem celého závodu na základě jednoho aktu. 

Samozřejmě není nutné vypočítávat jednotlivé položky, které závod tvoří, ty se mohou 

v období od uzavření smlouvy do převzetí závodu kupujícím měnit. Ale mělo by být 

nepochybné, co závod tvoří. Nezbytné je však uvést ty položky, jejichž převod bude 

zapisován do veřejného rejstříku, jako je např. katastr nemovitostí nebo rejstříku 

ochranných známek, a jejich převod je tedy nutné doložit.
83

 V případě, že součástí 
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obchodního závodu je věc nemovitá, je nutné tuto nemovitost označit přesně podle 

údajů požadovaných v ustanovení zákona o katastru nemovitostí, tedy: 

a) „pozemek parcelním číslem s uvedením názvu katastrálního území, ve kterém 

leží, a v případě, že jsou v katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných 

řadách a jde o stavební parcelu, též údajem o této skutečnosti, jinak se má za to, 

že jde o pozemkovou parcelu, 

b) budovu, která není součástí pozemku ani práva stavby, označením pozemku, na 

němž je postavena, číslem popisným nebo evidenčním a příslušností budovy k 

části obce, pokud je název části obce odlišný od názvu katastrálního území, v 

němž se nachází pozemek, na kterém je budova postavena,  

c) jednotka označením budovy, v níž je vymezena, pokud není součástí pozemku ani 

práva stavby, nebo označením pozemku nebo práva stavby, jehož součástí je 

budova, v níž je vymezena, číslem jednotky a jejím pojmenováním, 

d) právo stavby označením pozemku, ke kterému je zřízeno“, atd.
84

 

  

Jak již bylo uvedeno výše, ujednání o kupní ceně (buď číselné určení kupní ceny 

v určité měně, anebo alespoň metody jejího výpočtu) náleží mezi podstatné náležitosti 

smlouvy o koupi obchodního závodu. Nelze přitom odkázat na cenu obvyklou.
85

 

Ustanovení upravující kupní cenu (§ 2176 občanského zákoníku) je v podstatě 

koncipováno obdobně jako v předchozí právní úpravě, konkrétně v ustanovení § 482 

obchodního zákoníku. I v současné úpravě je způsob určení kupní ceny stanoven 

pomocnou vyvratitelnou právní domněnkou, a to na základě údajů o převáděném jmění 

v účetních záznamech o obchodním závodu, který je předmětem prodeje a ve smlouvě 

ke dni jejího uzavření. V případě, že má smlouva nabýt účinnosti později, mění se 

logicky kupní cena v závislosti na zvýšení, případně snížení jmění, ke kterému došlo 

v mezidobí do nabytí účinnosti smlouvy. Nikde ovšem není stanoveno, že účetní 

záznamy mají být rozhodnou skutečností, primárně je určení kupní ceny, případně 

metody jejího výpočtu věcí smluvních stran. Metoda výpočtu, jak je stanovena 
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v ustanovení § 2176 občanského zákoníku, je aplikovatelná pouze tehdy, pokud cena 

nebyla stanovena jiným způsobem. 

 

Účetní hodnota závodu jak je stanovena v ustanovení § 2176 občanského zákoníku, 

patrně skutečné hodnotě tohoto závodu odpovídat nebude. Jelikož „vedle věcí, které 

náležejí podniku je při zjišťování hodnoty závodu pro účely určení kupní ceny třeba 

zahrnout i jiné majetkové hodnoty, jako převáděné know-how, goodwill nebo 

zákaznická databáze. Jako výchozí bod pro určení hodnoty závodu, a tudíž i jeho ceny 

by tedy měl být brán souhrn výdělkových možností, známostí, zavedení obchodu na 

určitém místě, určitého okruhu zákaznictva“.
86

 Proto také toto ustanovení bude v praxi 

uplatňováno jen minimálně. 

 

Pro určení kupní ceny zákonem není vyžadován znalecký posudek. Strany si mohou 

kupní cenu stanovit podle svého uvážení, případně podle určité metody výpočtu. 

K určení ceny pomocí metody výpočtu se vyjádřil i Nejvyšší soud ve svém rozsudku, 

kde z odůvodnění vyplývá, že za výpočtovou metodu lze považovat také například 

určení ceny jako „rozdíl veškerých aktiv a pasiv tvořících předmět smlouvy“,
87

 kdy tato 

metoda zcela nepochybnou a určitou dohodou o způsobu určení ceny. Výpočtové 

metody existují různé, například: 

a) výnosová metoda, 

b) tržní metoda, anebo 

c) majetková metoda.
88

 

 

Jak je patrné z rozhodnutí Nejvyššího soudu „ …volba metod ocenění při určování 

hodnoty podniku společnosti pro účely určení výše přiměřeného protiplnění ve smyslu 

ustanovení § 183k obch. zák. závisí na poměrech posuzované společnosti. Zásadně 

proto není možné paušálně (bez dalšího) určit, která z metod připadajících v úvahu je 

(obecně) pro stanovení hodnoty podniku vhodná. Nelze proto akceptovat tvrzení 
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dovolatelky, podle něhož výnosová metoda není vhodná proto, že je založena na 

finančním plánu, který znalci předkládá představenstvo společnosti. Současně platí, že 

určení hodnoty podniku společnosti, jež je obvykle základem pro stanovení výše 

přiměřeného protiplnění za jednu akcii společnosti, je otázkou skutkovou, k jejímuž 

posouzení jsou nezbytné odborné znalosti…. Nejde tudíž o otázku právní (jejíž 

posouzení přísluší soudu), jak naznačuje dovolatelka, nýbrž o otázku skutkovou.“
89

, tak 

vhodnou výpočtovou metodu ocenění hodnoty závodu není možné určit paušálně, ale je 

nutné vždy vzít v úvahu poměry konkrétní společnosti. 

 

Stanovení kupní ceny sice závisí na ujednání stran, avšak toto ujednání musí být v 

souladu se zásadami poctivého obchodního styku. V souladu s ustanovením § 1793 

občanského zákoníku nesmí jít o neúměrném zkrácení jedné ze stran, jinak může 

zkrácená strana požadovat zrušení takovéto smlouvy. Dále také výše kupní ceny nesmí 

být v rozporu s právními předpisy o cenách
90

. Mezi předpisy o cenách nezařadíme 

občanský zákoník či jiné soukromoprávní předpisy, přestože v určitých případech 

stanovují povolenou výši plnění. Pokud by byla kupní cena sjednána v rozporu s 

právními předpisy o cenách, platí za ujednanou ta, která je podle těchto předpisů 

přípustná. Ze zákona tak dojde ke snížení na horní hranici, resp. zvýšení na dolní hranici 

tak, jak to cenové předpisy připouštějí 

 

A jak je tomu v případě, že výše kupní ceny anebo způsob jejího určení není ve smlouvě 

uvedena? Otázkou je, zda se uplatní pravidlo obsažené v ustanovení § 1792 odst. 1 

občanského zákoníku: „Plyne-li ze smlouvy povinnost stran poskytnout a přijmout 

plnění za úplatu, aniž je ujednána její výše, či způsob, jakým bude tato výše určena, 

platí, že úplata byla ujednána ve výši obvyklé v době a v místě uzavření smlouvy. 

Nepodaří-li se takto výši úplaty určit, určí ji soud s přihlédnutím k obsahu smlouvy, 

povaze plnění a zvyklostem.“. Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. žádné obdobné 

ustanovení neobsahoval. Obchodní zákoník jako obecnou zásadu takovéto ustanovení 

také neobsahoval. Toto pravidlo zakotvil pouze pro obecnou koupi a dílo. Ovšem do 
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novely č. 370/2000 Sb. byl výklad velmi restriktivní. Jelikož bylo stanoveno, že „strany 

ve smlouvě projeví vůli uzavřít smlouvu i bez určení ceny“, tak právě pojem „ve 

smlouvě“ vedl k restriktivnímu výklad, a to že úmysl stran uzavřít smlouvu i bez určení 

ceny musel být výslovně uveden ve smlouvě samé. Okolnosti, za nichž byla smlouva 

uzavřena, se nepovažovaly jako rozhodné.
91

 Novelou č. 370/2000 Sb. byl tento 

restriktivní výklad překonán, neboť poté bylo zakotveno, že „z jednání o uzavření 

smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez určení ceny“, nikoliv ve smlouvě 

samotné. 

 

Jak bylo výše uvedeno, v současném občanském zákoníku je tato problematika 

upravena jako „plyne-li ze smlouvy“. Je však otázkou, jak tento pojem vykládat. Zda 

vůle stran má být obsažena přímo ve smlouvě, anebo obdobně jako po novele 

obchodního zákoníku, tedy zda postačí, že ji lze dovodit z okolností. V této věci se 

přikláním k názoru Jana Petrova., a to že výraz „plyne-li ze smlouvy“ umožňuje širší 

prostor pro výklad, než výraz „strany ve smlouvě projeví vůli“. Tedy že „ze smlouvy 

plyne“ i to, co je možné dovodit výkladem, nejenom to, co je uvedeno v textu smlouvy 

samotné.
92

   

 

Obdobná je také úprava pro stanovení kupní ceny v článku 5.1.7 UNIDROIT
93

 

Principles 2010. V souladu s tímto článkem, v případě, že ve smlouvě není stanovena 

cena anebo způsob jejího určení, tak pokud není uvedeno jinak, má se za to, že se strany 

odkázaly na cenu obvyklou za takové plnění za srovnatelných okolností v době uzavření 

smlouvy a není-li takové ceny k dispozici, tak za cenu rozumnou.
94

  

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že absence ujednání výše kupní ceny anebo způsobu 

jejího určení, nečiní automaticky smlouvu neplatnou. Uplatní se pravidlo zakotvené v 
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ustanovení § 1792 odst. 1 občanského zákoníku, tedy že kupní cena za prodej 

obchodního závodu byla ujednána ve výši obvyklé v době a v místě uzavření smlouvy.
95

 

 

Obvyklá výše kupní ceny se pravděpodobně určí podle hodnoty jmění prodávaného 

závodu uvedené v účetních záznamech. Nepodaří-li se i tak výši kupní ceny určit, určí ji 

soud s přihlédnutím k obsahu smlouvy, povaze plnění a samozřejmě zvyklostem. 

