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ÚVOD 

Ačkoliv zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 1 odst. 2 explicitně vyjadřuje 

kapitálový charakter společnosti s ručením omezeným, ve skutečnosti balancuje na pomezí 

ryze kapitálové a osobní společnosti. Od těch osobních se společnost s ručením omezeným 

liší především rozsahem i časem limitovaným ručením společníků za dluhy společnosti. 

Nicméně není výjimečná osobní účast společníků na fungování společnosti, což naopak 

odporuje tradičnímu chápání čistě kapitálových společností. Pro svoji smíšenou povahu je 

vyhledávanou formou zejména pro malé a střední podnikání a její obliba každoročně narůstá.
1
 

S ohledem na četnost této formy obchodní korporace by mohl vzniknout dojem, že převod 

podílu, jakožto základní dispozice, musí být běžnou záležitostí, jež nevyvolává zásadní právní 

otázky. Opak je však pravdou, což mimo jiné bude demonstrováno na následujících stránkách.  

I když téma diplomové práce zní mnohem šířeji, rozhodla jsem se jej specifikovat právě 

na převod podílu, resp. kmenového listu, a to v kontextu frekventovanosti této 

obchodněprávní transakce a otázek, jež rekodifikace soukromého práva otevírá. Vzhledem 

k limitovanému rozsahu práce a ve snaze předejít riziku povrchnosti komplexního výkladu 

problematiky převodu podílu zde nejsou zahrnuty témata s převoditelností podílu více či 

méně související, jako například převod uvolněného či zastaveného podílu aj. 

Práce směřuje jednak na obecné představení podílu ve společnosti s ručením 

omezeným, ale především si klade za cíl pojednat o jednotlivých fázích převodu podílu, 

kmenového listu a poukázat na interpretační problémy spjaté s novým korporačním právem. 

Pozornosti neuniknou ani názorové nesrovnalosti mezi odbornou veřejností, ke kterým se 

pokusím formulovat osobní stanoviska či odůvodnit náklonnost k některému z nich.  

Výchozí referenční rámec představuje zajisté účinná právní úprava, přičemž 

k předrekodifikační regulaci bude blíže přihlíženo jen do té míry, nakolik může být srovnání 

přínosné hlavnímu záměru práce. Podstatným teoretickým zdrojem je rovněž odborná 

literatura, včetně článků erudovaných autorů. Sranou nezůstane ani poměrně bohatá nadále 

aplikovatelná judikatura.  

                                                 
1 K 31. 12. 2015 bylo v České republice evidováno celkem 430 992 obchodních společností, z toho 405 410 (94, 

1 %) společností s ručením omezeným, jejichž počet meziročně vzrostl přibližně o 5 %. Více KAVKOVÁ, 

Jiřina. Nové firmy v roce 2015: loni vzniklo nejvíce firem od roku 2007. In: Kurzy.cz [online]. 2016 [cit. 2016-

03-02]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/zpravy/395391-nove-firmy-v-roce-2015-loni-vzniklo-nejvice-firem-

od-roku-2007/.  

http://www.kurzy.cz/zpravy/395391-nove-firmy-v-roce-2015-loni-vzniklo-nejvice-firem-od-roku-2007/
http://www.kurzy.cz/zpravy/395391-nove-firmy-v-roce-2015-loni-vzniklo-nejvice-firem-od-roku-2007/
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Pokud jde o metody zvolené pro zpracování práce, kromě již naznačené komparace, 

vycházím zejména z logického, gramatického a teleologického výkladu doplněného o 

evaluaci odborných textů. 

Strukturou se práce člení do pěti hlavních kapitol. Nezbytný úvod do problematiky 

podílu ve společnosti s ručením omezeným je obsáhnut v první kapitole, jež zprvu pojednává 

o samotném pojmu a obsahu podílu, jeho jednotnosti versus plurality a dělitelnosti podílů. 

Nelze opomenout ani nově zavedenou možnost mnohosti druhů podílů. Závěr je věnován 

tématu společného podílu a podílu ve společném jmění manželů, neboť na tuto oblast 

rozhodně není v odborných kruzích pohlíženo jednotně.  

Druhá kapitola se již zaměřuje výhradně na převod podílu, resp. na obecné představení 

tohoto institutu, právní režimy převodu podílu a předpoklady pro úspěšné provedení transakce 

v podobě získání příslušných svolení.  

Jádro třetí kapitoly tvoří smlouva o převodu podílu, její formální a obligatorní 

náležitosti. Zmíněna jsou i eventuální vedlejší ujednání v případě úplatného převodu, blíže 

reprezentovaná předkupním právem a výhradou vlastnického práva. Podrobněji je rozebráno 

nabytí účinnosti převodní smlouvy nutné ke zdárnému završení celého procesu a možné 

odstoupení či zrušení této smlouvy dohodou účastníků. 

Zvláštní pozornost pak podle mého názoru zaslouží některé další instituty týkající se 

převodu podílu. Ty jsou uvedeny v kapitole čtvrté a řadím mezi ně povinné dodržování 

loajality společníka, zákonné ručení převodce za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele 

převedeny, finanční asistenci společnosti při nákupu jejího podílu a v neposlední řadě otázku 

nabytí podílu od neoprávněné osoby. 

Pátá a závěrečná kapitola je kompletně zasvěcena, domnívám se, že nejradikálnější 

změně ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným, a to možnosti sekuritizace podílu do 

kmenového listu. Jelikož hlavní význam tohoto cenného papíru spočívá ve zjednodušení a 

ekonomickém zvýhodnění obchodovatelnosti podílů společníků, zaměřím se opět blíže na 

převod kmenového listu.              
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1. PODÍL VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM  

1.1 Pojem a právní povaha podílu 

Ačkoli jsou obchodní korporace samostatným subjektem právních vztahů, nemohou 

existovat bez dostatečné společnické základny. Tato závislost obchodní korporace na jejích 

společnících, jejich vzájemná interakce, práva a povinnosti jsou vtělena do interního právního 

vztahu, jenž je označován termínem „podíl“.
2
  

Právní definice podílu pro všechny obchodní společnosti a družstva je koncentrována v 

§ 31 ZOK, jakožto „účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti 

plynoucí“. Aniž by se výrazně modifikovalo její znění, došlo tak ke zjednodušení a 

zpřehlednění užívané terminologie
3
, což je jistě žádoucí. Na několika místech zákona o 

obchodních korporacích však zákonodárce nebyl důsledný a užívá pojmu „obchodní podíl“
4
, 

nicméně se lze oprávněně domnívat, že se jedná o legislativní chybu, neboť důvodová zpráva 

ZOK
5
 hovoří jednotně o „podílu“. I když si nemyslím, že tato nepřesnost činí výkladové 

potíže, vzhledem k požadavku terminologické jednoty právních norem by dle mého měla být 

ze zákona o obchodních korporacích odstraněna.   

Z hlediska chápání podílu jakožto předmětu práva je považován za věc, což ovšem není 

v zákoně o obchodních korporacích výslovně stanoveno, ale vyplývá to z definice věci 

v občanském zákoníku, který v § 489 stanoví, že: „Věc v právním smyslu je vše, co je rozdílné 

od osoby a slouží potřebě lidí.“ Vzhledem k rozdělení věcí, podíl nelze mít za věc nemovitou, 

tudíž je považován za věc movitou (§ 498 odst. 2 ObčZ). Rovněž nemá hmotnou povahu, 

jelikož je ryzím výtvorem práva, a je tedy věcí nehmotnou (§ 496 odst. 2 ObčZ).
6
  Tím 

odpadají problémy analogického užití ustanovení o věcech, jež vyvstávaly za účinnosti 

obchodního zákoníku, kdy byl podíl považován za jinou majetkovou hodnotu, a na podíl se 

tato ustanovení použijí ex lege, ledaže zákon stanoví jinak (§ 979 a násl. ObčZ). Podíl tak 

                                                 
2
 V. Vaněčková in HEJDA, Jan, Nina BACHROŇOVÁ, Libor FINGER, Martin PROSSER a Veronika 

VANĚČKOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2014, s. 60. 
3
 Viz § 61 odst. 1, věta první, ObchZ: „Podíl představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a 

povinnosti.“ (obecná definice podílu) a § 114 odst. 1, věta první, ObchZ: „Obchodní podíl představuje účast 

společníka na společnosti a z této účasti plynoucí práva a povinnosti.“ (speciální definice obchodního podílu 

společnosti s ručením omezeným).   
4  

Viz § 206 odst. 1, 209 odst. 3 a 213 odst. 1 ZOK.   
5
 Důvodová zpráva k ZOK. In: Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. [cit. 2016-01-03]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-k-ZOK.pdf, s. 21. 
6
 CHALUPA, Ivan, David REITERMAN a Václav HOLÝ. Obchodní korporace: obecná část: základy 

soukromého práva V. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 54. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-k-ZOK.pdf
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může být předmětem všech transakcí, jež nejsou skutečností, že jde o věc nehmotnou, 

vyloučeny.
7
  

Vlastnictví podílu ovšem v žádném případě nelze ztotožňovat s vlastnictvím 

společnosti, neboť ta je subjektem práva a jako taková nemůže být z právního hlediska 

předmětem vlastnictví. Zrovna tak podíl není spoluvlastnickým podílem k majetku 

společnosti. Společník je vlastníkem toliko podílu ve společnosti, ale nedisponuje 

vlastnickým právem k majetku společnosti, neboť ten je od společníků oddělen a je pouze ve 

vlastnictví společnosti.
8
 Tento závěr ostatně vyslovil již v minulosti Nejvyšší soud ČR 

v usnesení ze dne 24. 10. 2002, sp. zn. 7 Tdo 830/2002, v němž přitakal námitce obviněného, 

že podíl společníka v obchodní společnosti nevyjadřuje jeho spoluvlastnický podíl na majetku 

společnosti. Došlo tak k naplnění skutkové podstaty trestného činu poškozování cizí věci, 

neboť za cizí věc a cizí majetek lze považovat i věc a majetek patřící obchodní společnosti, 

pokud je pachatelem jeden ze společníků takové společnosti.   

1.2 Obsah podílu 

Z definice podílu lze dovodit, že jeho obsah má dvě stránky. Stránka kvantitativní 

určuje velikost (výši) podílu a jeho hodnotu (cenu). Je spojená s mírou účasti společníka ve 

společnosti ve srovnání s účastmi ostatních společníků.
9
 Naproti tomu kvalitativní stránka 

vyjadřuje soubor práv a povinností společníka tvořících ve svých vzájemných vazbách podíl. 

Obě obsahové části podílu tvoří jednotu v tom smyslu, že každá z nich poskytuje jen dílčí 

odpověď na otázku, co je to podíl a jaký je jeho právní význam pro společníky a obchodní 

korporaci.
10

     

1.2.1 Kvantitativní stránka 
 

Právní postavení společníka v korporaci není možné dovodit jen z toho, že je nositelem 

oprávnění a povinností, ale je nutné též zjistit, jak jsou tato práva a povinnosti veliká 

v porovnání s ostatními společníky. To, jakou váhu má pro ovlivňování činnosti společnosti 

každý její jednotlivý společník, se odráží ve velikosti podílu každého z nich.
11

 Velikost podílu 

                                                 
7
 K. Eichlerová in ČERNÁ, Stanislava, Ivanka ŠTENGLOVÁ, Irena PELIKÁNOVÁ et al. Právo obchodních 

korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 306. 
8
 Tamtéž. 

9
 J. Hejda in HEJDA, Jan et al. Zákon o obchodních korporacích: výklad jednotlivých ustanovení včetně 

návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vyd. Praha: Linde, 2013, s. 42. 
10

 POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ a Milan PEKÁREK. Obchodní korporace a nekalá soutěž. 1. vyd. 

Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 134. 
11

 J. Pokorná in POKORNÁ, Jarmila, Josef HOLEJŠOVSKÝ, Jan LASÁK, Milan PEKÁREK et al. Obchodní 

společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 68. 



5 

 

je proto relativní veličinou vyjádřenou zlomkem či procentem, zapisuje se do obchodního 

rejstříku a souhrn všech podílů tvoří 100 %. 

Výše podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným se stanoví dle podpůrného 

pravidla obsaženého v § 133 ZOK, tzn. „podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající 

k výši základního kapitálu“. Jak ale vhodně doplňuje Tomáš Dvořák
12

, není rozhodné, jakou 

reálnou výši vklad má, ale na jakou částku byl vklad oceněn ve společenské smlouvě, a tudíž 

na kterou byl do základního kapitálu započten. Tato úprava nicméně bude aplikována jen 

v případě absence odlišného řešení v textu společenské smlouvy. Zákonodárce přiznal 

společníkům prioritní právo stanovit libovolnou výši či mechanismus stanovení výše podílů a 

úplně ji tak oddělit od poměrů jednotlivých vkladů k výši základního kapitálu. To lze 

doporučit zejména v tzv. rodinných společnostech, kde je vzhledem k rodinným vazbám 

žádoucí, aby každý společník měl stejný podíl bez ohledu na výši svého vkladu.
13

 Na druhou 

stranu uvedená autonomie společníků není zcela neomezená. Mantinely odlišných kritérií jsou 

dobré mravy, veřejný pořádek a zásady, na kterých spočívá právo obchodních korporací, 

především zásada zákazu zneužití většinového či menšinového postavení a zásada totožného 

zacházení se společníky.
14

 Pro zjevnou nemravnost by tedy bylo nutné odmítnout například 

ujednání, podle něhož mají oba společníci vklady ve stejné výši, avšak jeden má podíl 90 % a 

druhý 10 %. Tento extrémní případ ale nevylučuje rozumné odchylky ve velikosti podílů 

společníků se stejnou výší vkladů odůvodněné například závazkem jednoho z nich 

k bezplatnému vykonávání určité práce pro společnost.
15

     

Jak jsem již uvedla výše, kvantitativní stránku podílu lze kromě jeho velikosti spatřovat 

rovněž v jeho hodnotě. Jde o ocenění podílu jako nehmotné movité věci například pro účely 

jeho převodu či dědění. Účelem je stanovit, jaký majetek vlastně podíl představuje. V hodnotě 

podílu se tak odráží ekonomická pozice společnosti a zároveň její hospodářská perspektiva.
16

 

Samotná hodnota podílu může vycházet z účetního zjištění velikosti majetku korporace, ale 

v praxi je určována především pomocí ceny, kterou společník obdrží při převodu podílu a 

která vyplývá z ujednání převodce a nabyvatele. 

Hodnota podílu poměřovaná vkladem, jenž společník poskytl do základního kapitálu 

společnosti, je rovněž jakýmsi indikátorem zhodnocení tohoto vkladu činností korporace. 

V rámci účetního období se dané zhodnocení promítá do výnosu plynoucího z podílu ve 

                                                 
12

 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 110. 
13

 Tamtéž. 
14

 K. Eichlerová in op. cit. sub. 7, s. 307. 
15

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 110. 
16

 J. Pokorná, E. Večerková, M. Pekárek in op. cit. sub. 10, s. 68. 
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formě podílu na zisku, při zániku účasti společníka na společnosti za jejího trvání je 

zhodnocení zřejmé z výše vypořádacího podílu a při zrušení společnosti s likvidací z rozsahu 

podílu na likvidačním zůstatku.
17

 K tomu je však zapotřebí dodat, že pro stanovení hodnoty 

podílu není sama o sobě rozhodující výše vkladu společníka či výše základního kapitálu. 

Shodně se k dané problematice vyjádřil i Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 14. 12. 2005, 

sp. zn. 29 Odo 440/2004, když konstatoval, že „výše základního kapitálu společnosti s 

ručením omezeným sama o sobě nevypovídá nic o tom, jaká je hodnota obchodních podílů 

představujících účast jednotlivých společníků na společnosti“. Zároveň dovolací soud odmítl 

neplatnost smlouvy o převodu podílu pro rozpor s dobrými mravy spočívající v disproporci 

mezi nominální hodnotou podílu (tj. výší vkladu do vznikající společnosti) a cenou podílu. 

Ostatně jak již bylo naznačeno výše, strany smlouvy si mohou na základě smluvní svobody 

určit prakticky jakoukoliv cenu za převod.           

1.2.2 Kvalitativní stránka 
 

Kvalitativní stránka podílu není na rozdíl od kvantitativní stránky nikde definována. 

Reprezentuje samotný obsah právního vztahu společnosti a společníka, a je tedy obrazem 

v tomto vztahu zastoupených práv a povinností.
18

 Konkrétní práva a povinnosti společníků 

stanoví zákon o obchodních korporacích v ustanoveních regulujících společnost s ručením 

omezeným, zároveň ale společenská smlouva může obsahovat další.   

Kvalitativní stránku podílu však nelze pojímat jako nějaký balík jednotlivých práv a 

povinností, neboť ty naopak tvoří nerozlučitelně spojený komplex, který není možné 

parcelovat na jeho jednotlivé komponenty.
19

 Jednotlivá práva nemohou být v abstraktní 

podobě samostatně převáděna, popř. jinak vydělována. Disponovat lze teprve s právy, která 

nabudou formy konkrétní samostatné pohledávky nebo dluhu (například právo na výplatu 

konkrétního podílu na zisku poté, kdy o jeho rozdělení rozhodla valná hromada společnosti).
20

 

Stejný náhled na věc má i Nejvyšší soud ČR, jenž se v rozsudku ze dne 28. 2. 2012, sp. 

zn. 29 Cdo 3581/2010, jasně vyslovil, že „práva a povinnosti společníka společnosti 

s ručením omezeným zásadně nelze z obchodního podílu vyčleňovat a činit je samostatným 

předmětem právních vztahů“. Ve stejném duchu ještě dodal, „že ani tehdy, je-li zřizováno 

„spoluvlastnictví“ k obchodnímu podílu, nemohou účastníci takové smlouvy zřídit 

                                                 
17

 J. Pokorná in LASÁK, Jan, Jarmila POKORNÁ, Zdeněk ČÁP, Tomáš DOLEŽIL et al. Zákon o obchodních 

korporacích: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 259-260. 
18

 V. Vaněčková in op. cit. sub. 2, s. 65. 
19

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 111.  
20

 A. J. Bělohlávek in BĚLOHLÁVEK, Alexander J. et al. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 1. 

vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, s. 657. 
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„spoluvlastnictví“ jenom k jeho určité části (resp. složce), představované majetkovou 

hodnotou obchodního podílu, aniž by se „spoluvlastník“ stal účastníkem společenské smlouvy 

a aniž by nabýval podíl na veškerých právech a povinnostech společníka“. 

Přestože je tedy zřejmé, že práva a povinnosti společníka tvoří nedělitelný celek 

náležející k podílu, pro účely doktrinální a rovněž z důvodů praktických se jednotlivá práva a 

povinnosti rozeznávají a konkretizují. Pro jejich třídění však existuje celá řada kritérií. Jedním 

z nejběžnějších je členění práv a povinností na majetkové a nemajetkové.  

Mezi práva majetkové povahy bych začlenila zejména právo na podíl na zisku, na 

vypořádací podíl či podíl na likvidačním zůstatku. Jako protipól v podobě majetkových 

povinností společníka vůči obchodní korporaci vidím povinnost splatit vklad a v některých 

případech též povinnost podílet se na ztrátách společnosti formou příplatků mimo základní 

kapitál. Nemajetková práva umožňují společníkovi především účastnit se na rozhodování a 

řízení společnosti, stejně jako získávat informace o její činnosti. Povinnosti nemajetkové 

povahy jsou oblíbeným námětem úpravy společenských smluv a vycházejí tedy z vůle 

společníků. Nejčastěji jde o povinnost zdržet se konkurenčního jednání nebo o povinnost 

loajality, jež je považována za vůbec nejpodstatnější povinnost ze všech.
21

 Jako obecnou 

zásadu dopadající na všechny korporace ji jednak zakotvuje § 212 ObčZ a jednak byla 

v minulosti opakovaně dovozována judikaturou
22

. Zahrnuje povinnost chovat se vůči 

obchodní korporaci čestně, pečovat o její zájmy, přispívat k jejímu rozvoji a nezneužívat 

většiny či menšiny hlasů.
23

  

1.3 Jednotnost vs. pluralita a dělitelnost podílů 

1.3.1 Jednotnost vs. pluralita podílů 
 

Princip jediného podílu vychází z koncepce, že účast v obchodní korporaci je 

nedělitelná, integrálně vystihuje vazbu společníka ke společnosti a k ostatním společníkům a 

není možné ji „drobit“, a tudíž ani „po dílech“ převádět.
24

 Projevuje se hned několika 

způsoby. Pokud se podíl převádí či přechází, děje se tak en bloc, tzn. kvantitativní i 

kvalitativní stránka dohromady v nerozborné jednotě. Podobně tomu tak je i při jeho dělení, 

                                                 
21

 A. Rozehnal in ROZEHNAL, Aleš et al. Obchodní právo. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2014, s. 260. 
22 Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 8. 2015, sp. zn. 29 Cdo 1436/2014; usnesení ze dne 17. 10. 

2013, sp. zn. 29 Cdo 1441/2012; usnesení ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 29 Odo 1007/2005; usnesení Vrchního 

soudu v Praze ze dne 1. 3. 2010, sp. zn. 7 Cmo 269/2009.  
23

 P. Kuhn in ŠTENGLOVÁ, Ivanka, Jan DĚDIČ a Miloš TOMSA et al. Základy obchodního práva: 

vysokoškolská učebnice. 1. vyd. Praha: Leges, 2014, s. 206. 
24

 S. Černá in op. cit. sub. 7, s. 131. 
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neboť rozdělením vzniklé podíly opět zahrnují kvalitativní i kvantitativní stránku. To platí 

obdobně i při spojení podílů. Dále z § 142 odst. 2 ZOK vyplývá, že ke každému podílu 

přísluší jeden vklad. Pokud dochází ke zvýšení vkladu, děje se tak doplatkem k dosavadnímu 

vkladu, a tyto prostředky přirůstají k původnímu vkladu a stávají se jeho součástí. Podobně 

tomu je i při snižování základního kapitálu. A konečně, jak jsem již uvedla, je vyloučeno, aby 

některá práva spojená s podílem byla samostatně převoditelná
25

.
26

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zákon o obchodních korporacích zásadu jediného podílu promítá v § 32 odst. 1, který 

stanoví, že společník může mít v obchodní korporaci pouze jeden podíl. Zároveň však dává 

společníkům na výběr
27

, zda se od ní nechtějí odchýlit a v zakladatelském právním jednání 

zakotvit princip plurality, jehož podstatou je možnost kumulace více podílů v rukou jednoho 

společníka.
28

 Kateřina Eichlerová
29

 dokonce usuzuje, že princip plurality podílů se uplatní 

také implicitně, aniž by to bylo ve společenské smlouvě výslovně ujednáno, pokud při vzniku 

společnosti bude podle společenské smlouvy mít alespoň jeden společník více podílů. Dále i 

tehdy, jestliže společenská smlouva vytváří více druhů podílů, neboť podíly rozdílného 

obsahu k sobě přirůstat nemohou. Rovněž připouští-li společenská smlouva vydání 

kmenových listů, jsou podle jejího názoru podíly ovládány principem plurality bez dalšího.
30

  

Zda jsou podíly ve společnosti s ručením omezeným ovládány zásadou jednotnosti či 

plurality, se projeví v situaci, kdy stávající společník za trvání společnosti koupí další podíl od 

jiného společníka. Neobsahuje-li společenská smlouva zvláštní ujednání (či výslovně stanoví, 

že společník může mít jen jeden podíl), poté dojde při nabytí dalšího podílu ke zvětšení podílu 

stávajícího. Obrazně se v této souvislosti hovoří o přirůstání podílu.
31

 Při pluralitě podílů bude 

                                                 
25

 Zákon ostatně nic takového nedovoluje na rozdíl od úpravy akciové společnosti, kde jsou samostatně 

převoditelná práva výslovně dovolena (viz § 281 ZOK). 
26

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 112. 
27

 Obchodní zákoník tuto variabilitu neumožňoval a jeden společník mohl mít pouze jeden podíl (viz § 114 odst. 

2 ObchZ). Restriktivní úprava zůstává zachována jen pro podíl společníka veřejné obchodní společnosti a 

komplementáře. 
28

 § 32 odst. 1 ve spojení s § 135 odst. 2 ZOK. 
29

 EICHLEROVÁ, Kateřina. Druhy a pluralita podílů: novinky v českém právu společnosti s ručením 

omezeným. Rekodifikace & praxe. 2015, 3(11), s. 12-17. 
30

 K tomu blíže v kapitole „Kmenový list jako podíl“. 
31

 Opačný názor publikoval Tomáš Dvořák (in op. cit. sub. 20, s. 666-667), podle něhož neumožňuje-li 

společenská smlouva výslovně, aby společník mohl vlastnit více podílů, pak nemůže dojít k převodu 

vlastnického práva k podílu na společníka, který již jiný podíl ve společnosti vlastní a převodní smlouva by byla 

dle § 580 odst. 2 ObčZ pro počáteční nemožnost plnění absolutně neplatná. Uvedené dovozuje z neexistence 

zákonné úpravy pro spojení podílu ex lege. S tímto postojem ovšem nesouhlasím především pro jeho zřejmý 

rozpor s principem smluvní volnosti, jakož i se smyslem a účelem zákona, neboť ohrožuje právo na neomezený 

převod podílu mezi společníky dle § 207 odst. 1 ZOK. Více JAŠEK, Michal a Jakub VESELÝ. Převoditelnost 

podílu na společníka ve světle § 135 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. In: Epravo.cz [online]. 2015 [cit. 

2016-01-08]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/prevoditelnost-podilu-na-spolecnika-ve-svetle-135-

odst-2-zakona-o-obchodnich-korporacich-98022.html. Obdobně JUROŠKA, Jan a Matouš ZAVADIL. Přirůstání 

podílů v obchodní korporaci dle zákona o obchodních korporacích. Právní rozhledy. 2015, 23(11), s. 402-405. 

http://www.epravo.cz/top/clanky/prevoditelnost-podilu-na-spolecnika-ve-svetle-135-odst-2-zakona-o-obchodnich-korporacich-98022.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/prevoditelnost-podilu-na-spolecnika-ve-svetle-135-odst-2-zakona-o-obchodnich-korporacich-98022.html
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mít naopak společník po nabytí dalšího podílu již dva podíly.
32

 Rozdíl vynikne i v situaci, kdy 

společník zamýšlí svou majetkovou účast ve společnosti snížit. Pokud může mít společník jen 

jediný podíl, který chce rozdělit, aby si část ponechal a druhou zcizil, není oprávněn tak učinit 

bez schválení valnou hromadou (§ 43 odst. 3 ZOK). Naproti tomu u plurality podílů rozdělení 

podílů není třeba, má-li jich společník více. Pro úplnost je třeba doplnit, že všechny podíly 

jedné společnosti s ručením omezeným nemusí mít jednotný režim a lze si představit část 

podílů podřízených principu jednotnosti a část principu plurality.
33

   

Obecně lze na možnost odchýlení se od předvídané jednotnosti podílu nahlížet jako na 

jeden z faktorů znamenající přiblížení společnosti s ručením omezeným akciové společnosti, 

neboť princip jednotnosti podílu lze mít za osobní prvek ve společnosti (srov. § 32 odst. 1 

ZOK), zatímco připuštění plurality podílů za zdůraznění kapitálové povahy obchodní 

korporace. Zákonodárce se v tomto případě zřejmě inspiroval německou právní úpravou 

výslovně umožňující společníkovi vlastnit vícero podílů na téže společnosti či vývojem na 

poli evropského korporátního práva
34

.
35

    

Osobně mám připuštění mnohosti podílů ve společnosti s ručením omezeným za krok 

správným směrem. Lze poukázat na již zmíněnou výhodu související s odpadnutím problémů 

při rozdělování podílu nebo na pozitivní dopad ve vztahu k zastavení podílu, kdy je možné 

zastavení jen některého podílu či jednotlivých podílů různým osobám.
36

 V neposlední řadě si 

umím představit i benefity pro jediného společníka, jenž má ve svém portfoliu jeden stěžejní 

většinový podíl, s nímž je spojena většina hlasů, a dále menší podíly, jež zamýšlí průběžně 

odprodávat případným investorům.     

1.3.2 Dělitelnost podílu 
 

Přestože je na podíl nahlíženo jako na jediný, nedělitelný předmět právních vztahů, 

nebrání to, při splnění určitých podmínek, jeho rozdělení. Rozdělením se myslí vytvoření více 

podílů jako samostatných věcí v právním smyslu.
37

   

Zákon o obchodních korporacích dovoluje v § 43 odst. 2 rozdělení podílu jen ve dvou 

případech, a to při jeho převodu či přechodu. Společenská smlouva však může rozdělení 

                                                 
32

 JOSKOVÁ, Lucie, Jan ŠAFRÁNEK, Pěva ČOUKOVÁ, Pavel PRAVDA a Markéta PRAVDOVÁ. Nová 

společnost s ručením omezeným: právo - účetnictví - daně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2014, s. 59. 
33

 K. Eichlerová in op. cit. sub. 29, s. 12-17. 
34

 Pluralita podílů je připuštěna v čl. 15 odst. 1 písm. b) Návrhu Nařízení SPE (viz Návrh Nařízení Rady o statutu 

evropské soukromé společnosti ze dne 25. 6. 2008. In: EUR-lex [online]. [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A52008PC0396). 
35

 J. Hejda in op. cit. sub. 2, s. 118. 
36

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 112. 
37

 K. Eichlerová in op. cit. sub. 7, s. 309. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A52008PC0396
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podílu úplně zakázat nebo naopak vázat jeho rozdělení i na jiné příležitosti, zejména 

s ohledem na možnost plurality podílů společníka společnosti s ručením omezeným.
38

 

Korektivem mají být pouze ustanovení § 548-549 ObčZ.
39

    

Je-li tedy rozdělení podílu možné, lze jej provést několika způsoby:
40

 (i) z původního 

podílu vzniknou dva nebo více podílů nových, zvýší se tak počet podílů, popř. i společníků; 

(ii) z původního podílu se oddělí alespoň jeden podíl nový, přičemž se sníží majetkový základ 

původního podílu, opět vzroste počet podílů, popř. i společníků; (iii) nevzniknou podíly nové, 

ale dojde k jejich přeskupení a změně jejich velikosti u dosavadních společníků, počet podílů i 

společníků zůstává totožný jako před rozdělením; (iv) dojde k přeskupení u dosavadních 

společníků tak, že jeden z nich rozdělí a převede zcela svůj podíl na ostatní společníky, čímž 

klesne počet podílů i společníků a změní se velikost podílů zbylých společníků; (v) stanoví-li 

tak společenská smlouva, společník může svůj dosavadní podíl rozdělit na několik podílů a 

zůstat jejich vlastníkem, což nezmění poměry ve společnosti, ale odrazí se to ve změně 

společenské smlouvy, pokud jde o výši vkladů připadajících na jednotlivé podíly.
41

   

Rozdělením podílu dochází ke změně jeho kvantitativní stránky, přičemž kvalitativní 

zůstává nedotčena. Nejde totiž o rozdělení práv a povinností s podílem spojených mezi více 

osob, ale naopak rozdělením vzniká část podílu o stejné struktuře práv a povinností, jako měl 

původní podíl, avšak o menším rozsahu. Mění se výše podílů představujících účast na 

základním kapitálu společnosti, popř. též jejich počet. V žádné z uváděných situací ale 

nedojde ke změně velikosti samotného základního kapitálu společnosti.
42

 

K rozdělení podílu musí dát vždy souhlas valná hromada společnosti s ručením 

omezeným.
43

 Jde o zákonnou pojistku proti takovému rozdělování podílů, které by nepříznivě 

změnilo vnitřní vztahy ve společnosti.
44

 Jelikož se jedná o rozhodnutí, jehož důsledkem je 

změna společenské smlouvy, k přijetí usnesení o souhlasu s rozdělením je nutná 

dvoutřetinová většina hlasů všech společníků a usnesení se osvědčuje notářským zápisem.
45

 

                                                 
38

 § 43 odst. 2 ZOK.  
39

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 113. 
40

 J. Pokorná in op. cit. sub. 17, s. 333-334. 
41

 Dané řešení může být účelné např. v situaci, kdy je třeba upravit poměry společníků tak, aby některý z nich 

vlastnil více podílů různého druhu ve smyslu § 135 odst. 2 ZOK, aniž by za tím účelem musel nabývat podíly 

nové. Výjimečně by tím došlo ke změně kvalitativní stránky původního podílu (viz A. J. Bělohlávek in op. cit. 

sub. 20, s. 318).    
42

 A. J. Bělohlávek in op. cit. sub. 20, s. 316. 
43

 § 43 odst. 3 ve spojení s § 44 odst. 1 ZOK. 
44

 J. Pokorná in op. cit. sub. 17, s. 335. 
45

 § 171 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 172 odst. 1 ZOK. 