 

 

4.3  Účinnost převodu vlastnického práva 

 

Jelikož závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu a koupí závodu kupující 

nabývá vše, co k závodu jako celku náleží, je nutné také vyřešit otázku účinnosti 

převodu vlastnického práva. Při porovnání předešlé právní úpravy a právní úpravy 

současné dojdeme k závěru, že nastala změna právních účinků smlouvy. V době před 

nabytím účinnosti současného občanského zákoníku, docházelo při převodu obchodního 

závodu k nabytí vlastnického práva k jednotlivým složkám závodu v různých časových 

okamžicích:  

a) vlastnické právo k movitým věcem přecházelo na kupujícího účinností smlouvy, 

b) zatímco vlastnické právo k nemovitým věcem přecházelo na kupujícího až 

vkladem do katastru nemovitostí.
96

 

 

Současná právní úprava je ovšem odlišná. V důvodové zprávě k občanskému zákoníku 

je sice uvedeno, že při projednávání návrhu občanského zákoníku uplatnil Český úřad 

zeměměřický a katastrální zásadní připomínku, kdy trval na zachování dosavadního 

stavu a že z tohoto důvodu se navrhuje převzít pravidlo obsažené v ustanovení § 483 

odst. 3 věta druhá obchodního zákoníku a v ustanovení § 486 odst. 4 věta druhá 

obchodního zákoníku, nicméně dle mého názoru, tento závěr neodpovídá nejen 

jazykovému výkladu předmětných ustanovení, ale i smyslu smlouvy o koupi 

obchodního závodu jako takové. Je nutné dát přednost podstatě tohoto institutu, tedy 

převodu závodu jako celku, před konstitutivním zápisem a tím i dělením nabytí 
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účinnosti jednotlivých složek obchodního závodu, jak tomu bylo dříve. 

 

Ani za pomoci výkladu ustanovení § 2180 odst. 3 občanského zákoníku: „Ustanoveními 

odstavců 1 a 2 nejsou dotčeny povinnosti zapsat práva k věcem podle jiných právních 

předpisů, ani omezení vyplývající z licenčních nebo obdobných smluv“, nelze dospět 

k závěru, že by zápis vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí měl 

konstitutivní účinky. Tím je míněna pouze povinnost vlastníka nemovitosti zahájit 

řízení o provedení vkladu vlastnického práva do 30 dní ode dne, kdy ke změně 

vlastnictví nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí došlo.
97

 Nesplnění této 

povinnosti není nijak sankcionována, ale s ohledem na princip materiální publicity, 

zakotvené v ustanovení § 980 občanského zákoníku, bude mít kupující zájem na zapsání 

této skutečnosti do veřejného seznamu.
98

 

 

Jak je výše uvedeno, občanský zákoník nepřebírá ustanovení § 483 odst. 3 věty druhé 

obchodního zákoníku: „Vlastnické právo k nemovitostem přechází vkladem do katastru 

nemovitostí.“, ale, konkrétně v ustanovení § 2180 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, 

sleduje zásadu komplexnosti převodu obchodního závodu („je-li / není-li kupující 

zapsán ve veřejném rejstříku, nabývá vlastnické právo k závodu jako celku“). Tedy 

vznik vlastnického práva k závodu jako celku znamená vznik vlastnického práva 

k jednotlivým věcem, které tento celek tvoří. 

 

Je nutné se také vypořádat s ustanovením § 1105 občanského zákoníku, který rovněž 

upravuje převod vlastnického práva k nemovité věci, která je zapsaná ve veřejném 

seznamu: „Převede-li se vlastnické právo k nemovité věci zapsané ve veřejném 

seznamu, nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu.“, jedná se ovšem 

o ustanovení, k němuž je úprava převodu obchodního závodu ve vztahu speciality 

a tudíž v případě převodu nemovitostí, které jsou součástí závodu, se toto ustanovení 

neužije.  

 

                                                 
97

 V souladu s ustanovením § 37 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona. 
98

 L. Tichý in Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J., Pelikánová, I., Pelikán, R., Bányaiová, A., a kol. Občanský 

zákoník. Komentář. Svazek V (závazkové právo, 1. část). 1. Vydání. Praha : Wolters Kluwer, 2014. In: 

ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR. [cit. 2015-03-07]. 

 



- 39 - 

Jako podporující argument, že se jedná o deklaratorní zápis do katastru nemovitostí, lze 

užít například také komentář k ustanovení § 25 zákona o obchodních korporacích.
99 

„Současně nicméně § 2180 NObčZ předpokládá, že je-li vkládán závod (tedy i jeho 

část), jehož součástí je nemovitost, nabývá se vlastnické právo okamžikem, kdy 

nabyvatel — korporace — uloží do sbírky listin obchodního rejstříku doklad o koupi 

(vkladu) — zápis do veřejných seznamů tím není dotčen, ale je pouze deklaratorní. 

Jakkoliv je toto řešení možná překvapující, občanský zákoník je v tomto výslovný, když § 

21 odst. 1 na přiměřené použití pravidel o koupi odkazuje.“ 

 

Navíc dne 9. dubna 2014 vydala Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní 

legislativy při Ministerstvu spravedlnosti (dále jen „KANCL“) Výkladové stanovisko 

č. 24. Z odůvodnění tohoto stanoviska plyne, že při převodu vlastnického práva k 

obchodnímu závodu (i když je tvořen částečně nemovitými věcmi, které jsou zapsané v 

katastru nemovitostí) nelze aplikovat ustanovení § 1105 občanského zákoníku, jelikož 

pro koupi obchodního závodu občanský zákoník stanoví nabývání vlastnického práva 

rozdílně od obecné úpravy. Tedy „V případě koupě obchodního závodu kupující nabývá 

vlastnické právo k nemovitostem, které tvoří obchodní závod, k okamžiku, kdy nabyl 

vlastnické právo k obchodnímu závodu jako celku. Vklad vlastnického práva do katastru 

nemovitostí k nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí náležejících ke 

kupovanému obchodnímu závodu má deklaratorní povahu.“
100

 Toto stanovisko sice není 

závazným výkladem právních předpisů, ale působí silou právní argumentace, kterou 

obsahuje. Členové skupiny KANCL jsou totiž odborníky z řad akademické obce, 

členové Legislativní rady vlády, zástupci soudů a další právní autority. 

 

S ohledem na výše uvedené, zákon stanovuje odlišnou právní úpravu k nabývání 

vlastnického práva.  Pro nabytí vlastnického práva k závodu je určující zápis subjektu v 

příslušném rejstříku. Závod nutně nemusí být ve vlastnictví podnikatele zapásaného v 

obchodním rejstříku, resp. nemusí jít vůbec o osobu podnikatele. Obchodí závod může 

zdědit nepodnikatel, případně jej může vlastnit nepodnikající nadace anebo podnikající 
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nadační fond apod.
101

 A tak určujícím momentem pro nabytí vlastnického práva: 

a) v případě, že je kupující zapsán ve veřejném rejstříku – je okamžik, kdy 

došlo ke zveřejnění údaje o uložení dokladu o koupi závodu do sbírky listin 

podle jiného právního předpisu,  

b) v případě, že kupující není zapsán ve veřejném rejstříku – okamžik, kdy 

smlouva o koupi závodu nabyla účinnosti.
102

  

 

Povinnost uložit doklad o koupi závodu ve sbírce listin stanovuje také zákon o 

veřejných rejstřících, a to ve svém ustanovení § 66 písm. s). V zákoně ovšem není 

stanoveno, co se myslí „zveřejněním údaje o uložení dokladu o koupi závodu“. 

Odpověď nalezneme v nařízení vlády č. 351/2013 Sb.,
103

 v usnesení § 13 odst. 1.: 

„vyžaduje-li zákon zveřejnění zápisu do veřejného rejstříku, nebo uložení listiny ve 

sbírce listin ve věstníku, považuje se za zveřejnění ve věstníku uveřejnění zápisu, nebo 

uložení listiny ve sbírce listin způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o 

veřejných rejstřících právnických a fyzických osob“.
104

 Tedy za okamžik zveřejnění je 

možné považovat okamžik zpřístupnění dokladu na internetu prostřednictvím 

internetové aplikace veřejného rejstříku, bez nutnosti zvláštního zveřejnění ve 

věstníku.
105

 Uložení listin (tedy i dokladu o koupi závodu) do sbírky listin zveřejňuje 

příslušný rejstříkový soud. 

 

Ovšem navázání nabytí vlastnického práva na okamžik, kdy došlo ke zveřejnění údaje o 

uložení dokladu o koupi závodu do sbírky listin kupujícího, není dle mého názoru úplně 

nejlepší řešení. Řada subjektů totiž požaduje, aby převed vlastnického práva byl účinný 

k určitému konkrétnímu okamžiku. Za stávající právní úpravy to ale není možné, jelikož 

nelze okamžik nabytí účinnosti převodu vlastnického práva jakkoliv ovlivnit. Uložení 

dokladu o koupi obchodního závodu do sbírky listin kupujícího není právem regulovaný 
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postup, kde by bylo možné dovolávat se uložení ke konkrétnímu datu. Tento okamžik 

závisí na příslušném úředníkovi. Neformálně lze požádat příslušný rejstříkový soud, aby 

byl doklad uložen k určitému datu, ovšem ten není touto žádostí vázán. Navíc soud o 

tomto úkonu nevydává ani rozhodnutí, takže jediná možnost, jak zjistit okamžik uložení 

dokladu, je kontrolovat obsah sbírky listin kupujícího na internetových stránkách 

Ministerstva spravedlnosti.
106

 Do budoucna by tak bylo vhodné toto upravit. 

Nejjednodušším řešením, které se nabízí, je že uložení dokladu do sbírky listin bude mít 

pouze deklaratorní charakter. Kupující by tak nabyl vlastnické právo k závodu 

okamžikem nabytí účinností smlouvy, s tím, že doklad o koupi závodu by měl kupující 

povinnost uložit do sbírky listin bez zbytečného odkladu.  

 

Jako doklad o koupi závodu by mohl rejstříkovým soudům postačovat např. zápis o 

předání závodu, souhlasné prohlášení prodávajícího a kupujícího o prodeji závodu, 

písemné potvrzení o obsahu smlouvy podle ustanovení § 1757 občanského zákoníku, či 

čestné prohlášení apod. Tedy cokoliv, čím lze prokázat převod závodu. Předpokládá se 

písemná forma tohoto dokladu bez úředně ověřených podpisů. 

 

 

V případě, že kupující není zapsán ve veřejném rejstříku, tak účinnou a perfektní se 

smlouva stane, dojde-li mezi prodávajícím a kupujícím k dohodě o podstatných 

náležitostech smlouvy, resp. udělením souhlasu příslušného orgánu obchodní 

korporace.
107

 Účinnost ovšem může nastat i pozdějším okamžikem, a to pokud je to 

stanoveno ve smlouvě. Pozdější okamžik může být dohodnut buď jako pozdější určité 

datum, anebo splněním určité podmínky. 