11 

 

Musí být dostatečně určité a srozumitelné, jinak se na něj hledí, jako by nebylo přijato.
46

  

Jak poznamenává Tomáš Dvořák
47

, souhlas musí být udělen vždy pro konkrétní případ. 

Je vyloučeno, aby se valná hromada usnesla například na souhlasu s rozdělením podílu 

kdykoliv v následujících třech letech, neboť dané usnesení by bylo naprosto neurčité, a tudíž 

nicotné (§ 45 odst. 2 ZOK). Nicméně nic nebrání tomu, aby byl souhlas dán jak předem, tak i 

následně s tím, že dokud není udělen, je rozdělení podílu právně neúčinné. Bude-li rozdělen 

aniž by byl souhlas vůbec dán, je třeba s ohledem na § 48 ZOK považovat takové právní 

jednání za neplatné.
48

  

V předchozích letech judikatura
49

 dovodila, že „souhlas valné hromady s převodem 

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

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

Vaněčková
50

 s ohledem na důrazné zakotvení podmínky souhlasu nejvyššího orgánu 

korporace s rozdělením podílu v § 43 odst. 3 ZOK usuzuje, že zákonodárce napříště požaduje 

výslovný souhlas valné hromady, a nikoliv jen jeho předpoklad odvozený od kladného 

rozhodnutí o převodu podílu. Osobně ale stejný postoj nesdílím. Podle mého názoru se i 

nadále uplatní závěry ve zmíněném soudním rozhodnutí, jen je zapotřebí počítat s tím, že 

pokud společenská smlouva k převodu podílu souhlas valné hromady nevyžaduje, musí být 

rozdělení podílu schváleno, jak předepisuje zákon o obchodních korporacích.  

Konečně je nutné při rozdělení podílu dbát splnění ještě jedné podmínky. Tou je 

zachování nejnižší výše vkladu připadající na nově vzniklý podíl požadovanou zákonem nebo 

společenskou smlouvou pod sankcí nicotnosti rozdělení podílu.
51

  

1.4 Druhy podílů      

Práva a povinnosti společníka společnosti s ručením omezeným, která vymezuje zákon 

o obchodních korporacích, jsou automaticky spojena s každým podílem. Každý společník má 

tedy právo na podíl na zisku (§ 161 ZOK), právo na informace (§ 155 ZOK), právo na podíl 

na likvidačním zůstatku (§ 37 ZOK), ale i povinnost splatit vklad (§ 150 ZOK) apod. Tyto 

                                                 
46

 § 45 odst. 2 ZOK. Za účinnosti obchodního zákoníku byl tento požadavek dovozován pomocí analogie s § 37 

odst. 1 SOZ (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 8. 2003, sp. zn. 29 Odo 1013/2002), neboť usnesení 

valné hromady nebylo považováno za právní úkon (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. 1 

Odon 88/97). Nyní je již usnesení valné hromady řazeno mezi právní jednání. 
47

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 113. 
48

 Lze však dovodit, že podmínka souhlasu nemusí být splněna, dojde-li k rozdělení podílu formou změny 

společenské smlouvy dohodou všech společníků (viz § 147 odst. 1 ZOK).   
49

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 10. 1998, sp. zn. 1 Odon 110/97.   
50

 V. Vaněčková in op. cit. sub. 2, s. 108. 
51

 § 145 ZOK ve spojení s § 554 ObčZ. Dané ustanovení je ale funkční jen, určuje-li společenská smlouva 

fakultativně minimální povinnou výši vkladu, ta zákonná totiž činí symbolickou 1 Kč (§ 142 odst. 1 ZOK).   
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podíly jsou označovány za základní (§ 135 odst. 1, věta třetí, ZOK) a jejich obsah je ve všech 

společnostech shodný.  

Kromě toho ale mohou společníci ve společenské smlouvě připustit vznik různých 

druhů podílů, s nimiž jsou spojena další, zákonem neupravená práva a povinnosti (§ 135 odst. 

1, věta první, ZOK) související s účastí na společnosti.
52

 Jeden druh podílu pak tvoří ty 

podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti (§ 135 odst. 1, věta druhá, ZOK). 

Existence více druhů podílů musí být zapsána do obchodního rejstříku.
53

 Co se týká popisu 

práv a povinností spojených s podílem, je postačující odkaz na společenskou smlouvu 

uloženou ve sbírce listin. Právě společenská smlouva musí totiž jako svou povinnou náležitost 

obsahovat podrobné vymezení jednotlivých druhů podílů, stejně jako popis práv a povinností 

s nimi spojených.
54

 Postačí však, budou-li určena jen zvláštní práva a povinnosti, nemusí jít o 

úplný výčet všech spojených s podílem.
55

 V situacích, kdy společenská smlouva ohledně 

vytvoření více druhů podílů mlčí, bude účast společníků na společnosti s ručením omezeným 

založena jen na základních podílech. 

Je zřejmé, že společenská smlouva hraje ve vztahu k variabilitě podílů klíčovou roli. Jak 

jíž bylo zdůrazněno v části pojednávající o jednotnosti podílu, na znění společenské smlouvy 

rovněž závisí, zda jsou společníci oprávněni vlastnit více podílů, a to i různého druhu (§ 135 

odst. 2 ZOK). 

Jaké druhy podílů budou v konkrétní společnosti vytvořeny, ponechává zákon o 

obchodních korporacích zcela na společnících.
56

 Ti tak mohou při vytváření dalších druhů 

podílů plně zapojit fantazii, jejímž limitem jsou jen dobré mravy, veřejný pořádek a zásady, 

na nichž stojí zákon o obchodních korporacích.
57

 Nicméně se v této souvislosti nabízí otázka, 

jaké konkrétně jsou meze autonomie společníků. Je například možný druh podílu bez 

hlasovacího práva či práva na podíl na zisku? Lucie Josková
58

 v obou případech odpovídá 

kladně. Podle ní lze hlasovací právo u podílu společnosti s ručením omezeným vyloučit, ne 

však u všech společníků a se dvěma výjimkami. Těmi jsou usnesení, kterými je rozhodováno 

                                                 
52 

Obchodní zákoník vytvoření různých druhů obchodních podílů neumožňoval. 
53 

Pokud má ale společnost jen základní druh podílu, nezapisuje tuto skutečnost do obchodního rejstříku, neboť 

nemá pro třetí osoby žádný význam. Nejvyšší soud ČR ve stanovisku ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015: 

„Stejný účel – totiž poskytnutí informace o tom, že společnost nevydala různé druhy podílů, plní totiž i absence 

(deklaratorního) zápisu údaje o druhu podílu.“  
54

 § 136 ve spojení s § 146 odst. 1 písm. d) ZOK. 
55

 K. Eichlerová in op. cit. sub. 7, s. 307. 
56

 Sám předpokládá, kromě prostého vymezení základního podílu, jen možnost zřízení podílu s pevným podílem 

na zisku (viz § 161 odst. 3 ZOK).  
57

 JOSKOVÁ, Lucie a Pavel PRAVDA. Zákon o obchodních korporacích: s komentářem: s účinností od 1. 1. 

2014 nahrazuje obchodní zákoník. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, s. 16. 
58

 JOSKOVÁ, Lucie. Je ve společnosti s ručením omezeným možný podíl bez hlasovacího práva či práva na 

podíl na zisku? Obchodněprávní revue. 2015, 7(9), s. 253-260. 
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o změně společenské smlouvy, v jejímž důsledku dochází k bezprostřednímu zásahu do 

postavení společníka, a dále usnesení, u nichž jsou společníci vlastnící podíly s hlasovacím 

právem z hlasování vyloučeni pro konflikt zájmů. V těchto situacích bude společník 

hlasovacím právem disponovat. Právo na podíl na zisku může být vyloučeno dle jejího názoru 

u všech společníků, a to dokonce zároveň s vyloučením hlasovacího práva. Naproti tomu se 

však domnívá, že není možné vytvořit podíl bez práva účastnit se valné hromady, jelikož by 

tím společník přišel o šanci podílet se na řízení společnosti.
59

  

Různé názory existují i na možnost vytvoření podílů s právem na určitý úrok nezávisle 

na hospodářských výsledcích společnosti
60

 nebo na to, zda může být vytvořen podíl vázaný 

jen na jeden z více obchodních závodů společnosti
61

. Otázek do diskuze je tedy více než dost. 

Některé jistě pomůže objasnit až soudní judikatura či samotná praxe. Každopádně umožnění 

mnohosti druhů podílů není opět žádnou novinkou. Vznik více druhů podílů předpokládá 

též čl. 14 odst. 2 Návrhu Nařízení SPE. Dle důvodové zprávy ZOK
62

 bylo záměrem zvýšit 

atraktivitu společnosti. S tím mohu souhlasit, a přestože variabilita druhů podílů není v praxi 

zatím příliš využívána
63

, domnívám se, že nabízí společníkům možnost společnost ještě více 

individualizovat a přizpůsobit svým potřebám. Zároveň mám za to, že zvyšuje 

pravděpodobnost větší rozmanitosti skladby společníků, a tím i přílivu nových investic, což se 

nepochybně odrazí v celkově lepším uplatnění společnosti na trhu. 

1.5 Pluralita vlastníků podílu 

Reálně vzato mohou vznikat jen dva druhy spoluvlastnictví podílu, a to podílové 

spoluvlastnictví a bezpodílové spoluvlastnictví neboli společné jmění manželů. 

1.5.1 Podíl jako předmět podílového spoluvlastnictví 
 

Podíl, stejně jako jakákoliv jiná věc, může být předmětem spoluvlastnictví. Právní 

úprava daného institutu je v zákoně o obchodních korporacích velmi stručná. Pouze v § 32 

odst. 4 stanoví, že spoluvlastníci podílu jsou považováni za společného společníka, přičemž 

                                                 
59

 Ve světle uvedeného mám za to, že s ohledem na možnou variabilitu podílů, se nelze vždy opírat o závazné 

stanovení obsahu podílu v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 3. 2000, sp. zn. 31 Cdo 260/98, že podíl 

„jako celek představuje míru účasti společníka na čistém obchodním jmění společnosti a současně míru účasti 

společníka na řízení a kontrole společnosti“. 
60

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 115. Opačně B. Havel in ŠTENGLOVÁ, Ivanka, Bohumil HAVEL, Filip 

CILEČEK, Petr KUHN a Petr ŠUK. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2013, s. 305. 
61

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 116. Opačně B. Havel in op. cit. sub. 60, s. 208. 
62

 Op. cit. sub. 5, s. 40.  
63 

VLK, Václav a Markéta NEŠETŘILOVÁ. Druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným. In: Epravo.cz 

[online]. 2015 [cit. 2016-01-16]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/druhy-podilu-ve-spolecnosti-s-

rucenim-omezenym-96279.html.  

http://www.epravo.cz/top/clanky/druhy-podilu-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-96279.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/druhy-podilu-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-96279.html
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jejich podíl vůči společnosti spravuje správce společné věci. V ostatních ohledech se na 

podílové spoluvlastnictví k podílu přímo použijí ustanovení § 1115 a násl. ObčZ, která 

pojednávají o spoluvlastnictví komplexně.
64

  

Všichni podíloví spoluvlastníci jsou tedy jedinou smluvní stranou společenské smlouvy 

a každý z nich je zároveň dle § 1121 ObčZ úplným vlastníkem svého spoluvlastnického 

podílu. To jim však nezakládá právo jednat za jiného z podílových spoluvlastníků téhož 

podílu. O běžné správě společného podílu rozhodují spoluvlastníci dle § 1128 odst. 1 ObčZ 

většinou hlasů. K rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společného podílu, stejně jako 

ke zřízení zástavního práva k němu, je vyžadována alespoň dvoutřetinová většina hlasů 

podílových spoluvlastníků (§ 1129 odst. 1 a § 1133 ObčZ).  

Ačkoliv zákon o obchodních korporacích přímo nestanoví
65

, že ke splácení vkladu jsou 

spoluvlastníci zavázáni společně a nerozdílně, lze to dovodit z § 1127 ObčZ. Spoluvlastníci 

podílu jsou tak nadále solidárně zavázáni ke splacení vkladu spojeného se společným 

podílem, případně k uhrazení úroku z prodlení, splnění příplatkové povinnosti apod.  

Jak již bylo zmíněno v úvodu, společný podíl spravuje vůči společnosti správce 

s právním postavením příkazníka (§ 1135 věta první ObčZ). Proto se na vztahy mezi ním a 

spoluvlastníky aplikují ustanovení o příkazu (§ 2430 až 2444 ObčZ). Jelikož § 32 odst. 4 

ZOK mlčí, je dle mého názoru možné argumentací a contrario z následujícího odstavce
66

 

dovodit, že pro společnost s ručením omezeným správcem může být jak kterýkoliv ze 

spoluvlastníků podílu, tak i třetí osoba. Jak zdůrazňuje Tomáš Dvořák
67

, správce nemá žádná 

práva a povinnosti pokud jde o právní dispozice týkající se podílu mezi jeho spoluvlastníky 

navzájem nebo mezi spoluvlastníky podílu a ostatními společníky či třetími osobami. Není 

tedy oprávněn například prodat podíl externímu zájemci, zastavit jej atd.
68

 Naopak do jeho 

pravomoci nepochybně náleží výkon činností souvisejících s účastí ve společnosti, především 

hlasování na valné hromadě. O volbě a odvolání správce rozhodují spoluvlastníci dle § 1134 

ObčZ většinou hlasů.  

Spoluvlastnictví podílu může vzniknout jak originárně - při založení společnosti, resp. 

při efektivním zvyšování základního kapitálu převzetím závazku ke společnému vkladu, tak 

derivativně - například společným nabytím podílu v důsledku jeho převodu, přechodem 

                                                 
64 

Společný podíl upravoval i obchodní zákoník v § 114 odst. 3. Osoby, jimž obchodní podíl náležel, vykonávaly 

svá práva k němu výlučně společným zástupcem. Na vztahy mezi těmito osobami se na základě zvláštního 

odkazu v obchodním zákoníku použila přiměřeně ustanovení starého občanského zákoníku o spoluvlastnictví. 
65

 Jako to činil obchodní zákoník v § 114 odst. 3. 
66

 Ten pojednává o spoluvlastnictví družstevního podílu a stanoví, že správcem může být pouze jeden ze 

spoluvlastníků. 
67

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 118. 
68

 To neplatí, byla-li mu za tímto účelem vystavena zvláštní plná moc.  
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podílu na více dědiců či smlouvou mezi dosavadním výlučným vlastníkem podílu a jeho 

budoucím spoluvlastníkem.
69

 Jelikož jde o nepojmenovaný smluvní typ, použijí se na tuto 

smlouvu ustanovení svojí povahou nejbližší, což jsou pravidla o převodu podílu (§ 207 až 209 

ZOK). Nabytím podílu nabyvatel dle § 209 odst. 1 ZOK přistupuje ke společenské smlouvě.         