 

Veřejný rejstřík je takový rejstřík, který je zákonem prohlášen za veřejný. Podle 

ustanovení § 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických 

osob se veřejnými rejstříky rozumí: 

a) spolkový rejstřík,  
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b) nadační rejstřík,  

c) rejstřík ústavů,  

d) rejstřík společenství vlastníků jednotek,  

e) obchodní rejstřík 

f) a rejstřík obecně prospěšných společností. 

 

Primárně se však bude jednat o osoby zapisované do obchodního rejstříku, tedy 

obchodní společnosti a družstva a podnikající fyzické osoby, které o zápis požádají, 

případně další osoby. 

 

 

4.4  Souhlas s převodem závodu 

  

Při prodeji závodu obchodní korporací nelze tento závod platně převést, pokud nebyl 

udělen souhlas příslušného orgánu této korporace. Dispozice se závodem nejsou 

prostým právním jednáním, jež mohou být vykonávány statutárními orgány, ale 

k tomuto jednání je zapotřebí souhlasu nejvyššího orgánu. Pokud je prodávající 

kapitálová obchodní společnost, je tímto orgánem valná hromada.
108

 Je-li prodávající 

osobní obchodní společnost je k prodeji závodu třeba schválení jejími společníky.
109

 A 

je-li prodávajícím družstvo, je třeba souhlasu členské schůze.
110

 Speciálním případem je 

sociální družstvo, u kterého je zakázáno převádět obchodní závod, ledaže je stranou 

kupující také sociální družstvo. 

 

Valná hromada je totiž nejvýznamnějším orgánem kapitálové obchodní společnosti. 

Prostřednictvím tohoto orgánu společníci realizují své právo podílet se na řízení 

společnosti a přijímají rozhodnutí, která zásadním způsobem ovlivňují existenci a 

činnost společnosti. Další orgány společnosti zajišťují řádný chod společnosti. 

Představenstvo zajišťuje obchodnímu vedení a dozorčí rada slouží jako kontrolní 
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orgán.
111

 

 

Schválení valnou hromadu kapitálové obchodní společnosti, resp. členskou schůzí 

družstva nepodléhá každá dispozice se závodem, ale pouze taková, která by znamenala 

podstatnou změnu dosavadní povahy podnikání společnosti. To znamená, že by došlo k 

podstatné změně dosavadní struktury závodu nebo podstatné změně v předmětu 

podnikání nebo činnosti společnosti či družstva. Z tohoto důvodu je také vyžadován 

souhlas nejvyššího orgánu obchodní korporace pouze po straně prodávající, neboť u ní 

dochází podstatné změně. Rozhodování o takové změně je svěřeno výlučně 

společníkům, resp. akcionářům. Společníci, resp. akcionáři toto rozhodnutí činí 

prostřednictvím orgánu, v němž jsou zastoupeni.  

 

V situaci, kdy dochází k převodu pouze části závodu, je souhlas orgánu zapotřebí pouze 

za podmínky, že se převod týká významné části závodu, tj. takové části, která by 

znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v 

předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Tato podstatná změna se bude posuzovat 

individuálně, vždy s ohledem a poměry dané společnosti. 

 

Původně byl souhlas ke smlouvě o převodu (a nájmu) závodu nebo jeho části upraven 

v ustanovení § 67a obchodního zákoníku.
112

 Judikaturu vztahující se k tomuto 

ustanovení, ovšem nelze na současnou právní úpravu uplatnit bez dalšího. Tak například 

v usnesení Nejvyššího soudu je uvedeno, že „…ustanovení § 67a ObchZ neposkytuje 

ochranu akcionářům ve vztahu k jakýmkoli dispozicím s majetkem společnosti (byť 

splňujícím podmínku spočívající v podstatném ovlivnění další činnosti), nýbrž právě jen 

v případech v tomto ustanovení taxativně vypočtených. Přitom – s ohledem na 

požadavek právní jistoty osob ustanovením § 67a ObchZ dotčených – není důvod, aby 

pojem „podnik nebo jeho část“ byl pro účely zmíněného ustanovení vykládán jinak než 
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v ustanoveních § 476 a 487 (resp. § 488b a 488i) ObchZ“.
113

 Nejvyšší soud tak vyjádřil 

názor, na jaké dispozice s majetkem podniku (dnes závodu) dopadalo ustanovení § 67a 

obchodního zákoníku. Dle tohoto judikátu tedy souhlas valné hromady obchodní 

společnosti byl vyžadován, pouze pokud šlo o část podniku, která je samostatnou 

organizační složkou. Tedy dispozice s každou samostatnou organizační složkou 

podniku, byla považována za závažný zásah do organizační struktury podniku, a proto 

se vyžadoval souhlas valné hromady obchodní společnosti. A tak vzhledem k odlišné 

úpravě požadavku souhlasu valné hromady, resp. členské schůze s převodem závodu 

nebo jeho části, nelze tento judikát již za současné právní úpravy uplatnit. 

 

Dle komentáře k ustanovení § 190 odst. 2 písm. i) a k ustanovení § 421 odst. 2 písm. m) 

zákona o obchodních korporacích má Petr Šuk za to, že: „pojem část závodu je nutno 

vykládat stejně jako v § 2183 NObčZ; souhlasu valné hromady… tedy nepodléhá 

převod jakékoliv části jmění, jež je součástí obchodního závodu, ale pouze takové, která 

tvoří samostatnou organizační složku (obdobně v režimu obchodního zákoníku srov. 

usnesení NS sp. zn. 29 Odo 1060/2006).“
114

 Nicméně je nutno upozornit, že 

zákonodárce zmírnil podmínky udělení souhlasu valné hromady. Souhlas nejvyššího 

orgánu je vyžadován pouze za podmínky, že se převod týká významné části závodu, 

nikoliv automaticky pokud jde o samostatnou organizační složku. Zda samostatná 

organizační složka tvoří významnou část závodu, jejíž převod by znamenal podstatnou 

změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo 

činnosti společnosti, bude nutné ještě posoudit. Podstatná změna se bude posuzovat 

vždy individuálně, s ohledem na poměry v jednotlivých společnostech. Jak uvádí Petr 

Šuk v komentáři k zákonu o obchodních korporacích, kritériem bude obvykle podíl této 

části závodu na celkovém obratu společnosti, typ činnosti, kterou tato část závodu 

provádí, apod.
115

 Až pokud část závodu tvořící samostatnou organizační složku, jejíž 

převod by znamenal podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou 

změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, bude nezbytné převod takovéto 
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části závodu schválit valnou hromadou společnosti. 

 

Sice existuje i odlišný výklad, kdy se má za to, že souhlas nejvyššího orgánu 

společnosti musí být udělen vždy, pokud se jedná o převod takové části podniku, která 

by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v 

předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, stejně jako Monika Hofrichterová
116

 

bych se přiklonila spíše k první variantě, jak je uvedena v komentáři k zákonu o 

obchodních korporacích. Neboť jak je uvedeno v důvodové zprávě k občanskému 

zákoníku, „smyslem nové právní úpravy v této věci bylo přejmout úpravu převodu části 

podniku formulovanou v obchodním zákoníku“. Nadto lze podotknout, že valná 

hromada je nejvyšším orgánem kapitálové společnosti a přísluší jí rozhodovat o 

nejdůležitějších věcech společnosti. Tedy valná hromada by měla rozhodovat pouze o 

takových dispozicích, které by znamenaly podstatný zásah do struktury celé společnosti. 

 

V jednom z judikátu Nejvyššího soudu je stanoveno, že souhlas společníků, resp. valné 

hromady obchodní společnosti není třeba pouze prodávající společnosti, ale i 

 

společnosti kupující.
117

 To však za současné úpravy již nelze uplatnit, jelikož zákon již 

nehovoří obecně o smlouvě, ale o převodu závodu. Je tak zřejmé, že došlo k zúžení 

rozsahu vyžadovaného souhlasu. Souhlas valné hromady kapitálové obchodní 

společnosti, resp. členské schůze družstva je tak požadován pouze po straně prodávající, 

nikoliv po obou smluvních stranách. 

 

Příklad souhlasu s převodem závodu lze uvést na akciové společnosti. V případě 

akciové společnosti o schválení převodu závodu nebo takové jeho části, která by 

znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v 

předmětu podnikání nebo činnosti společnosti rozhoduje valná hromada. V souladu 
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s ustanovením § 416 zákona o obchodních korporacích tak činí alespoň dvěma třetinami 

hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě. Pokud společnost vydala více druhů 

akcií, hlasuje se podle druhů akcií a souhlas musí udělit alespoň dvě třetiny hlasů 

přítomných akcionářů od každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím 

dotčena.
118

 V souladu s ustanovením § 416 odst. 2 zákona o obchodních korporacích 

rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Podle ustanovení § 776 odst. 

2 pro potřeby zákona o obchodních korporacích „se veřejnou listinou rozumí notářský 

zápis“. Podobu notářského zápisu a jeho náležitosti upravuje zákon č. 358/1992 Sb., o 

notářích a jejich činnosti (notářský řád). 

 

V souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku, valná hromada kapitálové 

obchodní společnosti, resp. členská schůze družstva musí také rozhodnout o veškerých 

změnách smlouvy.  

 

Zákon ovšem nestanovení, zda souhlas nejvyššího orgánu obchodní společnosti, resp. 

družstva má být dán jako předběžný či následný. Postačí tedy, pokud nejvyšší orgánu 

udělí souhlas s převodem závodu či jeho části i dodatečně po uzavření smlouvy.
119

 Jak 

plyne z ustanovení § 48 zákona o obchodních korporacích v případě, že souhlas 

příslušným orgánem obchodní korporace, resp. družstva nebyl udělen, je důsledkem 

absence takového souhlasu relativní neplatnost smlouvy o převodu závodu nebo jeho 

části. 