Podobně i zánik podílového spoluvlastnictví podílu lze realizovat vícero cestami. Mimo 

obecné způsoby zániku účasti společníka ve společnosti, § 1140 odst. 2 ObčZ garantuje 

každému z podílových spoluvlastníků právo požadovat kdykoliv jeho oddělení z podílového 

spoluvlastnictví (jde-li předmět podílového spoluvlastnictví rozdělit) či zrušení a vypořádání 

podílového spoluvlastnictví. Obojí je možné dohodou všech podílových spoluvlastníků (§ 

1141 odst. 1 ObčZ). Jak již bylo dříve upozorněno, rozdělení podílu v jiných případech než je 

jeho převod či přechod lze pouze změnou společenské smlouvy, a to konsensem všech 

společníků, nestanoví-li společenská smlouva jinak (§ 147 odst. 1 ZOK). Problém tedy 

nastává, není-li možné dohody o změně společenské smlouvy dosáhnout, přestože sami 

podíloví spoluvlastníci jsou na způsobu zániku podílového spoluvlastnictví podílu dohodnuti. 

Domnívám se, že jej přitom nelze zrušit ani rozhodnutím soudu dle § 1143 ObčZ, protože ten 

by změnou společenské smlouvy v osobě kteréhokoliv ze společníků překročil svoji 

pravomoc.      

1.5.2 Podíl jako předmět společného jmění manželů 
 

Úprava společného jmění manželů ve vztahu k podílu prošla významnými změnami, a 

to jak formou zákona, tak prostřednictvím judikatury. Považuji tedy za vhodné provést 

nejprve stručný historický exkurs.  

Novelou starého občanského zákoníku provedenou zákonem č. 91/1998 Sb. bylo 

zakotveno pravidlo, že stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní 

společnosti, nezakládá nabytí podílu účast druhého manžela ve společnosti. Znění § 143 odst. 

2 zůstalo v původní podobě v textu starého občanského zákoníku zachováno, nicméně právní 

úprava již neřešila majetkový režim podílu nabytého z prostředků patřících do společného 

jmění manželů. Tuto mezeru zaplnil až Nejvyšší soud ČR, když v rozsudku ze dne 20. 7. 

2004, sp. zn. 22 Cdo 700/2004, dovodil, že nabude-li jeden z manželů za trvání manželství 

z prostředků patřících do společného jmění podíl v obchodní korporaci, stává se tím podíl ex 

lege součástí společného jmění manželů. Při vypořádání jmění bylo tedy zapotřebí na podíl 

                                                 
69

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 117-118.  
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pamatovat.
70

 Taktéž při zcizení podílu byl manžel – společník limitován požadavkem 

souhlasu manžela – nespolečníka (§ 145 odst. 2 SOZ). V opačném případě byl manžel – 

nespolečník oprávněn dovolat se relativní neplatnosti smlouvy.
71

    

Nyní občanský zákoník v § 708 odst. 2 stanoví, že společné majetkové právo manželů 

může podléhat buď zákonnému režimu, smluvenému režimu, anebo režimu založenému na 

rozhodnutí soudu. Do jakého režimu podíl spadá, je tedy nutné posoudit vždy ad hoc 

s ohledem na možnou modifikaci, jež manželé, snoubenci nebo soud zvolili. Co se týče 

zákonného režimu, § 709 odst. 3 ObčZ normuje, že „součástí společného jmění je také podíl 

manžela v obchodní společnosti nebo družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství 

společníkem obchodní společnosti nebo členem družstva“. Uvedené však neplatí, pokud podíl 

nabude manžel způsobem zakládajícím jeho výlučné vlastnictví podle § 709 odst. 1 písm. a) 

až e) ObčZ (například darem, děděním, odkazem atd.). V takovém případě se totiž stává 

součástí společného jmění jen zisk z výhradního majetku (tj. vyplacený podíl na zisku, podíl 

na likvidačním zůstatku apod.).
72

    

Z uvedeného je zřejmé, že občanský zákoník oproti dřívější úpravě výslovně zakotvuje 

majetkový režim podílu v obchodní korporaci nabytého jedním z manželů za trvání 

manželství, ale již se nevyjadřuje k účasti manžela nabyvatele podílu ve společnosti. 

Nepřevzetí ustanovení § 143 odst. 2 SOZ tak vyvolává vlnu diskuzí, přičemž zřetelné jsou 

dva názorové proudy. Zatímco jedna skupina autorů má za to, že v důsledku účinné úpravy se 

druhý manžel společníkem stává, druhá se přiklání k názoru, že nikoliv. Na následujících 

řádcích si dovolím uvést ke každé skupině několik jmen zejména předních autorů z oblasti 

obchodního práva spolu s jejich argumenty.  

Nejprve se zaměřím na zastánce varianty, podle které účast ve společnosti vzniká 

oběma manželům. Petr Čech
73

 dospívá k názoru, že na sporný § 709 odst. 3 ObčZ lze navázat 

ustanoveními § 32 odst. 4 a 5 ZOK, dle nichž je-li podíl ve spoluvlastnictví, jsou 

spoluvlastníci společným společníkem a podíl spravuje vůči společnosti správce společné 

                                                 
70

 K tomu rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 2. 2011, sp. zn. 22 Cdo 1754/2009: „Obchodní podíl ve 

společnosti s ručením omezeným, nabytý jedním z manželů za trvání jejich majetkového společenství, představuje 

společnou majetkovou hodnotu, která je předmětem vypořádání při zániku majetkového společenství.“ Dále také 

rozsudek ze dne 21. 1. 2006, sp. zn. 22 Cdo 103/2005: „Soud rozhodující o vypořádání společného jmění 

manželů nepřikazuje hodnotu obchodního podílu, ale obchodní podíl. Obchodní podíl může být přikázán jen 

společníku obchodní společnosti.“ 
71

 Relativní neplatnost smlouvy při absenci souhlasu manžela – nespolečníka s převodem vlastnického práva 

k podílu dovodil Nejvyšší soud ČR např. v rozsudku ze dne 13. 8. 2014, sp. zn. 22 Cdo 2453/2012. Stejné závěry 

konstatoval pro převod podílu ve společnosti s ručením omezeným i po zániku společného jmění manželů, které 

dosud nebylo vypořádáno (viz rozsudek ze dne 13. 7. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3450/2009).   
72

 § 709 odst. 2 ObčZ. 
73

 ČECH, Petr. Činí rekodifikace z obou manželů společníky? Právní rádce. 2013, 21(10), s. 27. 
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věci. Je přesvědčen, že dané pravidlo míří i na podíl ve společném jmění, čemuž nasvědčuje i 

§ 712 ObčZ, dle něhož se úprava spoluvlastnictví použije obdobně na společné jmění. Proto 

se společníkem stanou oba manželé. Stejný názor a podobnou argumentaci prosazuje i Lucie 

Josková
74

 a Jarmila Pokorná
75

. Jiné odůvodnění uvádí Petr Bezouška a Bohumil Havel
76

. 

Poukazují na pojetí nerozdělitelného podílu a myšlenku oddělení majetkové a společenstevní 

části podílu považují za reakci na nedokonalou právní úpravu bezpodílového spoluvlastnictví 

v devadesátých letech minulého století. Občanský zákoník navíc nikde nepočítá s omezením 

vlastnického práva manžela, který není stranou společenské či převodní smlouvy. Ba naopak 

v § 713 odst. 2 stanoví, že práva a povinnosti spojené se společným jměním náležejí oběma 

manželům společně a nerozdílně. Svůj názor opírají i o komparaci s německou úpravou 

osahující pravidlo, že je-li mezi manželi smluvně založeno společenství statků, druhý manžel 

se stává vlastníkem, a tím společníkem i tehdy, není-li stranou společenské smlouvy. 

Veronika Vaněčková
77

 zmiňuje jako důkaz o účasti obou manželů na obchodní korporaci 

komentář důvodové zprávy ObčZ k § 709, jenž ve vztahu k odstavci tři hovoří o ustanovení 

vymezujícím účast v obchodní společnosti a družstvu, tak komentář k § 713 a 714 zakládající 

obdobnou aplikaci pravidel správy v zákonném režimu i pro podíl manžela ve společnosti. 

Odkazuje i na § 578 ZOK, který za absence jakékoliv obdobné úpravy pro obchodní 

společnosti stanoví, že členství jednoho z manželů v družstvu nezakládá členství toho 

druhého. 

Řadu příznivců má však i druhý možný výklad, účast druhého manžela na společnosti 

nedovozující. Jan Dědič a Petr Šuk
78

 mají za to, že použití singuláru v § 709 odst. 3 ObčZ ve 

slově „manžel“ a „společník“ je jasným znakem úmyslu zákonodárce, aby se společníkem stal 

pouze ten z manželů, který podíl nabyl. Zároveň míní, že se nikdo nemůže stát členem 

korporace bez relevantního projevu své vůle, jelikož členství a povinnosti z něj plynoucí nelze 

nikomu vnutit. Stejně jako není možné ostatním společníkům vnutit proti jejich vůli jako 

společníka manžela nabyvatele podílu. Tomáš Dvořák
79

 jako hlavní důvod, proč převod 

podílu na extranea nemá za následek vznik členství ve společnosti i pro manžela, vidí 

skutečnost, že manžel extranea neprojevil vůli stát se společným společníkem, a to, že při 

                                                 
74

 L. Josková, J. Šafránek, P. Čouková, P. Pravda, M. Pravdová in op. cit. sub. 32, s. 47.  
75

 J. Pokorná in op. cit. sub. 11, s. 71. 
76

 BEZOUŠKA, Petr a Bohumil HAVEL. Podíl v obchodní korporaci ve společném jmění manželů, prý vše 

jasné... Obchodněprávní revue. 2015, 7(4), s. 97-101. 
77

 V. Vaněčková in op. cit. sub. 2, s. 96. 
78

 DĚDIČ, Jan a Petr ŠUK. K některým výkladovým otázkám právní úpravy podílu v obchodní korporaci. 

Obchodněprávní revue. 2014, 6(6), s. 167-172 
79 DVOŘÁK, Tomáš. Několik úvah k otázce jak je tomu s členstvím bezpodílových spoluvlastníků podílu 

v obchodní korporaci po 1. 1. 2014. Obchodní právo. 2014, 23(3), s. 86-89. 
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převodu podílu byl udělen souhlas s převodem na extranea, nikoliv i na jeho manžela. 

Domnívá se, že § 32 odst. 4 a 5 ZOK se nepoužije, neboť § 709 odst. 3 ObčZ je lex specialis. 

Za významné interpretační vodítko pokládá § 739 odst. 1 ZOK, dle něhož společné členství 

manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění 

manželů. Pokud by tyto závěry platily pro každý podíl, bylo by dané ustanovení nadbytečné. 

Petr Hampel
80

 připouští, že společné jmění manželů je druhem spoluvlastnictví, nicméně 

nesdílí výklady o použití § 32 odst. 4 ZOK. Míní, že by šlo o zásadní průlom do nakládání 

s majetkem ve společném jmění, protože by zákon nutil manžele ustanovit správce, jenž by 

vykonával správu podílu vůči společnosti. Mezi manželi však žádný podíl neexistuje, proto by 

měl být celý podíl každého z nich. S ohledem na uvedené pak vyvstávají těžko řešitelné 

problémy, zda se oba manželé budou účastnit valné hromady, jak budou hlasovat atd. Navíc 

závěr o automatickém vzniku účasti druhého manžela na společnosti by popřel § 715 odst. 2 

ObčZ hovořící o souhlasu druhého manžela pouze s prvním použitím společného jmění 

k získání podílu na obchodní společnosti či družstvu. V neposlední řadě Rudolf Bicek
81

 

považuje za zásadní argument absenci jakéhokoliv vyjádření zákonodárce v důvodové zprávě 

ObčZ k relevantním ustanovením. Naopak důvodová zpráva ZOK uvádí, že pojetí podílu je 

v zásadě zachováno, byť s nějakými změnami. Nicméně odklon od dosavadní úpravy v této 

otázce důvodová zpráva ZOK neuvádí. 

Osobně mám za logičtější výklad, podle kterého může i nadále práva a povinnosti 

společníka vykonávat jen manžel, jenž nabyl podíl ve společnosti s ručením omezeným. 

Druhý manžel se stane společníkem jen za předpokladu, že je stranou převodní či společenské 

smlouvy. Jinak je oprávněným jen z majetkové hodnoty podílu, jež je bezpochyby součástí 

společného jmění. Opačné závěry by vyústily ve značnou nejistotu pro společnost, kdo je 

vlastně legitimován vykonávat společnická práva a povinnosti, jelikož společníci nejsou 

povinni sdělovat společnosti, zda mají manžela, popř. jaký režim společného jmění uplatňují, 

a společnost si osobní stav nabyvatele podílu nemůže ověřit ani z veřejně přístupné evidence. 

Rovněž se domnívám, že protichůdný náhled na věc znamená přinejmenším oslabení (ne-li 

pozbytí) významu souhlasu udělovaného při převodech podílů valnou hromadou nebo jiným 

orgánem společnosti, když existuje neustálé nebezpečí zapojení druhého manžela do aktivit 

společnosti, jež může mít pro společnost nežádoucí následky. Za nepominutelné považuji při 

podnikání i ekonomické hledisko. Svazek manželský by se totiž mohl stát finančně 

                                                 
80

 HAMPEL, Petr. Otázky & Odpovědi: Je podíl manžela v s.r.o., který nabyl za trvání manželství, součástí 

společného jmění manželů i po 1. 1. 2014? Rekodifikace & praxe. 2014, 2(4), s. 25-26. 
81

 BICEK, Rudolf. Problematika podílů ve společném jmění manželů. Právní rádce. 2015, 23(9), s. 62-66. 
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nevýhodný pro podnikatele, když by jako východisko snahy zabránit druhému manželovi, aby 

se stal také společníkem, viděli omezení se v nabývání podílů pouze ze svých výlučných 

prostředků. Všechny tyto argumenty považuji za pádné vyplývající z logiky věci, nikoliv však 

z textace zákona. Proto nezavrhuji ani úvahu, že odpověď na danou otázku by měla být 

hledána především v zákoně o obchodních korporacích, jelikož problematika účasti na 

obchodních společnostech je regulována primárně tam. Smyslem § 708 a násl. ObčZ je 

upravit režim manželského majetkového práva. Každopádně názorová nejednotnost vnáší do 

problematiky podílů ve společném jmění manželů velkou dávku nejistoty. Nezbývá než 

doufat v brzké přijetí novely občanského zákoníku
82

, která má neutišený stav napravit 

doplněním ustanovení § 709 odst. 3 ObčZ o větu: „Nabytí podílu nezakládá účast druhého 

manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev“.  

Pro úplnost je třeba ještě doplnit, že podíly nabyté do konce roku 2013 spadají pod 

režim § 3028 odst. 2 ObčZ a druhý manžel se nabytím účinnosti občanského zákoníku 

společníkem nestává.
83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony. In: Vláda 

ČR [online]. [cit. 2016-01-21]. Dostupné z: https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK9QMEL7OO.  

Účinnost vládní novely občanského zákoníku projednávané nyní v Poslanecké sněmovně je aktuálně navrhována 

na 1. 7. 2016.  
83

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 125. Opačně P. Čech in op. cit. sub. 73, s. 27. 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK9QMEL7OO
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2. PŘEDPOKLADY PŘEVODU PODÍLU VE SPOLEČNOSTI 

S RUČENÍM OMEZENÝM   

2.1 Základní otázky převodu podílu 

Převod podílu se řadí mezi způsoby derivativního nabytí účasti ve společnosti s ručením 

omezeným a zároveň představuje i nejčastější dispozici s podíly vůbec.
84

 Je pojímán jako 

singulární sukcese, tedy nástupnictví nabyvatele do těch práv a povinností převodce, jež se 

váží k převedenému podílu.
85

  

Právní úpravu převodu podílu lze nalézt v § 207 až 209 ZOK v rámci části o zániku 

účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, což považuji po stránce legislativní 

struktury za naprosto korektní. Vždyť na frekventovanosti tohoto institutu má jistě nemalou 

zásluhu i dřívější nemožnost a dnešní omezenost jednostranného vystoupení společníka ze 

společnosti na taxativně vyjmenované případy (§ 202 odst. 1 ZOK).
86

     

Převod podílu je zpravidla realizován za úplatu, avšak může být i bezplatný. Podle 

charakteru převodní smlouvy se pak uplatní obecná pravidla pro smlouvy, kterými se převádí 

vlastnictví k věci movité. Nejčastěji půjde o smlouvu kupní, darovací nebo směnnou.
87

 Zákon 

o obchodních korporacích totiž smlouvu o převodu podílu jako samostatný smluvní typ již 

nezakotvuje, přesto nadále s označením „smlouva o převodu podílu“ pracuje.
88

  

Jak uvádí Jarmila Pokorná
89

, koncepce převodu podílu ve společnosti s ručením 

omezeným se v zákoně o obchodních korporacích změnila ve prospěch zásadní 

převoditelnosti podílu, jež může být dále modifikována společenskou smlouvou. Osobně se 

ale domnívám, že snížení zákonných omezení pro převod podílu by mělo být 

vykompenzováno zvýšenou ostražitostí společníků při přípravě společenské smlouvy, pokud 

zrovna nechtějí, aby účast ve společnosti nabyla nežádoucí osoba nebo aby jeden ze 

společníků nabyl většinové postavení proti vůli ostatních.  

                                                 
84

 L. Josková, J. Šafránek, P. Čouková, P. Pravda, M. Pravdová in op. cit. sub. 32, s. 99. 
85

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 133. 
86

 Účinná právní úprava rozeznává celkem čtyři případy vystoupení společníka ze společnosti s ručením 

omezeným – viz § 164, § 202 odst. 2 písm. a) a b) a § 207 odst. 3 ZOK. Petr Čech v tomto směru poukazuje na 

konzervativnost úpravy odporující jinak široce pojaté dispozitivnosti, ale i situaci v přísnějších právních řádech. 

Více ČECH, Petr. S.r.o. po rekodifikaci. Právní rádce. 2012, 20(5), s. 14-16.  
87 DUBA, Jiří. Vybrané aspekty převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci. In: 

Epravo.cz [online]. 2014 [cit. 2016-01-23]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/vybrane-aspekty-

prevodu-podilu-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-po-rekodifikaci-96157.html.  
88

 Viz § 149 odst. 1, § 207 odst. 2, § 208 odst. 1 a § 209 odst. 2 ZOK.   
89

 POKORNÁ, Jarmila. Některá úskalí nové úpravy společnosti s ručením omezeným. Rekodifikace & praxe. 

2015, 3(7-8), s. 8-14. 
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Zvýšené požadavky na zúčastněné osoby jsou kladeny i ve smyslu duality týkající se 

aplikace pravidel jak staré, tak aktuální právní úpravy. Dle přechodného ustanovení § 777 

odst. 1 ZOK totiž platí, že ujednání společenských smluv, jež jsou v rozporu s donucujícími 

ustanoveními tohoto zákona, se od 1. 1. 2014 zrušují. Vedle toho odstavec čtvrtý stejného 

ustanovení stanoví vyvratitelnou právní domněnku, dle které jsou obsahem společenských 

smluv společností s ručením omezeným vzniklých před účinností tohoto zákona i dosavadní 

ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti jejich společníků, 

pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními tohoto zákona nebo se od nich 

společníci neodchýlili ve společenské smlouvě. Na druhou stranu zákon o obchodních 

korporacích ve snaze předjít konfliktům dával v § 777 odst. 5 společnostem vzniklým do 

konce roku 2013 možnost, aby se do dvou let ode dne jeho účinnosti rozhodly, že se zcela 

podřídí jeho úpravě.
90

 V rovině této logiky se společnosti tedy buď i nadále v dispozitivních 

regulacích řídí dosavadním právem, anebo učinily tzv. opt-in do nové právní úpravy.
91

     

V praxi je tak třeba při převodech podílů vždy zkoumat, zda je převáděn podíl ve 

společnosti s ručením omezeným, která se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako 

celku, či v té, jež tak neučinila. V druhém případě je pak nutné při převodu podílu na třetí 

osobu respektovat pravidla obsažená v § 115 odst. 2 ObchZ (s případnými odchylkami ve 

společenské smlouvě), avšak vlastní smlouva o převodu podílu se bude řídit aktuálně účinnou 

úpravou.
92

     

2.2 Právní režimy převodu podílu 

Zákon o obchodních korporacích rozlišuje dvojí právní režim v závislosti na nabyvateli 

podílu. První zahrnuje situace, kdy dochází k převodu podílu na jiného společníka, který tím 

nové účasti na společnosti nenabývá, nýbrž ji posiluje.
93

 V druhém případě jde o převod na 

třetí osobu (tzv. tercia či extranea), jež se teprve hodlá společníkem stát, případně tak 

obnovuje svoji účast na společnosti, kterou v mezidobí pozbyla.
94

 Za zvláštní situaci je pak 

považován převod podílu v jednočlenné společnosti, který je ex lege realizovatelný vždy.
95

 

                                                 
90

 Nejvyšší soud ve stanovisku ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015, však označil dvouletou lhůtu za 

pořádkovou. Mám tedy za to, že se společnosti i nadále mohou zákonu o obchodních korporacích podřizovat dle 

§ 777 odst. 5. 
91

 HAVEL, Bohumil. Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace. Obchodněprávní revue. 2011, 

3(12), s. 351-355. 
92

 ŠAFRÁNEK, Jan. Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným. Daně a právo v praxi. 2014, 20(9), s. 

38-39. Shodně HAVEL, Bohumil. Úvaha k limitům podřízení se zákonu o obchodních korporacích (generální 

opt-in podle § 777 odst. 5 ZOK). Obchodněprávní revue. 2014, 6(3), s. 103-106. 
93

 § 207 ZOK; obdobně § 115 odst. 1 ObchZ.   
94

 § 208 ZOK; obdobně § 115 odst. 2, věta první, ObchZ.   
95

 § 14 ZOK; obdobně § 115 odst. 2, věta poslední, ObchZ.   
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Mimo tyto zákonné režimy převodu podílu lze z dikce relevantních ustanovení zákona o 

obchodních korporacích usuzovat, že společenská smlouva může upravit i různý rozsah 

podmíněnosti převodu podílů ve společnosti s ručením omezeným. Důvodová zpráva ZOK
96

 

v tomto ohledu upozorňuje, že možnost podmínit převod souhlasem některého z orgánů 

společnosti je myšleno obecně, na skutečnost převodu jako takového. Převoditelnost tak může 

být ve společenské smlouvě zcela uvolněna (tzn. souhlas orgánu společnosti není vyžadován 

vůbec), poté se hovoří o volně převoditelném podílu, anebo naopak lze převod podílu omezit 

nad míru stanovenou zákonem o obchodních korporacích. Společníci si mohou zvolit i cestu 

částečné či celkové nepřevoditelnosti podílu. Částečná nepřevoditelnost znamená vyloučení 

převodu na třetí osoby, zatímco při celkové se podíl stává nepřevoditelný i mezi společníky.
97

 

Jak poznamenává Petr Čech
98

, vyloučena není ani hlubší diferenciace. Příkladem 

zmiňuje možnost vyloučení převodu na společníka, pokud by celkový podíl nabyvatele ve 

společnosti po převodu překročil stanovenou hranici (například 50 %), čímž lze zabránit 

ovládnutí společnosti některým ze společníků. Rovněž může společenská smlouva vymezit 

kritéria, jež je třetí osoba nucena naplnit, aby mohla podíl nabýt. Podmínkou může být 

skutečnost, že se musí jednat o podnikatele v určitém odvětví, o fyzickou osobu, o příslušníka 

vymezené skupiny apod. Zrovna tak je ale možné z nabytí podílu specifický okruh osob 

vyloučit (například v podobě zákazu převodu podílu na konkurenty společnosti). Dle mého 

názoru by v této souvislosti nebylo ve většině společností chytré například omezit eventualitu 

nabytí účasti jen na osoby s konkrétní úrovní vzdělání, a to z důvodu zachování pestrosti 

společníků. Jiný náhled na život má osoba se základním vzděláním a jiný vysokoškolský 

absolvent. Oba přístupy přitom mohou být pro společnost obohacující.     

K výše uvedenému je třeba ještě dodat, že důvodová zpráva ZOK připouští i variantu 

přísnější úpravy, když společenská smlouva může stanovit nutnost souhlasu i s konkrétní 

osobou potenciálního nabyvatele. 

Jak je vidno, variancí omezení převoditelnosti podílů lze v praxi nalézt opravdu mnoho 

a všechny vyčíst je nemožné. 

2.2.1 Převod mezi společníky navzájem 
 

Převod podílu na jiného společníka je bez dalšího přípustný. Volnou převoditelnost 

podílu mezi stávajícími společníky stanovuje § 207 odst. 1 ZOK, podle kterého „každý 

                                                 
96

 Op. cit. sub. 5, s. 47-78. 
97

 K. Eichlerová in op. cit. sub. 7, s. 311. 
98

 ČECH, Petr. K některým úskalím převodu obchodního podílu I. Právní rádce. 2007, 15(5), s. 16-22. 
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společník může svůj podíl převést na jiného společníka“.
99

 Ačkoliv nabyvatelem je v tomto 

případě osoba, se kterou ostatní společníci již souhlas projevili, převodem podílu mezi nimi 

dochází ke změně poměru hlasovacích práv.
100

 Domnívám se, že to je také jeden z hlavních 

důvodů, proč má zákonná úprava dispozitivní charakter. Společenská smlouva tak může 

podmínit převod podmínit souhlasem některého orgánu společnosti. Typicky jím bude valná 

hromada, není ale vyloučeno, aby souhlas udělovali jednatelé, případně dozorčí rada, je-li 

fakultativně zřízena. Pokud by však valná hromada za trvání společnosti změnou společenské 

smlouvy dozorčí radu jako kontrolní orgán zrušila, museli by společníci zároveň určit jiný 

orgán příslušný k udělení souhlasu, neboť zákonná domněnka souhlasu valné hromady by se 

neuplatnila.
101

 Přípustnost jiných omezení sice zákon výslovně nezmiňuje, ale jak jsem již 

naznačila, je dokonce možné vyloučit převoditelnost podílu na jiného společníka úplně.
102

     

2.2.2 Převod mezi společníkem a terciem 
 

Převod podílu na osobu stojící mimo společnost znamená změnu stran společenské 

smlouvy. Jelikož se společníci společnosti s ručením omezeným pravidelně účastní života 

společnosti a mají tak zájem na tom, aby se společníky nestaly osoby nechtěné, je zákonné 

řešení převodů na třetí osoby přísnější. Ustanovení § 208 odst. 1 ZOK říká, že „neurčí-li 

společenská smlouva jinak, může společník převést podíl na osobu, která není společníkem, 

jen se souhlasem valné hromady“.
103,104 

 

Jde však opět o úpravu dispozitivní, od které se lze ujednáním ve společenské smlouvě 

odchýlit. Povinný souhlas valné hromady je možné vyloučit, vázat jej na jiný orgán 

společnosti nebo zakázat převoditelnost podílu mimo společnost úplně. Dokonce si mohou 

společníci sjednat, že za určitých okolností bude souhlas dán automaticky přímo ze 

                                                 
99

 Došlo tak k uvolnění oproti úpravě v obchodním zákoníku, který umožňoval převod obchodního podílu na 

jiného společníka jen se souhlasem valné hromady, nestanovila-li společenská smlouva jinak (§ 115 odst. 1).  
100

 J. Hejda in op. cit. sub. 9, s. 261. 
101

 L. Lochmanová in op. cit. sub. 21, s. 375. 
102 

Objevuje se ovšem i názor opačný, podle něhož § 207 ZOK již neumožňuje převod podílu uvnitř společnosti 

vyloučit, jako to výkladově připouštěl § 115 ObchZ. Pokud tedy starý text společenské smlouvy danou variantu 

obsahoval, počátkem roku 2014 tato úprava přestala s odkazem na § 777 odst. 1 ZOK platit a podíl se stal uvnitř 

společnosti volně převoditelný (viz HAMPEL, Petr. NOZ v praxi: Podíl ve společnosti s ručením omezeným. In: 

Bulletin-advokacie.cz [online]. 2014 [cit. 2016-01-28]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/noz-v-

praxi-podil-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym). S tímto výkladem se však neztotožňuji a mám za to, že i po 

rekodifikaci je dle § 777 odst. 4 ZOK dosavadní úprava v tomto směru platná. 
103

 V aktuální právní úpravě se tak odráží důslednější prosazení principu uzavřené společnosti s omezenou 

převoditelností podílů. Obchodní zákoník sice v § 115 odst. 2 umožňoval převod obchodního podílu na extranea, 

jen pokud to společenská smlouva výslovně připouštěla, nicméně takovýto převod nebyl ex lege podmíněn 

souhlasem valné hromady.  
104

 Mlčí-li společenská smlouva uzavřená před 1. 1. 2014 o převoditelnosti podílu na třetího, dál se v souladu s § 

777 odst. 4 ZOK uplatní zákaz převodu (§ 115 odst. 2 ObchZ), nikoliv právo převést dle § 208 odst. 1 ZOK (viz 

P. Čech in op. cit. sub. 86, s. 14-16). 

http://www.bulletin-advokacie.cz/noz-v-praxi-podil-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym
http://www.bulletin-advokacie.cz/noz-v-praxi-podil-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym
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společenské smlouvy
105

, nebo aby souhlas udělovali všichni konsensuálně. Výhoda takového 

řešení spočívající ve schopnosti udržet si kontrolu nad změnami společnické základny je ale 

vykompenzována težkopádností a nemožností obrany, pokud některý společník odmítne ze 

zlé vůle souhlas udělit.
106

 Možnost smluvní regulace je tedy i zde neomezená, korektivem je 

tu pouze povinnost jednání v souladu s dobrými mravy
107

 a stejné zacházení se všemi 

společníky
108

, což samozřejmě platí i pro převod podílu v rámci společnosti. Záleží tak 

především na vůli společníků, zda si přejí společnost otevřenou s prvky akciové, v níž se 

mohou společníci volně měnit bez vědomí ostatních, nebo dají přednost spíše uzavřené formě 

blížící se osobním společnostem. 

Co by mělo ovšem být akcentováno více než při převodu mezi společníky, je povinnost 

čestného a poctivého jednání obou stran, zejména však převodce. Ten jako společník lépe než 

nabyvatel ví, jaké právní či věcné vady váznou na převáděném podílu. Je-li si tedy převodce 

vědom toho, že ačkoli v minulém účetním období společnost vykázala zisk, situace se 

v poslední době zhoršila natolik, že jí hrozí úpadek, a zatají to před nabyvatelem, jedná se o 

postup v rozporu s dobrými mravy a smlouva bude absolutně neplatná (§ 580 odst. 1 

ObčZ).
109

                 

2.2.3 Převod v jednočlenné společnosti 
 

Bez ohledu na znění společenské smlouvy je podíl vždy neomezeně převoditelný, jsou-

li splněny podmínky unipersonální společnosti. Dané pravidlo normuje § 14 ZOK, podle 

něhož „stane-li se společnost jednočlennou společností, k ujednáním společenské smlouvy, 

která zakazují nebo omezují převoditelnost nebo zastavení nebo možnost přechodu podílu, se 

po dobu, kdy je jednočlennou společností, nepřihlíží“.
110

 Ve své podstatě jde jen logické 

vyústění předpokladu, že jediný společník může smluvní omezení společenské smlouvy 

kdykoliv změnit rozhodnutím v působnosti valné hromady (§ 12 odst. 1 ZOK) a následně 

převést podíl na třetí osobu.
111

   

                                                 
105

 Pokud například bude nabyvatelem osoba blízká (§ 22 ObčZ). 
106

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 135. 
107

 Viz § 1 odst. 2 ObčZ: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně 

od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení 

osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“   
108

 Viz § 212 odst. 1, věta druhá, ObčZ: „Korporace nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani 

znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy.“   
109

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 135-136. 
110

 Podobně obchodní zákoník stanovil v § 115 odst. 2, věta poslední, neomezitelnou převoditelnost, jestliže 

společnost měla jediného společníka.  
111

 J. Lasák in op. cit. sub. 17, s. 171. 
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2.3 Souhlas s převodem podílu a možné následky jeho neudělení 

2.3.1 Souhlas orgánu společnosti 
 

Právní úprava rozlišuje, nejen na koho má být podíl převeden, nýbrž i orgán, jenž má 

souhlas udělit. Jak již bylo popsáno, rozhodující je znění společenské smlouvy, která může 

převod podmínit souhlasem valné hromady, jiného orgánu nebo i společníků samotných. 