 

Přestože zákon stanoví, že valná hromada rozhoduje pouze o otázkách, které jsou 

stanoveny zákonem nebo stanovami, a o otázkách obchodního vedení může valná 

hromada rozhodnout pouze, pokud je o to požádána,
120

 judikatura toto pravidlo 

rozšířila. Jako příklad lze uvést tzv. doktrínu „Holzmüller“.
121

 Ve věci Holzmüller šlo o 

to, že představenstvo akciové společnosti vložilo do dceřiné společnosti provoz 

přístavu, který tvořil nejvýznamnější podíl na majetku společnosti, aniž by tuto věc 

                                                 
118

 Ustanovení § 417 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 
119

 Rejtarová, J.: Koupě závodu. Infoportal. [online]. [cit. 2014-12-28]. Dostupné z: 

<http://www.infoportal.cz/33/koupe-zavodu-uniqueidmRRWSbk196FNf8-

jVUh4EglwiShNJWCFahiyPNY0TTA/?query=obchodn%ED+z%E1vod&serp=1>. 
120

 Usnesení § 119 německého zákona Aktiengesetz. 
121

 Judikát Spolkového soudního dvora ze dne 25. února 1982, č. j. II ZR 174/80 (BGHZ 83, 122). 

http://www.infoportal.cz/33/koupe-zavodu-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EglwiShNJWCFahiyPNY0TTA/?query=obchodn%ED+z%E1vod&serp=1
http://www.infoportal.cz/33/koupe-zavodu-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EglwiShNJWCFahiyPNY0TTA/?query=obchodn%ED+z%E1vod&serp=1


- 47 - 

předložilo ke schválení valné hromadě. Poté představenstvo mateřské společnosti 

zvýšilo základní kapitál v dceřiné společnosti za účasti cizích investorů, čímž došlo ke 

snížení podílu mateřské společnosti na hlasovacích právech společnosti (do které 

vložilo část závodu – provoz přístavu). Oba tyto kroky ovšem napadl minoritní akcionář 

žalobou. Spolkový soudní dvůr žalobě nakonec vyhověl a uvedl, že v případě, kdy 

dochází k „zásadním zásahům do podílů akcionářů a do jejich ekonomických zájmů 

představovaných jejich podílem na společnosti a která vybočují z běžných 

manažerských rozhodnutí a dotýkají se jádra obchodních aktivit společnosti“, nemůže 

takovéto rozhodnutí učinit představenstvo samotně, ale má povinnost jej předložit valné 

hromadě společnosti.
122

 Dále Spolkový soudní dvůr dovodil povinnost představenstva 

vyžádat si souhlas valné hromady i v případě, že představenstvo v mateřské společnosti 

činí v dceřiné společnosti opatření, pokud tato opatření závažně zasahují do práv a 

zájmů akcionářů mateřské společnosti. Prohlásil tedy za neplatné i jednání mateřské 

společnosti, kterým zvýšila základní kapitál dceřiné společnosti, jehož důsledkem bylo 

snížení hlasovacích práv mateřské společnosti.
123

 

 

V praxi tento judikát způsobil právní nejistotu, jelikož zde není žádné kvantitativní 

kritérium, které by mohlo posloužit jako vodítko. Spolkový soudní dvůr vymezil pouze 

kvalitativní parametry, a to „závažnost zásahu do práv a zájmů akcionářů“. Německý 

federální soud však měl možnost tuto judikaturu upřesnit o 22 let později, a to 

v rozhodnutí „Gelatine“.
124

 V této věci šlo o vklad podílů dceřiných společností do 

základního kapitálu jiné dceřiné společnosti. Tím mělo dojít k medializaci vlivu valné 

hromady na podnikání dotčené společnosti. Spolkový soud rozhodl, že pravomoc valné 

hromady k rozhodnutí o této transakci není dána, jelikož hodnota majetku, vlastního 

kapitálu, obratu ani zisku uvedených dceřiných společností nepředstavuje více než 30 % 

těchto hodnot pro dotčenou společnost na konsolidovaném základě, což je „daleko pod 

prahovou hodnotou, jenž musí být překročena pro nepsanou pravomoc valné hromady“. 

Soud nicméně poznamenal, že pokud by se souhlas vyžadoval, musela by jej schválit 

taková většina, která je vyžadována pro změnu stanov.  
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Obdobná problematika je upravena také ve Spojených státech amerických, i když se 

úprava liší stát od státu. Významnou inspirací pro jednotlivé státy je tzv. „Model 

Business Corporation Act“. Úprava v tomto „modelovém zákoně“, konkrétně 

v ustanovení § 12.01 a § 12.02 striktně vyžaduje souhlas akcionářů v případě dispozice 

se závodem nebo jeho částí v případě, že přesahuje 75 % majetku společnosti (pokud 

nejde o dispozice v rámci běžného obchodního styku). Stanovami společnosti může být 

tato hodnota zvýšena.
125

 Anebo například v Německu dle německého zákona o 

akciových společnostech
126

 valná hromada musí udělit souhlas ke smlouvě, kterou je 

převáděn veškerý majetek společnosti.
127

  

 

 

4.5  Přechod pohledávek a dluhů 

 

Jak již bylo výše zmíněno, při koupi obchodního závodu dochází k převodu 

organizovaného celku, který slouží k provozování jeho činnosti. Smlouvou o koupi 

závodu se tak převádí vše, co k závodu náleží (obvykle také případné příslušenství).
128

 

Na kupujícího jsou tedy převedeny všechny složky obchodního závodu (jak hmotné, tak 

i osobní a nehmotné). Jelikož závod tvoří soubor jmění a jmění je koncipováno jako 

souhrn majetku a dluhů určité osoby,
129

 kupující nabývá nejen pohledávky spojené s 

provozem obchodního závodu, ale také dluhy. Dluhy totiž též náleží k závodu a převádí 

se jako jeho součást. Nelze je přitom z převodu závodu vyloučit. Důvod vzniku 

pohledávek (a dluhů) se nerozlišuje, může jít o pohledávky (a dluhy), které vznikly jak 

z právních jednání, tak i z deliktů. Pokud by se převáděly pouze jednotlivé položky, 

nemohlo by se jednat o koupi závodu. Šlo by pouze o převod těchto jednotlivých 

položek na základě obecné kupní smlouvy, nikoliv o smlouvu o koupi závodu, i kdyby 
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tak byla stranami označena. 

 

Jelikož nabyvatel pohledávky vstupuje do postavení původního věřitele, v souladu 

s ustanovením § 1890 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku, svědčí mu stejné 

námitky, které mohl uplatnit prodávající jako dlužník. 

 

K závodu zpravidla náleží ty pohledávky a dluhy, které vznikly z jeho provozu. Ovšem 

zisk závodu, který je obvykle na bankovních účtech, nenáleží k závodu, přestože vznikl 

v souvislosti s provozem a z jeho provozu. Jak judikoval Nejvyšší soud, jeho převod by 

byl v rozporu se smyslem podnikatelské činnosti, když jejím primárním cílem je 

generovat zisk ve prospěch vlastníka závodu.
130

 

 

Oproti předešlé právní úpravě v obchodním zákoníku je současná úprava přechodu 

dluhů odlišná, kdy došlo částečně k ochraně kupujícího. Dle ustanovení § 2177 odst. 1 

občanského zákoníku z dluhů, které souvisí s provozem závodu, kupující přejímá jen ty, 

o jejichž existenci věděl nebo je alespoň musel rozumně předpokládat. Otázka 

rozumného předpokladu bude muset být posouzena vždy se zřetelem ke konkrétním 

okolnostem daného převodu. Proto je v zájmu prodávajícího, aby kupujícího upozornil 

na všechny dluhy, které jsou se závodem spojeny, a to buď uvedením výčtu v samotné 

kupní smlouvě, v zápise o předání závodu nebo například v rámci předsmluvních 

jednání, a to tak, aby to bylo následně prokazatelné.  

 

Ovšem kupující by se neměl spolehnout pouze na tvrzení prodávajícího. Právě 

požadavek rozumného předpokladu by neměl podcenit. Kupující má možnost například 

provést audit závodu. Přinejmenším by si kupující měl alespoň prověřit tvrzení 

prodávajícího, i když míra a kvalita ověření bude samozřejmě záviset na složitosti 

převáděného závodu. Na druhou stranu ale lze připustit, že pokud bude kupující 

spoléhat na domněnku o účetních záznamech a nebude-li pochybnost o správnosti 

těchto účetních záznamů, bude v souladu s ustanovením § 2176 občanského zákoníku 
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požadavek rozumného předpokladu obvykle splněn.
131

 

 

Jako dluhy, které musel kupující alespoň rozumně předpokládat, budou považovány 

především ty dluhy, které obvykle vznikají při provozu závodu takové povahy, jakým je 

prodávaný závod (například nájemné nebo mzdy zaměstnanců), resp. jejich vznik 

v souvislosti s provozem takového závodu předpokládají zvláštní právní předpisy. 

Dlužníkem dluhů, které sice náležejí k závodu, ale které na kupujícího nepřešly, bude 

nadále prodávající. 

 

Zatímco dluhy, které se na základě smlouvy o koupi závodu na kupujícího nepřevádějí, 

jsou dluhy veřejnoprávní povahy (například daně, anebo poplatky). K tomu se vyjádřil i 

Ústavní soud České republiky ve svém usnesení ze dne 15. ledna 1999: „…daňovou 

povinnost nelze považovat za závazek, který je spojen s podnikem, ale za závazek, který 

se váže k daňovému subjektu…, …daňová povinnost je zcela nepochybně povinností 

veřejného práva, přičemž daňovým předpisem je jakýkoliv přenos daňové povinnosti 

zakázán,…“
132

, anebo Krajský soud v Ostravě ve svém rozsudku ze dne 11. července 

2000: „Za závazky prodávajícího, které přecházejí na kupujícího na základě smlouvy o 

prodeji podniku, nelze považovat daňové povinnosti prodávajícího vůči státu. Subjektem 

těchto povinností je proto i po uzavření smlouvy o prodeji podniku prodávající.“
 133

 

 

Také „závazek kupujícího ze smlouvy o prodeji podniku zaplatit prodávajícímu kupní 

cenu podniku není závazkem souvisejícím s tímto podnikem; proto při dalším prodeji 

podniku nepřechází na kupujícího“.
134

 Tento závazek tak není dluhem souvisejícím se 

závodem, ale jedná se dluh osobní. Z tohoto důvodu také není součástí dluhů 

náležejících k závodu, které nabývá další kupující. 

 

Otázkou je, jak je to s dluhy ze vztahu mezi obchodní společností a členem jejího 
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orgánu, zda jsou součástí závodu či nikoliv. Tímto se zabýval Nejvyšší soud, tedy 

konkrétně otázkou, zda právo na náhradu škody, kterou způsobí členové představenstva 

akciové společnosti porušením svých povinností při správě jejího majetku, (tj. 

porušením povinnosti vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře), je součástí 

závodu akciové společnosti a zda přechází prodejem tohoto závodu na jeho nabyvatele. 

Nejvyšší soud ve svém rozsudku
135

 dospěl k závěru, že tomu tak není, tedy že vztah 

mezi společností a členem jejího orgánu není součástí obchodního závodu a nepřechází 

převodem závodu na jeho nabyvatele.  