Pokud společníci nepřistoupí k individuální regulaci, zákon o obchodních korporacích 

vyžaduje souhlas valné hromady pouze pro převod na tercia.  

Souhlas orgánu společnosti (popř. společníků) je tak další skutečností, jež přistupuje 

k převodní smlouvě a je podmínkou její účinnosti.
112

 O udělení souhlasu musí zúčastněné 

strany požádat a z povahy věci na něj není právní nárok.
113

 V tomto ohledu lze očekávat vyšší 

míru aktivity převodce v zájmu jeho plného nebo dílčího zániku účasti ve společnosti.
114

 

Nejvyšší soud ČR v minulosti opakovaně vyslovil názor, podle něhož „vyžaduje-li zákon k 

účinnosti právního úkonu souhlasu valné hromady, může být souhlas dán (nevyžaduje-li 

zákon předchozí souhlas), před i po uzavření smlouvy“.
115

 Tento závěr zůstává platný i 

nadále, ačkoli se objevují i výklady, podle kterých formulace ustanovení § 207 odst. 2, věta 

první, a § 208 odst. 2, věta první, ZOK
116

 jasně předpokládá, že uzavření převodní smlouvy 

předchází souhlasu příslušného orgánu (popř. společníků), a tudíž předchozí souhlas není 

možný.
117

 Takovou interpretaci nepovažuji za správnou, jelikož by bezdůvodně omezovala 

svobodu vůle a narušovala právní jistotu účastníků vztahu. Za zcela logický mám postup 

potenciálních stran nejdříve si vyžádat stanovisko společnosti, než přistoupí k samotnému 

uzavření převodní smlouvy. Předcházejí tím riziku, že následný souhlas nebude dán a jejich 

práce na přípravě smlouvy vyjde vniveč. Od toho se také odvíjí odpověď na otázku, zda musí 

být orgánu společnosti či společníkům předložen konkrétní text smlouvy o převodu zároveň 

s žádostí o udělení souhlasu. Nejen, že to není reálně možné, připustíme-li variantu 

předběžného souhlasu, ale ztotožňuji se i s pohledem Petra Čecha
118

, podle něhož plně 

postačí, bude-li schválena osoba nabyvatele a velikost převáděného podílu.
119

 Na druhou 

stranu uznávám, že případné odmítnutí předložení převodní smlouvy (pokud by byla již 

                                                 
112

 § 207 odst. 2, věta druhá, a § 208 odst. 1, věta druhá, ZOK. 
113

 Pokud je souhlas odepřen, nelze se obrátit na soud, aby jej přiznal.  
114

 L. Lochmanová in op. cit. sub. 21, s. 376. 
115

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2007, sp. zn. 29 Odo1278/2005. Obdobně rozsudek ze dne 27. 

4. 2004, sp. zn. 29 Odo 414/2003.   
116

„… není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu…“ 
117

 L. Lochmanová in op. cit. sub. 21, s. 375-376. 
118

 P. Čech in op. cit. sub. 98, s. 16-22. 
119

 Tím rovněž dojde k naplnění požadavku určitosti rozhodnutí orgánu společnosti dle § 45 odst. 2 ZOK. 
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vyhotovena) se může negativně odrazit na (ne)udělení souhlasu.  

Nejasnosti panují i ohledně většiny potřebné k přijetí souhlasu valné hromady a jeho 

formy. Tady je třeba připomenout, že podobný problém se vyskytl již v devadesátých letech 

minulého století. Vyřešila ho novela obchodního zákoníku provedená zákonem č. 370/2000 

Sb., který mimo jiné modifikoval znění § 141 odst. 1 tak, aby bylo jasné, že k přijetí usnesení 

o souhlasu s převodem podílu není vyžadována dvoutřetinová většina hlasů všech společníků, 

ale notářský zápis ano. Zákon o obchodních korporacích danou úpravu nepřevzal a zadělal tak 

na další interpretační oříšek. Aktuálně se nabízí aplikace § 171 odst. 1 písm. b) ZOK, podle 

něhož se k rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, kogentně vyžaduje 

souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech společníků a notářský zápis (§ 172 odst. 

1).
120

 Zastánci
121

 tohoto výkladu argumentují tím, že ačkoliv rozhodnutí valné hromady o 

souhlasu s převodem podílu ještě neznamená faktický zásah do společenské smlouvy, 

v konečném důsledku jím za předpokladu uzavření převodní smlouvy je. Osobně se však 

přikláním k variantě opačné, podle které je právním důvodem změny společenské smlouvy 

platná a účinná smlouva o převodu podílu, usnesení valné hromady je jen předpokladem její 

účinnosti. Tudíž k přijetí souhlasu postačuje prostá většina hlasů přítomných společníků, 

neurčuje-li společenská smlouva jinak (§ 170 ZOK), a notářský zápis se dle § 80a odst. 1 

zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 

předpisů, nesepisuje.
122

 Za demonstraci faktu, že důsledkem souhlasu valné hromady není 

změna společenské smlouvy, považuji například situaci, kdy souhlas bude dán ještě před 

uzavřením převodní smlouvy, posléze si však subjekty transakci rozmyslí a k převodu 

nakonec nedojde. Nehledě na to, že pokud zákonodárce zamýšlel v tomto případě požadavek 

notářského zápisu, měl se poučit z minulosti a vůli projevit výslovně. K tomuto závěru ostatně 

nedávno došel i Nejvyšší soud ČR ve stanovisku ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015, 

v němž uvádí: „Usnesení valné hromady o souhlasu s převodem podílu … není rozhodnutím, 

v jehož důsledku dochází ke změně společenské smlouvy v osobách společníků ve smyslu § 

171 odst. 1 písm. b) z. o. k. (ani jiným rozhodnutím vyjmenovaným v § 171 odst. 1 z. o. k.). 

Valná hromada toliko rozhoduje o tom, zda souhlasí s tím, aby k takové změně došlo na 

základě smlouvy o převodu podílu. Jinými slovy právním jednáním, v jehož důsledku se mění 

společenská smlouva v okruhu společníků, je smlouva o převodu podílu; usnesení valné 

                                                 
120

 Forma notářského zápis lze nicméně obejít formou hlasování per rollam, kde je nahrazena úředně ověřenými 

podpisy (§ 175 odst. 3 ZOK). 
121

 Např. L. Lochmanová in op. cit. sub. 21, s. 375; P. Hampel in op. cit. sub. 102; L. Josková, J. Šafránek, P. 
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hromady je pouze fakultativní podmínkou její účinnosti.“ 

Má-li souhlas udělit jiný orgán společnosti než valná hromada, rozhoduje většinou hlasů 

zúčastněných členů, přičemž je oprávněn usnášet se za přítomnosti většiny členů. V případě 

rovnosti hlasů rozhoduje hlas zvoleného předsedy, nestanoví-li společenská smlouva jinak.
123

 

O formě souhlasu jiného orgánu společnosti či společníků zákon o obchodních korporacích 

mlčí. Mám tedy za to, že bude-li souhlas udělovat například statutární orgán nebo dozorčí 

rada, prostá písemná forma bude dostatečná.   

2.3.1.1 Odstoupení od smlouvy o převodu podílu v důsledku neudělení souhlasu  

 
Jak u převodu podílu mezi společníky, tak u převodu na třetí osobu je k udělení 

souhlasu poskytnuta zákonná lhůta šest měsíců, která počíná běžet ode dne uzavření smlouvy 

o převodu. Za předpokladu marného uplynutí této lhůty nastává fikce účinků odstoupení od 

smlouvy.
124

 Smlouva o převodu se od počátku ruší (§ 2004 odst. 1 ObčZ) a práva a povinnosti 

převodce a nabyvatele ze smlouvy zanikají (§ 2005 odst. 1 ObčZ). Jedná se ale o pravidla 

dispozitivní, a to jak ohledně šestiměsíční lhůty, tak ohledně účinků s odstoupením spojených. 

Kritizována je nicméně formulace relevantních ustanovení zákona o obchodních 

korporacích, neboť není možné rozhodnout o udělení souhlasu dříve, než je o to orgán 

společnosti požádán. Po marném uplynutí šesti měsíců od uzavření smlouvy však přesto 

nastupují účinky odstoupení. Jako řešení bych viděla novelizaci daných ustanovení, aby se 

dispozitivní lhůta počítala až ode dne doručení žádosti o souhlas orgánu společnosti.
125

     

2.3.1.2 Abandonní právo 

 
Pozitivně hodnotím zakotvení možnosti společníka ze společnosti vystoupit, pokud 

příslušný orgán neudělí souhlas k převodu podílu na jiného společníka, ať již proto, že je 

nečinný, nebo jej odmítne bez udání důvodu. Dojde tím totiž k podstatnému ztížení možnosti 

společníka společnost opustit a v případě absence § 207 odst. 3 ZOK by mu nezbylo nic 

jiného, než postupovat podle § 205 ZOK a domáhat se zrušení své účasti rozhodnutím 

soudu.
126

 Prekluzivní zákonná lhůta k vystoupení činí jeden měsíc ode dne zániku smlouvy, 
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jinak se k němu nepřihlíží, a pro postup při vystoupení se uplatní § 164 ZOK. Je třeba 

upřesnit, že společník může vystoupit jen co do podílu, k jehož převodu vyžadoval souhlas a 

zároveň zcela splatil vkladovou povinnost s ním spojenou.  

 Ani tady ovšem není zákonná úprava ideální. První otázkou je, jak vykládat „neudělení 

souhlasu bez udání důvodu“. Prostor pro interpretaci je dle mého názoru velmi široký a 

obtížně se bude rozlišovat mezi zásadními důvody a obstrukcí ze strany ostatních společníků. 

Objevuje se dokonce i teorie, podle které má odůvodnění smysl jen za předpokladu, že 

společenská smlouva přímo upravuje podmínky, za kterých je nutné s převodem podílu na 

jiného společníka vyslovit souhlas (popř. nesouhlas). Jinak nemůže být neexistence 

odůvodnění nesouhlasu důvodem pro vystoupení ze společnosti.
127

 S tím nesouhlasím a jsem 

přesvědčena, že taxativním výčtem situací vyslovení (resp. odmítnutí) souhlasu ve 

společenské smlouvě, by si společnost sama bezdůvodně odepřela možnost uvážit všechna 

pro a proti v individuálním případě (konkrétní osobu nabyvatele, aktuální ekonomickou 

situaci apod.). Je nereálné předem pamatovat na veškeré rozmanitosti a variace, které mohou 

být s převodem podílu jednotlivě spojeny. Přesto mám za to, že každé odmítnutí souhlasu 

musí mít racionální vysvětlení.  

Další problém spočívá v již zmíněném nevhodném znění § 207 odst. 2, věta první, a § 

208 odst. 2 ZOK. Pokud by totiž příslušný orgán nebyl o vyslovení souhlasu požádán a 

společnost by se tak o zamýšleném převodu vůbec nedozvěděla, nastaly by po uplynutí 

šestiměsíční lhůty účinky odstoupení od smlouvy a ke všemu by společník (za splnění 

zákonných předpokladů) mohl ze společnosti vystoupit pro nečinnost příslušného orgánu. 

Takové jednání by však podle mého názoru znamenalo obcházení smyslu zákona.  

V neposlední řadě mám za to, že možnost vystoupení ze společnosti při bezdůvodném 

neudělení souhlasu nebo při nečinnosti daného orgánu měla být dána i při převodu podílu na 

tercia. O myšlenkách stojících na pozadí rozdílné právní regulace lze jen spekulovat, jelikož 

důvodová zpráva ZOK opět nic neříká. Jak uvádí Jarmila Pokorná
128

, odůvodněný by byl 

kontrast úpravy tehdy, pokud by § 207 odst. 3 a § 208 ZOK byly vzájemně propojeny a 

představovaly dvě fáze převodu – zájemce o prodej podílu by měl nejdříve hledat vhodnou 

třetí osobu, pokud by ji nenašel, mohl by se pokusit o převod na některého společníka, a 

pokud by ani tentokrát neuspěl, představovala by možnost vystoupit ze společnosti poslední 

cestu, jak ji opustit bez soudního řízení. Ve skutečnosti jsou však obě ustanovení na sobě 

nezávislá. Naproti tomu ale Jarmila Pokorná neodmítá možnost zakotvit abandonní právo pro 
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převod na extranea ve společenské smlouvě. S takovým názorem se ztotožnit nemohu a to 

zejména s ohledem na kogentní povahu § 202 odst. 1 ZOK.    

2.3.2 Souhlas jediného společníka 
 

V minulosti nebylo pochyb, že k převodu podílu jediného společníka není třeba jeho 

souhlasu, v žádné formě, ani pokud by tak stanovila společenská smlouva. Důvodem bylo 

jasné ustanovení § 115 odst. 2 ObchZ, podle něhož byl podíl v jednočlenné společnosti vždy 

převoditelný na třetí osoby.
129

 Klidné vody rozvířil Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 29. 3. 

2011, sp. zn. 29 Cdo 282/2010, v němž nedopatřením rozšířil pravidla o rozhodování jediného 

společníka o převodu podílu vyloučeného společníka, včetně požadavku dodržet formu 

notářského zápisu, i na převod podílu jediného společníka, jenž nebyl ze společnosti 

vyloučen. V daném judikátu doslova uzavírá: „Rozhodnutí jediného společníka o převodu 

obchodního podílu podle § 113 odst. 5 věty druhé obch. zák. (obdobně i souhlas jediného 

společníka podle § 115 odst. 1 a odst. 2 obch. zák.) lze přitom, je-li jediný společník 

účastníkem smlouvy o převodu obchodního podílu (ať už jako převodce, nebo jako nabyvatel), 

vyjádřit přímo smlouvou o převodu obchodního podílu … V těchto případech je ovšem 

nezbytné, aby smlouva o převodu obchodního podílu byla uzavřena ve formě notářského 

zápisu.“ Kromě toho tedy, že potvrdil možnost nahrazení souhlasu uděleného samostatným 

rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady souhlasem vyjádřeným 

v samotné převodní smlouvě, vyslovil povinnost, aby i smlouva o převodu 100% podílu 

jediného společníka na tercia měla formu notářského zápisu, je-li do ní vložen souhlas 

s převodem.
130

 Ačkoliv v odborných kruzích zaznívaly hlasy zdůrazňující nesprávnost závěru 

dovolacího soudu, některé rejstříkové soudy jej začaly promítat do praxe a vyžadovat souhlas 

jediného společníka či převodní smlouvu ve formě notářského zápisu.
131

  

Zákon o obchodních korporacích jednoznačnou výjimku z daného pravidla nezakotvuje. 

Nicméně se domnívám, že lze k uspokojivému závěru dopět následujícím výkladem. Pokud 

udělení souhlasu valné hromady nespadá do výčtu rozhodnutí dle § 171 odst. 1 ZOK, o čemž 
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bylo pojednáno výše, není o něm třeba pořizovat notářský zápis, a tudíž není naplněn ani 

předpoklad stanovený v § 12 odst. 2 ZOK a nelze tuto formu vyžadovat pro rozhodnutí 

jediného společníka, tudíž ani pro smlouvu o převodu podílu v jednočlenné společnosti.  