 

Pod přechod práv a závazků, které s převodem závodu na kupujícího přecházejí, je 

nutné pojmout i osobní služebnosti, a to pod podmínkou, že tyto služebnosti budou 

sloužit provozu obchodního závodu. Ty totiž prodejem závodu nezanikají, ale v souladu 

s ustanovením § 1302 odst. 2 občanského zákoníku s ním přecházejí. 

 

Z ustanovení § 2175 odst. 2 občanského zákoníku
136

 lze dovodit, že součástí závodu 

jsou zaměstnanci a ti tedy na nabyvatele přejdou. Ohledně členů orgánů společnosti 

žádné obdobné ustanovení není. Ti jsou sice ve vztahu ke společnosti jako takové na 

základě smlouvy o výkonu funkce, resp. zvolením do funkce, nejsou však součástí 

obchodního závodu společnosti. Navíc ani není možné, aby s převodem závodu přešli i 

členové orgánů. Nabyvatel nemusí být ani obchodní společnost, případně se může 

jednat o společnost stejného typu jako prodávající, která má své vlastní orgány a není 

možné strukturu těchto orgánů prodejem zdvojit. Navíc představenstvo je voleno jinými 

orgány společnosti a je navázáno (stejně jako ostatní orgány) na samotnou společnost, 

nikoliv na její závod. A tak stejně jako tomu bylo za předchozí právní úpravy dluhy ve 

vztahu mezi společností a členy jejich orgánů při prodeji závodu na nabyvatele 

nepřecházejí.
137
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Koupě závodu je také titulem pro nabytí práv k cenným papírům, které jsou součástí 

takového závodu. V případě, že k závodu náleží cenné papíry, není k převodu těchto 

cenných papírů nutný indosament, ani splnění jiných podmínek, které jsou nutné při 

samotném převodu cenných papírů. Zcela postačuje smlouva o koupi závodu. Předání 

jako takové se nevyžaduje.
138

 Vlastnictví k cenným papírům přechází okamžikem 

prodeje obchodního závodu. V případě zaknihovaných cenných papírů se proveden 

deklaratorní zápis o převodu vlastnictví, a to zpětně ke dni koupě obchodního 

závodu.
139

 

 

Dle mého názoru se tak i nadále bude uplatňovat judikatura ke koupi obchodního 

závodu, která se vztahuje k převodu cenných papírů.
 
Tedy, že ustanovení o koupi 

závodu je ve vztahu speciality k ustanovení o převodech cenných papírů, i když to není 

v zákoně explicitně vyjádřeno. Jedním z těchto rozhodnutí, je i například usnesení 

Nejvyššího soudu, které uvádí následující: „Ke změně vlastníka akcie na jméno může 

dojít nejen na základě smlouvy o převodu této akcie (a následného rubopisu a předání), 

ale i na základě dalších právních skutečností. Takovými právními skutečnostmi jsou 

například smlouva o prodeji podniku, jehož součástí jsou akcie“.
140

 Z tohoto důvodu se 

v případě cenných papírů na řad, nevyžaduje vyplnění rubopisu, a pokud se jedná o 

zaknihované cenné papíry, tak u těch se pouze provede deklaratorní zápis převodu 

vlastnictví, a to zpětně ke dni koupě závodu.  

 

 

4.6  Přechod nájmu 

 

Do obecné zásady komplexnosti přechodu všech soukromoprávních práv a povinností, 

které souvisejí s převáděným obchodním závodem, vnáší nejistotu ustanovení 
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upravující Převod nájmu prostoru sloužícího k podnikání
141

. Podle tohoto ustanovení 

může nájemce „převést nájem v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž 

prostor slouží“ pouze s předchozím souhlasem pronajímatele. Zákon dále stanoví, že 

nejen souhlas pronajímatele, ale i smlouva o převodu nájmu vyžadují písemnou formu.  

 

Ustanovení § 2307 vyžaduje pro převod nájmu prostoru sloužícího k podnikání 

kumulativní splnění těchto podmínek:  

a) převod podnikatelské činnosti provozované v předmětu nájmu z původního 

nájemce na nového nájemce, 

b) předchozí písemný souhlas pronajímatele s převodem nájmu, 

c) uzavření písemné smlouvy o převodu nájmu mezi původním a novým 

nájemcem. 

 

Definice pojmu „převod podnikatelské činnosti“ není v občanském zákoníku, ani 

v jiném soukromoprávním předpise obsažena. Obecně jde o činnost provozovanou 

fyzickou, anebo právnickou osobou (podnikatelem) vykonávanou v mezích oprávnění 

k provozování takové činnosti. Podnikatelská činnost jako taková, resp. podnikatelské 

oprávnění je samo o sobě nepřevoditelné.
142

 Převáděny jsou pouze jednotlivé (hmotné a 

nehmotné) složky podnikání. Převod je typický v podstatě pouze pro převod závodu. 

Z toho lze usoudit, že pokud zákonodárce zakotvil ustanovení o Převodu nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání, měl v úmyslu, aby toto ustanovení bylo užito i v rámci převodu 

obchodního závodu. I když úmysl zákonodárce lze pouze odhadovat, jelikož 

v důvodové zprávě k občanskému zákoníku je k tomuto ustanovení uvedeno pouze 

následující: „Zvláštní povaha činnosti prováděné v prostoru sloužícím podnikání  

vyžaduje zvláštní úpravu dispozic s takovým prostorem. Předpokládá se, že s prostory 

sloužícími podnikání disponují právě podnikatelé.“.  

 

K tomu se přiklání i názor Hany Dejlové, když v komentáři k ustanovení § 2307 
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občanského zákoníku uvádí: „Zatímco tedy obchodní závod, pobočku či jen vybavení 

předmětu nájmu může nájemce převést na jiného bez omezení, svá uživatelská práva k 

předmětu nájmu, a tedy právo provozovat s nabytým majetkem podnikatelskou činnost v 

předmětu nájmu může na nabyvatele tohoto majetku převést jen s předchozím 

souhlasem pronajímatele. Tato úprava koresponduje se základními právy vlastníka 

zakotvenými v § 1012, podle kterého má vlastník právo se svým vlastnictvím v mezích 

právního řádu libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. Neudělením souhlasu s 

převodem nájmu tedy pronajímatel vykonává své právo vyloučit nabyvatele složek 

sloužících původnímu nájemci k provozování podnikatelské činnosti v předmětu nájmu z 

užívání předmětu nájmu. Vzhledem k tomu, že se jedná o výkon jednoho ze základních 

práv vlastníka, je zcela nerozhodné, zda má pronajímatel pro neudělení souhlasu s 

převodem nájmu vážné či vůbec nějaké důvody. Jeho nesouhlas nemůže být nahrazen 

ani soudem“.
143

 

 

Nicméně opačný závěr je na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České 

republiky: „Při prodeji závodu se ustanovení § 2307 NOZ neuplatní. Smlouva o koupi 

závodu je v tomto ohledu zvláštní úpravou, neboť se jí nepřevádí pouze podnikatelská 

činnost vykonávaná v pronajatých prostorách, ale závod jako celek.  

 

Podle ustanovení § 2175 odst. 1 NOZ koupí závodu nabývá kupující vše, co k závodu 

jako celku náleží, tj. i právo užívat prostory k podnikání. K uzavření smlouvy o koupi 

závodu, jejíž součástí je i právo užívat prostory sloužící k podnikání na základě nájemní 

smlouvy, se souhlas pronajímatele ze zákona nevyžaduje. Nelze ale vyloučit, že si  

 

 

smluvní strany sjednají, že při prodeji závodu nájem pronajatých prostor končí, 

apod.“.
144
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Avšak toto stanovisko je v rozporu s výše citovanou důvodovou zprávou. Jelikož 

Smlouva o koupi závodu není samostatným smluvním typem, ale zvláštním typem 

koupě. Právní princip Lex specialis derogat legi generali nemůže být v daném případě 

aplikován, jelikož není vůbec jasné, proč by „Zvláštní ustanovení o koupi závodu“ 

obsažená v Pododdíle 6, Oddílu 2 (Koupě) měla být speciální právní úpravou ke 

„Zvláštním ustanovením o nájmu prostoru sloužícího k podnikání“ obsaženým v 

Pododdíle 3, Oddílu 3 (Nájem). Jak ustanovení § 2175 odst. 1 občanského zákoníku, tak 

i ustanovení § 2307 odst. 1 občanského zákoníku jsou speciálními ustanoveními, ovšem 

ke kupní smlouvě a k nájemní smlouvě. Navíc z hlediska systematiky zákona jde o 

ustanovení stejné obecnosti a stejné právní síly. Vyloučení aplikace ustanovení Převodu 

nájmu prostoru sloužícího podnikání při prodeji závodu by tak muselo být výslovné, a 

to v rámci některé z těchto právních úprav.
145

  

 

Účelem ustanovení § 2175 občanského zákoníku je nabytí závodu jako celku jedním 

právním jednáním. A tak aplikací ustanovení § 2307 občanského zákoníku na prodej 

závodu by znamenal nejen prolomení principu komplexnosti přechodu práv a 

povinností, které související s převáděným závodem, ale i komplikaci pro smluvní 

strany převodu.  

 

V současné chvíli ovšem neexistuje ustanovení, výkladový argument, případně 

relevantní judikatura vyšších soudů, která by aplikaci ustanovení § 2307 občanského 

zákoníku vyloučila či potvrdila. A tak se přikláním k názoru Jana Lipovského a Terezy 

Kolářové, že z důvodu právní jistoty lze doporučit, aby nově uzavírané smlouvy o 

nájmu prostoru sloužícího k podnikání byly opatřeny souhlasem pronajímatele již při 

uzavírání předmětné nájemní smlouvy.
 146

  

 

Jen tak se lze vyvarovat případných komplikací při prodeji obchodního závodu, jelikož 

rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem nájmu je ponecháno na vůli pronajímatele, 
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aniž by obsahovalo jakékoliv omezení možnosti odepření tohoto souhlasu. 

 

Ohledně náležitostí souhlasu pronajímatele zákon stanovuje pouze, že se musí jednat o 

souhlas písemný a udělený předem. Záleží tak na pronajímateli, jak bude svůj souhlas 

formulovat. Avšak vůle pronajímatele musí být dostatečně určitá. Není ani vyloučené, 

že by pronajímatel nemohl vázat udělení souhlasu i na splnění určité podmínky, 

například složení jistoty novým nájemcem apod. 