  Další pochybnosti však budí formulace § 14 ZOK, podle které se po dobu, kdy je 

společnost jednočlennou, nepřihlíží pouze k ujednáním společenské smlouvy, která zakazují 

či omezují převoditelnost podílu. Znamená to tedy, že zákonná omezení zůstávají zachována? 

Kladnou odpověď je možné najít v nejedné odborné publikaci.
132

 To by ale znamenalo, že 

v případě mlčení společenské smlouvy ohledně převoditelnosti podílu na tercia, by si jediný 

společník musel souhlas udělit podle § 12 odst. 1 a § 208 odst. 2 ZOK, což považuji za 

absurdní. Jak poznamenává Jan Dědič a Petr Šuk
133

, požadovat, aby tatáž vůle téže osoby byla 

projevena duplicitně ve formě rozhodnutí jediného společníka, by bylo odrazem právního 

formalismu příčícímu se „zdravému rozumu“. 

Zmíněným spekulacím snad učiní za dost poměrně čerstvé vyjádření Nejvyššího soudu 

ČR, které svým zněním znovu nastoluje stav panující před vydání matoucího usnesení sp. zn. 

29 Cdo 282/2010, když říká: „Má-li společnost jediného společníka, není nutné, aby tento 

společník udělil souhlas s převodem svého podílu postupem podle § 12 odst. 1 z. o. k., tedy 

přijal rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady. Požadovat udělení 

souhlasu jediného společníka s tím, že může (svým právním jednáním) převést podíl, nedává 

smysl (§ 2 odst. 2 část věty za středníkem o. z.); převádí-li jediný společník svůj podíl, pak s 

jeho převodem ipso facto souhlasí.“  

Dovolím si tedy uzavřít, že zákon o obchodních korporacích umožňuje jedinému 

společníkovi převést podíl ve společnosti s ručením omezeným bez dalších formalit 

spojených s jeho souhlasem, jenž ostatně vyplývá z aktu uzavření smlouvy o převodu podílu. 

Jako pojistku, že ani zákonná omezení nebudou aplikována, je však možné přímo do 

společenské smlouvy zakomponovat ustanovení, že podíl jediného společníka je vždy volně 

převoditelný.   

2.3.3 Souhlas druhého manžela 
 

Jelikož občanský zákoník nedává prostor pochybnostem, že podíl v obchodní 

společnosti nabytý jedním z manželů za trvání manželství z prostředků společného jmění je 

dle § 709 odst. 3 ObčZ součástí společného jmění manželů, uplatní se pro jeho převod § 714 

odst. 1 ObčZ, podle něhož v záležitostech společného jmění, jež nelze považovat za běžné, 
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právně jednají oba manželé společně, nebo jeden manžel musí mít souhlas druhého. 

S ohledem na skutečnost, že převod podílu zpravidla představuje dispozice s majetkovými 

hodnotami nikoliv bezvýznamnými, lze dovodit, že se o výkon běžné správy nejedná.
134

 Proto 

musí být naplněn i zákonný požadavek společného jednání či opatření si souhlasu druhého 

manžela. Nezbytnost souhlasu druhého manžela občanský zákoník stanoví i na straně 

nabyvatele podílu, konkrétně v § 715.
135

 Tato pravidla platí jak pro převody podílů 

v existujícím společném jmění, tak i po jeho zániku do doby, než je vypořádáno, „neboť 

podle ustálené judikatury právní vztahy mezi (bývalými) manžely, popřípadě mezi nimi a 

třetími osobami týkající se majetku a závazků, které tvořily předmět společného jmění 

manželů, se v době mezi zánikem a vypořádáním společného jmění manželů řídí právními 

předpisy o společném jmění manželů“
136

. 

Ať už je manžel v pozici převodce nebo nabyvatele podílu a jedná-li bez souhlasu 

druhého manžela, má druhý manžel právo dovolat se relativní neplatnosti smlouvy o 

převodu
137

, a to v obecné tříleté zákonné promlčecí lhůtě (§ 629 odst. 1 ObčZ). Příslušným 

k rozhodování o neplatnosti převodní smlouvy je krajský soud dle § 9 odst. 2 písm. e) OSŘ, 

jelikož jde o spor ze vzájemných právních vztahů mezi společníky obchodní společnosti.
138

 

Součástí námitky relativní neplatnosti musí být rovněž uvedení důvodu takové neplatnosti.
139  

 

V souvislosti s nebezpečím prohlášení relativní neplatnosti smlouvy o převodu podílu se 

vyskytla otázka, zda se v případě, kdy manžel – společník, zapsaný v obchodním rejstříku, 

opomene při převodu podílu získat souhlas manžela – nespolečníka, jenž v obchodním 

rejstříku uveden není, neuplatní v souladu s § 8 odst. 1 ZoVR zásada dobré víry druhé 

smluvní strany ve stav zápisu v obchodním rejstříku, která by sanovala případnou relativní 

neplatnost převodní smlouvy.
140

 Tomáš Dvořák
141

 má za to, že zmíněný § 8 ZoVR je ve 

vztahu k § 714 ObčZ lex specialis, a proto bude smlouva o převodu platná nehledě na absenci 

souhlasu druhého manžela. Osobně však nepokládám danou úvahu za správnou, neboť 
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ustanovení zákona o veřejných rejstřících hovoří o sanačních účincích dobré víry jen za 

předpokladu, že zápis v obchodním rejstříku neodpovídá skutečnosti, což ale není tento 

případ. Domnívám se, že za takové situace by se měl soud přidržet ustanovení občanského 

zákoníku a vyhovět manželu dovolávajícímu se relativní neplatnosti.  

Ve snaze předejít podobným komplikacím a zároveň pozdější důkazní nouzi lze 

doporučit, aby strany trvaly na písemné formě souhlasu, ačkoliv to zákonodárce 

nevyžaduje.
142

            

2.3.4 Souhlas státního orgánu 
 

Pro úplnost je třeba dodat, že převod podílu může být v některých případech podmíněn 

souhlasem státního orgánu dle zvláštního zákona. Následkem jeho absence se opakovaně 

zabýval Nejvyšší soud ČR a v rozhodnutí ze dne 18. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 291/2004, 

konstatoval, že „za situace, kdy zákon požaduje k provedení určitého úkonu předchozí souhlas 

určitého orgánu, znamená nedostatek takového souhlasu neplatnost úkonu, zatímco v 

případech kdy postačuje souhlas následný, způsobuje jeho nedostatek pouze neúčinnost 

úkonu“.
143

  

Předchozí souhlas musí udělit například Rada pro rozhlasové a televizní vysílání pro 

převod podílu provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání na třetí osobu ve 

společnosti provozovatele s licencí, a to v souladu s § 21 odst. 6 a 7 zákona č. 231/2001 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Jeho případná absence by se promítla do absolutní neplatnosti právního 

jednání (§ 588 ObčZ), jak ostatně uzavřel dovolací soud ve zmíněném judikátu.  

Podmínku účinnosti převodní smlouvy pak kupříkladu představuje povolení Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže, neboť dle § 15 odst. 2 ZOHS, návrh na povolení spojení musí 

podat také soutěžitel, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného 

soutěžitele „nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů“
144

 a 

dosáhne obratových kritérií stanovených v § 13 ZOHS. O udělení povolení musí soutěžitel 

požádat do jednoho roku od uzavření smlouvy, jinak se má za to, že se smlouva od počátku 

ruší. Stejné následky nastanou, i pokud byla žádost pravomocně zamítnuta.
145

    

 

                                                 
142

 P. Čech in op. cit. sub. 98, s. 16-22. 
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 Obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2003, sp. zn. 29 Odo 430/2002, a rozsudek ze dne 27. 4. 

2004, sp. zn. 29 Odo 414/2003. 
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 § 12 odst. 3 písm. a) ZOHS. 
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 § 1762 odst. 2 ObčZ. 
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3. SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU 

3.1 Právní titul převodu podílu  

Jak bylo již naznačeno, zákon o obchodních korporacích nadále neupravuje smlouvu o 

převodu podílu jako zvláštní smluvní typ, ale kompletně se z důvodu povahy podílu jakožto 

věci aplikují obecné typy smluv obsažené v občanském zákoníku.
146

 Právním titulem pro 

úplatné převody podílu je kupní smlouva (§ 2085 a násl. ObčZ), pro neúplatné smlouva 

darovací (§ 2055 a násl. ObčZ) a pokud si smluvní strany dohodnou jako formu úplaty směnu, 

užijí se ustanovení směnné smlouvy (§ 2184 a násl. ObčZ). Vyloučeno však není ani uzavření 

inominátní smlouvy (§ 1746 odst. 2 ObčZ). 

Zúčastněné strany ovšem musí při aplikaci jednotlivých smluvních typů respektovat 

omezení daná zákonem, společenskou smlouvou, jakož i samotnou podstatou podílu jako věci 

nehmotné. Jeho specifická povaha vylučuje uplatnění některých ustanovení o obsahu kupní 

smlouvy (balení, množství věci, jakost, provedení apod.). Oproti tomu významnými 

součástmi převodní smlouvy by měly být informace o druhu převáděného podílu, právech a 

povinnostech s ním spojených, hospodářské situaci společnosti atd. Zvláště podstatné pak 

jsou tyto údaje pro nabyvatel stojící mimo společnost. U darování se jeví problematickou 

možnost odvolat dar pro nevděk, jelikož se obdarovaný stává společníkem společnosti a jeho 

neurovnané vztahy s dárcem by mohly ohrozit stabilitu jejích vnitřních poměrů.
147,148

                

3.2 Formální náležitosti smlouvy o převodu podílu  

Z dikce § 209 odst. 2 ZOK plyne jako předpoklad účinnosti smlouvy o převodu podílu 

vůči společnosti její písemná forma s úředně ověřenými podpisy, z čehož lze následně 

vyvozovat dva způsoby interpretace. Ten první připouští, že k platnému převodu podílu může 

dojít i na základě ústního jednání s účinky inter partes. Písemná forma převodní smlouvy tedy 

není sama o sobě podmínkou platnosti převodu. Avšak účinky vůči společnosti nastanou až 

doručením účinné smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy. Není tak vyloučen 

tichý převod podílu mezi účastníky právního vztahu, aniž by došlo k jeho indikaci 
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 Obchodní zákoník reguloval smlouvu o převodu obchodního podílu v § 115 odst. 3 jako zvláštní smluvní typ. 

Nicméně právní úprava byla příliš stručná a pro praxi nedostačující. Problém činilo i pojetí obchodního podílu 

jako jiné majetkové hodnoty, pro které nebylo možné přímo použít ustanovení regulující obecné smluvní typy ve 

starém občanském zákoníku nebo obchodním zákoníku.  
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 Nejvyšší soud ČR nicméně v rozhodnutí ze dne 21. 3. 2007, sp. zn. 29 Odo 266/2005, které lze vztáhnout i na 

společnost s ručením omezeným, došel k závěru, podle něhož, je-li smlouva o převodu členských práv a 

povinností v družstvu bezúplatná, může se převodce domáhat vrácení daru analogicky podle ustanovení § 630 

SOZ.  
148

 J. Pokorná in op. cit. sub. 17, s. 1067. 
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společnosti.
149

   

Naproti tomu druhá výkladová varianta chápe smlouvu o převodu podílu jako jednání 

týkající se změny obchodní korporace ve smyslu § 6 odst. 1 ZOK, dle něhož „právní jednání 

týkající se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku obchodní korporace vyžadují 

písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, jinak jsou neplatná; soud k této neplatnosti 

přihlédne i bez návrhu“. Dodržení předepsané formy je tedy nutným předpokladem, aby 

vůbec platně vznikla a vyvolala jakékoliv účinky i mezi smluvními stranami.
150

 Podpisy 

zúčastněných stran se však nemusí nacházet na téže listině. Tuto interpretaci považuji za 

korektní, neboť jak jsem již uvedla, převodní smlouva představuje právní důvod změny 

společenské smlouvy v osobách společníků, tedy společnosti. Petr Čech
151

 na podporu 

aplikace § 6 odst. 1 ZOK argumentuje i usnesením Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. 7. 2006, 

sp. zn. 29 Odo 970/2005, podle něhož „není pochyb o tom, že odstoupení od smlouvy o 

převodu obchodního podílu a odvolání účinků odstoupení od smlouvy jsou, stejně jako 

samotná smlouva o převodu obchodního podílu, právní úkony týkající se změny společnosti, 

neboť jimi dochází ke změně v osobách společníků“. 

I v tomto ohledu dovolací soud v poslední době přispěl ke zvýšení právní jistoty, když 

se přiklonil ke druhé možnosti výkladu a konstatoval: „Zákon o obchodních korporacích 

přitom klade na smlouvu o převodu podílu nevtěleného do kmenového listu požadavek na 

písemnou formu s úředně ověřenými podpisy (§ 209 odst. 2 z. o. k.). Jakkoliv tak činí v 

souvislosti s účinností smlouvy vůči společnosti, lze dovodit, že jde o požadavek na formu 

smlouvy jako takové; opačný výklad, podle kterého se forma smlouvy o převodu podílu může 

lišit v závislosti na tom, zda má mít účinky vůči společnosti či nikoliv, považuje Nejvyšší soud 

z hlediska právní jistoty za neudržitelný … “
152

 Nedostatek zákonných formálních náležitostí 

smlouvy o převodu podílu je sankcionován v souladu s § 582 odst. 1, věta první, ObčZ 

neplatností právního jednání, ledaže strany vadu dodatečně zhojí.  

Není výjimkou, že v praxi uzavírá smlouvu o převodu podílu zplnomocněný zástupce 

převodce. V souladu s § 441 odst. 2, věta poslední, ObčZ, podle kterého „vyžaduje-li se pro 

právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc“, platí požadavek úředního 
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 HAVEL, Bohumil. Otázky & Odpovědi: Jak se převádí podíl, resp. kmenový list ve společnosti s ručením 

omezeným? Jsou potřeba souhlasy valné hromady? Rekodifikace & praxe. 2014, 2(4), s. 24-25. 
150

 Písemnou formu smlouvy o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy stanovil i obchodní zákoník (§ 115 

odst. 3, věta první a druhá). I nadále je tato forma vyžadována také u smlouvy o zajišťovacím převodu práva 

převodem podílu (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 11. 2005, sp. zn. 29 Odo 28/2005).    
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ČECH, Petr. Ještě k převodu kmenového listu (a formě smlouvy o převodu podílu). Rekodifikace & praxe. 

2014, 2(8), s. 26-28. Stejný názor zastávají také J. Dědič, P. Šuk in op. cit. sub. 78, s. 167-172; J. Pokorná in op. 

cit. sub. 17, s. 1069. 
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 Stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015. 
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ověření i pro podpis převodce, jakožto zmocnitele, na plné moci.
153

      

3.3 Podstatné náležitosti smlouvy o převodu podílu 

Smlouva o převodu podílu musí předně splňovat obecné požadavky kladené na právní 

jednání v ustanoveních § 545 a násl. ObčZ. Pro uplatnění konkrétního smluvního typu je poté 

rozhodující, zda smluvní strany naplní jednotlivé pojmové znaky pro ten který smluvní typ. 

Darovací smlouvou dle § 2055 odst. 1 ObčZ dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci 

nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo 

nabídku přijímá. Smlouvou kupní se prodávající v souladu s § 2079 odst. 1 ObčZ zavazuje, že 

kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu k ní nabýt vlastnické právo, 

a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
154

 Ve směnné 

smlouvě se dle § 2184 odst. 1 ObčZ každá strana zavazuje převést druhé straně vlastnické 

právo k věci výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k věci jiné. Vrchní 

soud v Praze v minulosti dovodil, že „smlouva o směně obchodních podílů společností s 

ručením omezeným … především musí obsahovat vůli převodce obchodního podílu v jedné 

společnosti s ručením omezeným tento obchodní podíl převést a za něj nabýt obchodní podíl v 

jiné společnosti a vůli nabyvatele obchodní podíl v této společnosti nabýt a za něj převést 

obchodní podíl v jiné společnosti“
155

. 