 

Otázkou je, zda souhlas musí být skutečně písemný, anebo zda lze dohodou stran tuto 

formu souhlasu vyloučit. Ustanovení upravující forma právního jednání je § 559 a násl. 

občanského zákoníku. Hned v ustanovení § 559 je stanoveno, že sice lze si zvolit pro 

právní jednání libovolnou formu, ovšem pokud není volba formy omezena ujednáním 

nebo zákonem. Ustanovení § 2307 bezpochyby je možné za takové omezení formy 

považovat. Nedodržení zákonem stanovené formy zakládá relativní neplatnost takového 

jednání. Ovšem neplatnosti se nemůže dovolat pronajímatel, jelikož „Způsobil-li někdo 

neplatnost právního jednání, nemá právo namítnout neplatnost nebo uplatnit 

z neplatného právního jednání pro sebe výhodu“
147

, ale nový nájemce. 

 

V souladu s ustanovení § 561 a násl. občanského zákoníku k platnosti souhlasu 

pronajímatele s převodem nájmu v písemné formě je vyžadován podpis jednajícího. Ten 

však může být nahrazen mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé. Písemná 

forma je zachována i při udělení souhlasu elektronickými nebo jinými technickými 

prostředky, které umožňují zachycení obsahu souhlasu a určení osoby, která jednala. 
148

 

 

4.7  Ochrana věřitele 

 

Jak již bylo uvedeno, nabyvatel závodu se stává věřitelem pohledávek a dlužníkem 

dluhů, které k závodu náleží. Ingerence původního věřitele ani dlužníka přitom 

vyžadována není. K ochraně nabyvatele, tedy dlužníka dluhů, které k závodu náleží, 
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slouží nejen právní úprava přechodu dluhů upravená v ustanovení § 2177 odst. 1 věta 

první občanského zákoníku, ale také zákonné ručení zakotvené v ustanovení § 2177 

odst. 1 věta druhá občanského zákoníku: „Neudělil-li věřitel souhlas k převzetí dluhu 

kupujícím, ručí prodávající za splnění dluhu.“. Dle tohoto ustanovení tak souhlas 

věřitele s převzetím dluhu zákonem vyžadován není, pro prodávajícího je však výhodné 

jej získat, jelikož se tím zbaví ručení za jejich splnění. 

 

Oproti předchozí právní úpravě je odlišná úprava ručení prodávajícího za dluhy. 

Informační povinnost vůči svým věřitelům a dlužníkům, jejichž pohledávky a dluhy 

kupující koupí obchodního závodu nabyl má nově pouze prodávající. Bez zbytečného 

odkladu je povinen jim oznámit, že závod prodal a že tímto prodejem došlo k přechodu 

dluhů na kupujícího.
149

 Nesplnění této povinnost nemá žádný vliv na platnost smlouvy o 

koupi závodu. 

 

Přechod dluhů na základě smlouvy o koupi závodu je ve vztahu speciality k úpravě 

převzetí dluhu dle ustanovení § 1888 odst. 1 občanského zákoníku.
150

 A tak souhlas 

věřitelů s tímto přechodem není vyžadován. Nicméně na rozdíl od předešlé právní 

úpravy, pokud věřitel projeví výslovný souhlas s převzetím dluhu kupujícím, vyváže se 

prodávající ze své ručitelské povinnosti vůči tomuto věřiteli. Dle předchozí právní 

úpravy totiž v případě převodu závodu prodávající ručil vždy za splnění dluhů 

kupujícím, případný souhlas věřitele s převodem dluhů neměl žádný vliv na vznik 

ručení prodávajícího za splnění těchto dluhů. Za splnění dluhů prodávající ručil vždy, a 

to i za podmínky, že věřitel souhlas s převodem udělil. V současnosti tedy dochází 

k zániku absolutního ručení prodávajícího za dluhy spojené s provozem závodu, ten ručí 

pouze za splnění těch dluhů, u kterých věřitel souhlas neudělil. Prodávající ovšem ručí 

jen za ty dluhy, které existovaly v době převodu závodu, nikoliv za dluhy budoucí.  

 

Souhlas může být dán kdykoliv, předem nebo i poté. Forma takového souhlasu není 

zákonem stanovena. Věřitel může souhlas vyjádřit jakýmkoliv způsobem, a to písemně, 
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ústně nebo i konkludentně. Souhlas ovšem nemůžeme dovozovat z pouhého mlčení 

věřitele. To plyne nejen z vyjádření „neudělil-li věřitel souhlas“, který vlastně vyžaduje 

aktivní jednání věřitele, ale také z ustanovení § 546 občanského zákoníku: „Právně lze 

jednat konáním nebo opomenutím; může se tak stát výslovně nebo jiným způsobem 

nevzbuzujícím pochybnost o tom, co jednající osoba chtěla projevit.“, podle kterého 

tedy jednání nesmí vzbuzovat pochybnost o tom, co chtěla jednající osoba projevit. 

Souhlas věřitele tak lze dovodit, pouze pokud tomu odpovídá jeho vůle a je dostatečně 

určitým a srozumitelným způsobem aktivně projevena. Pokud věřitel svůj souhlas 

neudělí, buď tím, že ho výslovně odmítne udělit, případně se k převzetí dluhu 

nevysloví, stává se prodávající ručitelem za splnění dluhu. Toto ručení nastupuje ex 

lege a vztahuje se na něj obecná úprava ručení upravena v ustanovení § 2018 a násl. 

občanského zákoníku. 

 

V případě opakovaného převodu závodu ručení nezaniká. Jakmile ručení vznikne, trvá 

až do splněné nebo jiného zákonného důvodu zániku ručení.
151

 Souhlasí-li věřitel 

s dalším prodejem, zaniká zároveň i ručení původního prodávajícího, a to z důvodu, že 

věřitel akceptoval dobytnost pohledávky spojenou s novým kupujícím.
152

  

 

Ovšem lze očekávat, že i nadále bude ručení prodávajícího za dluhy převzaté kupujícím 

v souvislosti s prodejem závodu obvyklým jevem. Neboť lze očekávat, že řada věřitelů 

svůj souhlas neudělí, a to z důvodu lepšího zajištění jejich pohledávek.
153

 

 

V případě pohledávek, které jsou spolu se závodem převáděny, tak ty se i nadále řídí 

ustanoveními občanského zákoníku o postoupení pohledávky, přestože titulem pro 

převod je koupě obchodního závodu.  Notifikační povinnost je upravena v ustanovení 

§ 2177 odst. 2 občanského zákoníku a je uložena prodávajícímu. Porušení této 

povinnosti má mimo jiné důsledky stanovené v ustanovení § 1882 odst. 1 občanského 

zákoníku, tedy možnost dlužníka plnit původnímu věřiteli. Kupující závodu ale může 
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dosavadním dlužníkům koupi závodu prokázat, pokud tak bez zbytečného odkladu 

neučiní prodávající. V takovém případě by v podstatě po prodávajícím mohl požadovat 

náklady, které mu tím vznikly, jelikož ten porušil svou zákonnou povinnost - oznámit 

bezodkladně postoupení pohledávky dlužníkům. Bezodkladně samozřejmě neznamená 

hned. Lhůta se poměřuje podle okolností konkrétního případu. 

 

 

Dále ke zvýšení ochrany věřitele prodávajícího obsahuje občanský zákoník ještě právo 

odporu, resp. dovolání se relativní neúčinnost prodeje závodu: „Zhorší-li se prodejem 

závodu dobytnost pohledávky, má věřitel prodávajícího, který s prodejem nesouhlasil, 

právo domáhat se, aby soud rozhodl, že prodej závodu je vůči němu neúčinný“.
154

  

 

Jenomže toto právo nenáleží každému věřiteli, nýbrž pouze takovému, který s prodejem 

závodu nesouhlasil. Je otázkou, zda za věřitele, který s prodejem nesouhlasil, je možné 

považovat kteréhokoli věřitele, který k prodeji závodu neudělil souhlas, anebo zda musí 

projevit výslovně svůj nesouhlas. Jelikož věřitel, je osoba, jejíž práva jsou dotčena 

jednáním třetích stran, je nutné, aby byl co nejméně zatěžován a zároveň aby byla jeho 

práva pokud možno co nejvíce šetřena. Z tohoto důvodu je za věřitele, který s prodejem 

závodu nesouhlasil a který je tedy oprávněn dovolat se neúčinnosti prodeje vůči sobě, 

nutné považovat každého věřitele, který svým jednáním (která nevzbuzuje pochybnost) 

nevyjádřil s prodejem závodu souhlas. Tedy k tomu, aby věřitel splnil podmínku 

nesouhlasu s prodejem, stačí pasivita věřitele, tedy neexistence aktivního jednání, které 

by vedlo k udělení souhlasu.
155

  

 

Právo věřitele dovolat se relativní neúčinnosti je obecně upraveno v ustanovení § 589 a 

násl. občanského zákoníku s tím rozdílem, že zde je toto právo založeno přímo, není 

potřeba, aby se jednalo o vykonatelnou pohledávku věřitele.
156

 Aby byla žaloba o 

neúčinnosti prodeje závodu úspěšná, bude nutné tvrdit a prokázat, že: 
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155

 H. Dejlová in Kabelková, E., Dejlová, H.: Nájem a pacht v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, 550 s. 
156
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a) k převzetí dluhu došlo smlouvou o koupi závodu, resp. jeho části, 

b) věřitel s prodejem závodu nesouhlasil, 

c) prodejem závodu se zhoršila dobytnost pohledávky věřitele. 

 

Toto zhoršení se bude posuzovat na základě okolností v konkrétním případě. Rozhodná 

bude například reálná schopnost kupujícího závazek splnit. Zhoršením dobytnosti 

pohledávek se zabýval i Nejvyšší soud, a to například ve svém rozsudku ze dne 

25. června 1997, sp. zn. 1 Odon 70/97, kde uvádí následující: „Na zhoršení dobytnosti 

pohledávky prodejem podniku ve smyslu § 478 odst. 1 ObchZ je možno usuzovat 

z konkrétních projevů, resp. chování nového majitele v bezprostřední souvislosti 

s uzavřením smlouvy o prodeji podniku, zejména z nezájmu na plnění převzatých 

závazků; již sama skutečnost, že k prodeji podniku mezi původním majitelem a dalším 

majitelem a následně mezi dalším majitelem a novým majitelem došlo téhož dne, 

představuje prvek spekulativnosti a tím i reální nejistoty plnění hospodářských a 

finančních závazků, spjatých s provdávaným podnikem“. Současně je také nezbytné 

zohlednit i ručení prodávajícího v souladu s ustanovením § 2177 občanského zákoníku, 

neboť to může případné zhoršení dobytnosti pohledávky zhojit. 

 

Zhoršení dobytnosti pohledávky věřitele při převodu obchodního závodu je například 

zánik zajištění pohledávky podle ustanovení § 1890 odst. 2 občanského zákoníku. Tedy 

pokud má pohledávku se zajištěním, které bylo poskytnuto třetí osobou a tato třetí 

osoba neudělí souhlas se změnou v osobě dlužníka, zajištěný věřitel je rázem věřitelem 

bez zajištění. Důkazní břemeno nese osoba, která uplatňuje nárok, tedy věřitel. 

 

Na platnost a účinnost smlouvy o koupi závodu nemá vliv případné rozhodnutí soudu o 

neúčinnosti prodeje závodu vůči jakémukoli z věřitelů. Mezi věřitelem, který se úspěšně 

dovolal neúčinnosti prodeje závodu a prodávajícím je stav, jako by k uzavření smlouvy 

o koupi závodu nedošlo. To znamená, že dlužníkem, který je povinen splnit 

pohledávku, je i nadále prodávající, jako kdyby k prodeji závodu nikdy nedošlo. Věřitel 

se tak může uspokojit nejen z majetku prodávajícího, ale při výkonu rozhodnutí se může 

dovolávat také majetku, který tvoří obchodní závod, k jehož převodu účinně nedošlo.
157
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Lhůta k dovolání se neúčinnosti prodeje závodu je zakotvena v ustanovení § 2181 

občanského zákoníku. Subjektivní lhůta k dovolání se této relativní neúčinnosti prodeje 

je zkrácena z 60 dnů na jeden měsíc, a běží ode dne, kdy se věřitel o prodeji závodu 

dozvěděl. Rozhodujícím dnem je tedy den, kdy věřitel skutečně se o prodeji dozvěděl, 

nikoli den, kdy se mohl dozvědět. Samozřejmě je zde stanovena i objektivní lhůta, která 

je značně prodloužena, a to z šesti měsíců na tři roky. Určovací žalobu podává věřitel na 

prodávajícího i kupujícího současně. 

 

Pokud se věřitel nedovolá neúčinnosti prodeje závodu v zákonem stanovené lhůtě, toto 

jeho právo zaniká. Jedná se tedy o lhůtu prekluzivní. V souladu s ustanovení § 654 

odst. 1 občanského zákoníku, k zániku práva soud je povinen přihlédnou i v případě, že 

to dlužník nenamítne. Podle ustanovení § 654 odst. 2 občanského zákoníku platí i pro 

prekluzivní lhůty obdobně ustanovení o běhu lhůt promlčecích. Lze tedy uplatnit 

ustanovení § 650 občanského zákoníku, že „lhůta neběží po dobu, kdy se věřiteli 

hrozbou brání právo uplatnit.“, popř. „byl lstivě uveden v omyl“, anebo i ustanovení 

§ 651 občanského zákoníku: „lhůta neběží podobu, dokud trvá vyšší moc, která věřiteli 

v posledních šesti měsících znemožnila právo uplatnit“. 

 

Je však otázkou, jestli dovolání se relativní neúčinnosti převodu závodu vůči věřiteli 

opravdu povede ke zvýšení jeho ochrany. Před zhoršením situace je věřitel chráněn již 

zákonným ručením prodávajícího. Je proto otázkou, zda uplatnění relativní neúčinnost 

prodeje závodu vede doopravdy k ochraně věřitele. V případě zákonného ručení 

prodávajícího se může věřitel uspokojit z majetku kupujícího, ale subsidiárně i 

z majetku prodávajícího jako ručitele. A tak pokud se úspěšně dovolá relativní 

neúčinnost prodeje závodu, bude mít k dispozici pouze majetek prodávajícího.   

 

 

4.8  Omezení převoditelnosti složek závodu 

 

Zákon stanoví, že převodem závodu kupující nabývá vlastnické právo ke všemu, co 

k závodu náleží. Výjimkou ovšem je obchodní firma. Obchodní firma je spojena 
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s nositelem závodu, nikoliv se závodem samotným. Nepřechází tak se závodem 

automaticky ex lege. Pokud by měla s převodem obchodního závodu přejít i obchodní 

firma, je nutný souhlas kupujícího s jejím užitím.
158

 

 

Další výjimku představuje ustanovení § 2178 občanského zákoníku, kde je zakázáno, 

aby se v rámci převodu obchodního závodu převáděla také práva vyplývající 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, pokud to vylučuje smlouva, která 

právo prodávajícímu poskytla, případně vylučuje-li to povaha takového práva.
159

 

 

Jelikož v souladu s ustanovením § 2175 občanského zákoníku smlouvou o koupi 

obchodního závodu se převádí vše, co k závodu jako celku náleží, tedy i práva 

vyplývající z duševního vlastnictví, která souvisí s převáděným obchodním závodem, 

případně jeho převáděnou částí, je nutné upozornit na kogentní ustanovení § 2178 

občanského zákoníku: „Zakazuje se převést prodejem závodu na kupujícího právo 

vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, u něhož to vylučuje 

smlouva, kterou bylo právo prodávajícímu poskytnuto, nebo vylučuje-li to povaha 

takového práva.“  

 

Co se rozumí pod pojmem duševní vlastnictví, český právní řád nedefinuje. Obecně lze 

rozlišovat mezi autorskými právy a právy z průmyslového vlastnictví. Autorská práva 

lze dělit na osobnostní práva a práva majetková. Osobnostním autorským právem je 

například právo rozhodnout o zveřejnění díla či právo na nedotknutelnost díla. Mezi 

majetková autorská práva patří hlavně dílo užít (rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat, 

vystavovat). Jiným majetkovým právem je pak např. právo na odměnu v souvislosti s 

rozmnožováním díla pro osobní potřebu.
160

 

 

Co se týče práv z průmyslového vlastnictví, jejich nekompletní výčet obsahuje 

například zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví. 

Práva průmyslového vlastnictví jsou vynálezy a patenty k nim, užitné vzory, topografie 
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polovodičových výrobků, biotechnologické vynálezy, odrůdy rostlin, ochranné známky 

a označení původu. 

 

Dle předchozí právní úpravy bylo nutné výslovně stanovit, že v případě koupě závodu 

dochází k přechodu práv z duševního vlastnictví. Ze současného občanského zákoníku 

je tomu naopak, k převodu těch práv z duševního vlastnictví, jichž se převod týká (jako 

součást převodu závodu), dochází ke dni účinnosti smlouvy o koupi obchodního 

závodu. Ustanovení § 2178 pak představuje výjimku, jelikož specifikuje, za jakých 

podmínek k převodu práv z duševního vlastnictví nedochází.
161

 

 

Převod práv duševního vlastnictví, které souvisí se závodem, se může týkat nejen práv, 

jejichž subjektem je prodávající obchodního závodu, ale i práv, jejichž subjektem je 

třetí osoba a prodávající k nim má práva odvozená. Dle ustanovení § 2358 a násl. 

občanského zákoníku odvozená práva lze nabýt na základě licenční smlouvy. Na rozdíl 

od dřívější úpravy, tyto licenční smlouvy již nejsou rozlišeny na licenční smlouvy 

k právům z průmyslového vlastnictví a k právům autorským, ale jsou v občanském 

zákoníku upraveny jednotně. 

 

Podmínkou převodu práv z duševního vlastnictví v rámci smlouvy o koupi závodu je 

skutečnost, že se tyto práva týkají podnikatelské činnosti prodávaného závodu, případně 

prodávané části závodu. Často takto převáděnými právy budou například ochranné 

známky z oblasti průmyslových práv. 

 

Jak již bylo výše uvedeno, citované ustanovení § 2178 občanského zákoníku stanovuje 

dvě výjimky, kdy k převodu duševního vlastnictví v rámci smlouvy o koupi závodu 

nedojde, a to z důvodu: 

a) vyloučení převodu v licenční smlouvě, 

b) anebo povahy práva. 

 

Jelikož je ustanovení § 2365 občanského zákoníku ve vztahu speciality k ustanovení 
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§ 2364 občanského zákoníku, souhlas poskytovatele licence v zásadě zapotřebí není. 

Pokud právo z duševního vlastnictví souvisí s prodávaným závodem, je licenční 

smlouva bez dalšího převedena na kupujícího. Aby k převodu této smlouvy na 

kupujícího nedošlo, musí poskytovatel licence vyloučit možnost převodu licenční 

smlouvy na třetí osobu přímo v licenční smlouvě, popřípadě bylo jinak zvláště 

ujednáno. 

 

 

Zákaz stanovený smlouvou přezkoumatelný bude, složitější je ovšem situace, kdy je to 

vyloučeno povahou takového práva. Nejspíš se bude jednat o práva, kdy převodem 

užívacího práva k nim na jiného by došlo k narušení jejich podstavy nebo poškození 

původce tohoto práva apod.
162

 Mezi práva, jejichž povaha vylučuje je převést, lze 

zařadit například osobnostní práva spojená s předmětem duševního vlastnictví. Jedná se 

zejména o autorská a vynálezecká osobnostní práva. Tato práva nelze již na základě 

autorského zákona
163

 zcizit. 

 

Je nutné podotknout, že zákon stanovuje přímý zákaz. Není tedy možné, aby si strany 

v kupní smlouvě ujednaly jinak. Přípustná výjimka je pouze v případě, že bude dán 

souhlas tím, kdo právo prodávajícímu poskytl Tento zákaz je předem znám oběma 

stranám, a tak se zde neuplatní dobrá víra, ani nedojde k automatickému převodu práv. 

V případě, že by došlo k porušení tohoto zákazu, bude tato část smlouvy o převodu 

obchodního závodu neplatná, a to relativně. Neplanosti se může dovolat původce 

duševního vlastnictví v obecné tříleté promlčecí lhůtě.
164

 

 

Otázkou je, zda v rámci převodu obchodního závodu lze převést například oprávnění 

provozovat živnost či jiné oprávnění, resp. povolení k určité činnosti. Primárně je nutné 

tuto situaci řešit na základě konkrétní zákonné úpravy. Například zákon 

č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (dále jen „živnostenský zákon“) ve 
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svém ustanovení § 10 odst. 7 stanoví, že živnostenské oprávnění nemůže být převáděno 

na jinou osobu. Stejný názor zastává i judikatura soudu.
165

 Jelikož udělení oprávnění, 

resp. povolení je v pravomoci správního orgánu, nelze jej převést na základě 

soukromoprávního jednání a případně takto obejít zákon. 

 

 

5. Koupě části závodu 

 

To, že smlouva je označena jako smlouva o koupi části závodu, ještě neznamená, že 

tomu tak skutečně je, tedy že předmětem koupě je část závodu. Jak judikoval Nejvyšší 

soud ve svém rozsudku: „Sám název smlouvy není rozhodující, neboť smlouva se 

posuzuje podle jejího obsahu, nikoli podle názvu.“
166

 Vždy je tedy nutné posoudit i 

smlouvu o koupi části závodu z hlediska vzájemných vztahů jednotlivých položek, které 

jsou obsaženy ve smlouvě. V případě, že by se jednalo o různé položky, které by s částí 

závodu nesouvisely, jednalo by se o koupi jednotlivých položek obchodního závodu, 

nikoliv smlouvu o koupi části obchodního závodu.  

 

V souladu s ustanovením § 2183 občanského zákoníku se „na prodej nebo jiný převod 

části závodu tvořící samostatnou organizační složku“ použijí „obdobně“ Zvláštní 

ustanovení o koupi závodu.
167

 Problém ovšem může nastat při stanovení, co vše je částí 

závodu ve smyslu ustanovení § 2183 občanského zákoníku, a dále také s užitím termínu 

„použijí obdobně“. Část závodu ve smyslu ustanovení § 2183 občanského zákoníku je 

blíže rozebrána v kapitole 3.3 Samostatná organizační složka.  

 

Nejen na smlouvu o koupi závodu, ale i na smlouvu o koupi části závodu se uplatní 

Pododdíl šestý občanského zákoníku (Zvláštní ustanovení o koupi závodu). Jenomže 

jelikož zde zákon hovoří o obdobném použití, bude nutné uplatnit některé výjimky 

z této úpravy.  
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Jako příklad, kdy nelze striktně užít Zvláštních ustanovení o koupi závodu, ale je nutné 

tato ustanovení užít obdobně je při stanovení kupní ceny části obchodního závodu 

(pokud nebyla sjednána smluvně). V případě, že o samostatné organizační složce je 

vedeno oddělené účetnictví, není důvod pro užití výjimky z obecné úpravy, stejně jako 

u koupě závodu se zde aplikuje ustanovení § 2176 občanského zákoníku. Avšak pokud 

oddělené účetnictví vedeno není, je nutné ještě před uzavřením smlouvy přesně určit 

jednotlivé položky, které k samostatné organizační složce náleží, a to tak aby mohla být 

náležitě stanovena kupní cena.  

 

Jako další výjimku by bylo možné uvést situaci, kdy je potřeba souhlas valné hromady 

kapitálové obchodní společnosti, resp. členské schůze družstva k platnosti smlouvy o 

koupi závodu. Jak již bylo výše zmíněno, zatímco u koupě závodu je tento souhlas 

vyžadován vždy, u koupě pouze části závodu jen v tom případě, že by takový převod 

znamenal podstatnou změnu dosavadní strukturu závodu nebo podstatnou změnu 

v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.  
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6. Závěr 

  

Rekodifikace soukromého práva s sebou přinesla největší změny za posledních několik 

desítek let. Především smluvní právo doznalo zásadních změn oproti předešlé první 

úpravě. Nicméně je otázkou, zda ve spojitosti s touto rekodifikací nemohlo dojít ještě 

k podstatnějším změnám či doplněním. Některé instituty zůstaly i nadále bez 

povšimnutí, jako například vymezení samostatné organizační sločky. Zákonodárce mohl 

využít judikatury a odborných článku k vymezení této samostatné organizační složky, 

aby pro podnikatele byla smlouva o koupi závodu či jeho části vítaným nástrojem bez 

výkladových nejasností. 

 

V současnosti je právní jednání v občanském zákoníku postaveno na zásadě 

bezformálnísti. Pro koupi závodu není zákonem výslovně stanovena písemná forma, ta 

je obligatorní pouze v případě, že má dojít k převodu vlastnického práva k závodu, které 

jsou zapsané ve veřejném seznamu nebo v jiné evidenci, kde je písemná forma 

vyžadována.  

 

Pozitivem je sjednocení nabytí vlastnického práva k jednotlivým složkám závodu 

v jeden okamžik, a to buď kdy došlo ke zveřejnění údaje o uložení dokladu o koupi 

závodu do sbírky listiny (kupující je zapsán ve veřejném rejstříku), příp. kdy smlouvy 

nabyla účinnost (kupující není zapsán ve veřejném seznamu). Ovšem navázání nabytí 

vlastnického práva na okamžik zveřejnění údaje o uložení dokladu o koupi závodu do 

sbírky listin kupujícího, dle mého názoru není úplně nejlepší řešení. Důvodem je 

především neznalost subjektů určitého konkrétního data nabytí účinnosti smlouvy. 

 

Změnu doznala také úprava přechodu pohledávek a dluhů Koupí závodu se kupující 

stane věřitelem pohledávek a dlužníkem dluhů, které jsou spojené s provozem 

obchodního závodu. Z dluhů ovšem kupující přejímá jen ty, o jejichž existenci věděl 

nebo alespoň musel rozumně předpokládat. Pozitivní změna je, že již není nutné, aby 

s převodem obchodního závodu přecházely všechny jeho složky. Dříve smlouva, která 

některé části z prodeje vyčleňovala, byla považována za neplatnou. V současnosti je 
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možné při převodu závodu některé složky z prodeje vyloučit, pod podmínkou, že celek 

neztratí vlastnosti závodu.  

 

I nadále je stanovena povinnost oznámit věřitelům prodávajícího, že s prodejem závodu 

došlo k přechodu dluhů na kupujícího. Souhlas věřitele vyžadován není. Nicméně 

pokud souhlas udělí, prodávající již neručí za tyto dluhy, ručí pouze za ty, kdy věřitel 

souhlas neudělí, resp. udělit odmítne. V případě zhoršení dobytnosti pohledávek věřitele 

v důsledku prodeje závodu, je mu poskytnuta možnost domáhat se, aby soud rozhodl o 

neúčinnosti prodeje vůči němu. Nicméně této neúčinnosti se bude moci dovolat pouze 

ten věřitel, který s převodem nesouhlasil. Je však otázkou, jestli dovolání se relativní 

neúčinnosti převodu závodu opravdu povede ke zvýšení jeho ochrany. Domnívám se, že 

tomu tak není, jelikož před zhoršením situace je věřitel chráněn již zákonným ručením 

prodávajícího.   

 

Tato nová právní úprav obsažená v občanském zákoníku má podle mne řadu pozitiv, 

které skutečně usnadní subjektům nakládat se svým majetkem dle jejich vůle, avšak 

některé změny s sebou přináší i různé nejasnosti, které definitivně budou odstraněny až 

bohatší rozhodovací praxi v této oblasti.  
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Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové  KANCL 

civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti  

Občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb. 

Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. 

Obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb. 

Resp. Respektive  

Např. Například 

Nejvyšší soud Nejvyšší soud České republiky 

Všeobecný obchodní zákoník Zákon č. 1/1863 ř. z. 

Zákon o obchodních korporacích Zákon č. 90/2012 Sb. 

Živnostenský zákon Zákon č. 455/1991 Sb. 
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9. Resumé 

 

In my thesis, I focus on issues related to the change of the concept of the business 

establishment, part of the business establishment and purchase of a business 

establishment in relation with the recodification of the Czech private law.  

 

After the introduction in the first chapter, the second chapter deals with the concept of 

business establishment. Business establishment within the meaning of section 502 of the 

Civil Code is a newly conceived as an organized set of assets and liabilities created by 

an entrepreneur, based on his will, are used to pursue his activities. A business 

establishment is presumed to comprise everything that is typically used for its operation. 

Thus, in accordance with the propositions of the European Court of Justice was to 

Czech private law enshrined the concept of the intent of the entrepreneur.  

 

The third chapter deals with the parts of the business establishment, specifically 

definition of the business establishment and reflection on the possibility of using 

jurisdiction and professional publications under the previous arrangements to similar 

issues.  

 

The fourth chapter deals with the purchase of the business establishment specified in the 

provisions of section 2175 et seq. Civil Code. In context of the new regulation on 

purchase of the business establishment, I focus on the following most important facts: 

the effectiveness of transfer of ownership, the exclusion of certain parts of the business 

establishment from the agreement and the transfer of receivables and debts. In this 

chapter, I furthermore deal for example with the contract and its essential requirements 

and its form and changing and the consent necessary for ownership transfer.  

 

In the last chapter I briefly explain the purchase of parts of the business establishment 

and similar use of a special provision for the purchase of the business establishment. 

Throughout my thesis I compare previous legislation and jurisdiction with the 

possibility of using existing treatment. 
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Abstrakt 

 

Ve své diplomové práci se zaměřuji na otázky, které souvisejí se změnou pojetí 

obchodního závodu, části obchodního závodu a koupě obchodního závodu, a to ve 

spojitosti s nedávnou rekodifikací českého soukromého práva.  

 

Po úvodu v první kapitole, se v další kapitole zabývám pojmem obchodní závod. 

Obchodní závod ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku je nově pojímán 

jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží 

k provozování jeho činnosti. Má se za to, že obchodní závod tvoří vše, co zpravidla 

slouží k jeho provozu. Tímto, v souladu s tezemi Evropského soudního dvora, byl do 

českého soukromého práva zakotven koncept vůle podnikatele.  

 

Ve třetí kapitole této práce se zabývám částí obchodního závodu, respektive vymezením 

části obchodního závodu a úvahou nad možností užít judikaturu a odbornou publikaci 

vztahující se k předchozí právní úpravě k obdobné problematice na  právní úpravu 

současnou.  

 

Ve čtvrté kapitole se zabývám koupí obchodního závodu, která je upravena 

v ustanovení § 2175 a násl. občanského zákoníku. Především z důvodu nové úpravy 

koupě obchodního závodu, je nutné vymezit zejména tyto nezbytné skutečnosti: 

účinnost převodu vlastnického práva, vyloučení některých částí závodu z prodeje tohoto 

obchodního závodu a přechod pohledávek a dluhů. Dále se v této kapitole ještě 

zabývám například smlouvou a jejími podstatnými náležitostmi a formou a souhlasem 

příslušného orgánu společnosti, který je nezbytný k převodu vlastnického práva 

k obchodnímu závodu. 

 

V poslední kapitole této práce se stručně věnuji koupi části obchodního závodu a 

obdobným použitím zvláštních ustanovení o koupi obchodního závodu. V průběhu celé 

práce se také snažím porovnávat i předchozí právní úpravy a zabývám se úvahou nad 

možností užití judikatury vztahující se k předchozí právní úpravě i na úpravu stávající. 
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