Dále je z logiky věci zřejmé, že převodní smlouva musí identifikovat smluvní strany, 

předmět převodu, tj. převáděný podíl, jaký vklad do základního kapitálu na převáděný podíl 

připadá a také jaká bude účast nabyvatele ve společnosti (zlomkem či procentem), obchodní 

firmu nebo název, sídlo a IČO společnosti, ve které se podíl převádí.
156

  

Podstatnou náležitostí smlouvy o převodu podílu, jež vyplývá z obecné zásady určitosti 

právního jednání, je také stanovení úplatnosti či bezplatnosti převodu, neboť jde o diferenční 

pojmové znaky koupě a darování. V tomto případě zůstávají aplikovatelné závěry dosavadní 

judikatury, například Nejvyšší soud ČR v usnesení ze 7. 10. 1998, sp. zn. 1 Odon 110/97, 

dovodil: „Smlouvu o převodu obchodního podílu podle § 115 ObZ lze využít jak pro úplatný, 

tak pro bezúplatný převod. … Pokud nelze z konkrétní smlouvy o převodu obchodního podílu 

zjistit, zda se její účastníci dohodli na úplatném či na bezúplatném převodu obchodního 
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 Dřívější právní úprava však podobné pravidlo neobsahovala, proto musel situaci vyjasnit Nejvyšší soud ČR. 

V usnesení ze dne 23. 5. 2006, sp. zn. 29 Odo 894/2006, uzavřel, že s ohledem na právní jistotu nabyvatele 

podílu, společnosti i třetích osob, je nezbytné postavit na jisto, že převodce je opravdu majitelem podílu 

zapsaným v obchodním rejstříku. „Tomuto účelu pak nepochybně odpovídá, aby byly úředně ověřeny nejen 

podpisy zmocněnců na smlouvě, ale i podpis na plné moci k uzavření takové smlouvy.“ 
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 Vzhledem k pojetí podílu jako věci nehmotné (§ 496 odst. 2 ObčZ), nedochází k jeho reálnému předání.   
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Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 12. 2005, sp. zn. 7 Cmo 519/2005.  
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 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 139. 
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podílu není taková smlouva dostatečně určitá a je tedy absolutně neplatná podle § 37 odst. 1 

OZ.“
157

 V současné době nedostatek tohoto údaje způsobí nicotnost smlouvy pro její 

neurčitost, ledaže strany projev vůle dodatečně vyjasní (§ 553 ObčZ). 

Nejasnosti panují ohledně určitosti vyjádření kupní ceny při úplatném převodu podílu. 

Část odborné veřejnosti
158

 považuje za nezbytné i stanovení kupní ceny nebo způsobu, jakým 

bude určena (§ 2080 ObčZ). Opírá se přitom o usnesení ze dne 5. 4. 2006, sp. zn. 29 Odo 

221/2005, v němž Nejvyšší soud ČR doslova říká: „… obchodní zákoník sice nezařazuje 

dohodu o ceně obchodního podílu či způsobu jejího určení mezi náležitosti smlouvy o převodu 

obchodního podílu, z požadavku určitosti právního úkonu (§ 37 odst. 1 obč. zák.) však vyplývá 

nezbytnost takové dohody, neboť zákon pro smlouvu o převodu obchodního podílu nestanoví 

postup pro určení ceny, není-li uvedena ve smlouvě (jak to činí např. pro kupní smlouvu či 

smlouvu o dílo) a při nedostatku smluvního ujednání o ceně by tedy nebylo možné cenu s 

použitím dispozitivního ustanovení zákona určit.“
159

 Domnívám se však, že tento závěr 

stávající právní úprava překonala právním pojetím podílu jakožto věci a smlouvu o převodu je 

možné uzavřít i bez výslovného sjednání kupní ceny (či způsobu jejího určení), když 

občanský zákoník s náhradním postupem určení ceny počítá.
160

 Stanoví se jako cena obvyklá 

za srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných podmínek. Nepodaří-li se 

takto výši ceny zjistit, určí ji soud s přihlédnutím k obsahu smlouvy, povaze plnění a 

zvyklostem.
161

 Nicméně se přikláním k tomu, aby si zúčastněné strany v zájmu právní jistoty 

sjednaly výši úplaty co možná nepřesněji a nespoléhaly na podpůrnou zákonnou úpravu. 

Zvláště když jim nic nebrání dohodnout se o ceně i v příloze smlouvy
162

 nebo jejím dodatku.  

Především z důvodu obcházení daňových povinností si strany ve smlouvě o převodu 

někdy dohodnou nižší kupní cenu, než jaká bude reálně za převáděný podíl vyplacena. Na 

takové jednání je pak třeba nahlížet v intencích § 555 odst. 2 ObčZ: „Má-li být určitým 

právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho pravé 
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 Obdobně také usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne z 20. 6. 2000, sp. zn. 32 Cdo 97/2000. 
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 Např. A. Rozehnal in op. cit. sub. 20, s. 957; T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 139; J. Duba in op. cit. sub. 87. 
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 Dovolací soud uvedený právní názor zopakoval např. v usnesení ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. 29 Cdo 

1685/2013: „ … podle ustálené judikatury (vztahující se k právní úpravě účinné do 31. prosince 2013) je dohoda 

o výši ceny za převod obchodního podílu, popř. o způsobu jejího určení, obligatorní náležitostí úplatné smlouvy 

o převodu obchodního podílu ... “   
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 Obdobně P. Čech in op. cit. sub. 86, s. 14-16; J. Hejda in op. cit. sub. 2, s. 259. 
161 § 1792 odst. 1 ve spojení s § 2085 odst. 2 ObčZ.    
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Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 4. 2006, sp. zn. 29 Odo 221/2005: „ ... není vyloučeno, aby byla 

dohoda o ceně součástí přílohy ke smlouvě o převodu obchodního podílu. Taková dohoda však musí vždy mít, 

vzhledem k předepsané písemné formě smlouvy o převodu obchodního podílu, písemnou formu."  Obdobně 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 10. 1998, sp. zn. 1 Odon 110/97. 
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povahy.“ Vážností projevu vůle ohledně výše ceny se zabýval i Nejvyšší soud ČR
163

, jenž 

v souvislosti s převodem podílu dovodil, že „směřovala-li vůle účastníků smlouvy k jejímu 

uzavření za jiných podmínek (v projednávané věci za jinou cenu), než je ve smlouvě uvedeno, 

je uzavřená smlouva simulovaným úkonem a zastřeným úkonem je smlouva uzavíraná za 

cenu, kterou účastníci mezi sebou skutečně dohodli.“ V odůvodnění jiného rozhodnutí 

dovolací soud vyslovil právní názor, dle kterého je simulovaný právní úkon (nyní právní 

jednání) neplatný pro nedostatek vážnosti vůle subjektů v souladu s § 41a odst. 2 SOZ a 

platný je disimulovaný právní úkon, ale mimo jiné pouze za předpokladu, „že jsou u něj 

splněny i všechny ostatní náležitosti požadované zákonem pro jeho platnost“
164

. Z uvedeného 

vyvozuji, že i nyní je nezbytné, aby disimulované právní jednání mělo písemnou formu a 

úředně ověřené podpisy ve smyslu § 6 odst. 1 ZOK.     

Za absolutně neplatné pro počáteční nemožnost plnění je dle § 580 odst. 2 ObčZ 

posuzováno i ujednání, podle něhož má být úplata za převod podílu uhrazena z majetku 

společnosti.
165

 V této souvislosti považuji za vhodné upozornit, že uzavření převodní smlouvy 

nezakládá žádná majetková práva převodce vůči společnosti. Dané tvrzení podpořil i Nejvyšší 

soud ČR v usnesení ze dne 25. 4. 2011, sp. zn. 29 Cdo 17/2010, když se přímo vyjádřil, „že 

při ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným převodem obchodního podílu se 

strany smlouvy o převodu obchodního podílu vypořádávají mezi sebou a převodci nevzniká 

nárok na vypořádací podíl či jiný nárok vůči společnosti ani jakýkoli nárok vůči ostatním 

společníkům (nejsou-li nabyvateli obchodního podílu)“.       

3.4 Některá vedlejší ujednání při úplatném převodu podílu  

Vedlejší smluvní ujednání představují fakultativní náležitosti smlouvy o převodu 

podílu, jež si zúčastněné strany mohou sjednat. I na ně se užije právní úprava vedlejších 

ujednání při kupní smlouvě. Převodce si tak může vymínit například výhradu vlastnického 

práva (§ 2132 a násl. ObčZ), výhradu zpětné koupě (§ 2135 a násl ObčZ), předkupní právo (§ 

2140 a násl. ObčZ) nebo výhradu lepšího kupce (§ 2152 a § 2153 ObčZ). Stran nabyvatele 

připadá v úvahu například výhrada zpětného prodeje (§ 2139 ObčZ). Za praktické v případě 

převodu podílu považuji zejména předkupní právo a výhradu vlastnického práva, proto o nich 

pojednám podrobněji.  

                                                 
163

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 3. 2006, sp. zn. 29 Odo 3/2005. 
164

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. 12. 2005, sp. zn. 29 Odo 440/2004.   
165 Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 1. 3. 2007, sp. zn. 29 Odo 641/2005, konstatoval, že nelze „připustit, aby 

společnost s ručením omezeným v jakékoliv formě (včetně nepeněžitého plnění) hradila úplatu za převod 

obchodního podílu na jejího společníka z vlastního majetku či na úkor tohoto majetku“.    
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3.4.1 Předkupní právo k podílu 
  

Obecná úprava zákonného předkupního práva k podílu není, stejně jako dříve, 

zakotvena. Stranám však nic nebrání, aby si jej s ohledem na zásadu smluvní volnosti 

dohodly. Podstatu tvoří závazek kupujícího (dlužníka) nabídnout koupenou věc 

prodávajícímu (předkupníkovi) ke koupi, rozhodne-li se ji v budoucnu prodat třetí osobě 

(koupěchtivému).
166

 Lze jej zřídit na dobu určitou i neurčitou, bezplatně i za úplatu.
167

 

V souladu s § 2140 odst. 2 ObčZ může být zvláštním ujednáním rozšířeno i na jiné způsoby 

zcizení věci, zejména na bezplatný převod podílu. Na smluvním základě je možné výhradu 

předkupního práva učinit závaznou také vůči dědicům nebo předkupní právo zcizit.
168

   

V intencích převodu podílu výhrada předkupního práva představuje účinný prostředek 

proti nežádoucím průnikům osob do společnosti. Uplatnění má i v případě, kdy příslušným 

orgánem nebude udělen souhlas s převodem, neboť poskytuje společníkům jistotu, že mohou 

společnost za přesně garantovaných podmínek opustit.
169

 Lze jej zakomponovat přímo do 

společenské smlouvy, smlouvy o převodu podílu, popř. do jiného právního jednání.
170

   

Diskutabilní je forma nabídky předkupního práva k podílu. V odborné literatuře lze 

narazit minimálně na dva odlišné názory. První říká, že nabídku není nutné učinit písemně.
171

 

Druhý vychází z úvahy, podle níž nabídka musí odpovídat obecným požadavkům kladeným 

na právní jednání, a to včetně formy. Ustanovení § 6 odst. 1 ZOK vyžaduje pro převodní 

smlouvu písemnou formu s úředně ověřenými podpisy, proto i samotná nabídka musí být 

vyhotovena v této formě.
172

 Tento výklad nepovažuji za správný. Podle mého názoru lze z § 

2147 odst. 1, věta třetí, ObčZ („Nabídka ke koupi nemovité věci vyžaduje písemnou formu.“) 

argumentací a contrario dovodit, že písemná forma nabídky není třeba. Přesto však nelze 

nedoporučit, aby ji smluvní strany s ohledem na právní jistotu dodržely.        

3.4.1.1 Předkupní právo ve společenské smlouvě 

 
Přípustnost zakotvení předkupního práva v zakladatelském právním jednání v minulosti 

                                                 
166

 § 2140 odst. 1 ObčZ. 
167

 TICHÝ, Luboš, Petra Joanna PIPKOVÁ a Jan BALARIN. Kupní smlouva v novém občanském zákoníku: 

komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 324. 
168

 § 2142 ObčZ. Tyto dispozice byly dříve vyloučeny (§ 640 SOZ).  
169

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 142. 
170

 P. Čech in op. cit. sub. 98, s. 16-22. 
171

 A. Rozehnal in op. cit. sub. 20, s. 957. 
172

 JANOŠEK, Vladimír. Smluvní předkupní právo k obchodnímu podílu. Nihil novi sub sole? Obchodněprávní 

revue. 2015, 7(1), s. 1-9. 
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nepřímo potvrdila i judikatura
173

. Konkrétně v rozsudku ze dne rozhodnutí ze dne 4. 4. 2000, 

sp. zn. 29 Cdo 2811/99, Nejvyšší soud ČR dovodil, že předkupní právo sjednané ve 

společenské smlouvě představuje objektivní podmínku převoditelnosti podílu a její 

nedodržení má za následek neplatnost převodní smlouvy. Ke stejnému závěru došel i 

Vladimír Janošek
174

, podle něhož i nyní z dikce § 207 odst. 2 a § 208 odst. 1 ZOK vyplývá 

charakter předkupního práva jakožto objektivní podmínky oprávnění podíl převést. Následek 

absolutní neplatnosti smlouvy o převodu v případě opomenutí přednostní nabídky pak 

dovozuje také z analogického užití § 271 odst. 3 ZOK
175

 na převod podílu ve společnosti 

s ručením omezeným. Nevylučuje však ani další dva možné režimy, ač se s nimi neztotožňuje. 

Vzhledem k věcněprávním účinkům předkupního práva sjednaného ve společenské smlouvě, 

může jeho porušení vyvolávat právní následky normované v § 2144 odst. 1 ObčZ, ale stejně 

tak nelze zavrhnout variantu, že na předkupní právo bude soudy nakonec nahlíženo jako na 

závazkověprávní a do popředí se dostane §2145 ObčZ. 

Osobně se přikláním ke druhému výkladu a aplikaci § 2144 odst. 1 ObčZ
176

. 

Nepochybuji v tomto případě o věcné povaze předkupního práva. V souladu s § 209 odst. 1, 

věta první, ZOK nabyvatel nabytím podílu přistupuje ke společenské smlouvě společnosti, 

v níž je výhrada předkupního práva obsažena, tudíž zavazuje i jeho. Mimo to by se závěr o 

obligačních účincích předkupního práva příčil zásadám logiky, neboť dovršením prvního 

převodu podílu na nově přistoupivšího společníka, jehož by ujednání o předkupním právu již 

nezavazovalo, by byla nabourána celá koncepce vzájemného předkupního práva společníků, a 

tím i ochrana společnosti před nevítanými živly.     

3.4.1.2 Předkupní právo ve smlouvě o převodu podílu či jiném právním jednání 

 
Také možnost zřízení předkupního práva ve smlouvě o převodu podílů vyslovil před 

několika lety dovolací soud v rozsudku ze 13. 12. 2005, sp. zn. 29 Odo 1339/2004. Následky 

jeho porušení ale vyvodil odlišné, když shrnul, že nerespektování předkupního práva 

nezpůsobuje s ohledem na jeho osobní povahu ve smyslu § 603 odst. 1 SOZ neplatnost 

                                                 
173

 Např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. 5. 2006, sp. zn. 29 Odo 870/2005; usnesení ze dne 10. 5. 

2005, sp. zn. 29 Odo 312/2004; usnesení ze dne 19. 7. 2006, sp. zn. 29 Odo 1017/2005.    
174

 V. Janošek in op. cit. sub. 172, s. 1-9.  
175

 „Je-li převoditelnost akcií omezena jinak než podle odstavce 1 a převede-li akcionář akcie v rozporu s daným 

omezením, je převod akcií neplatný.“ 
176 „Je-li předkupní právo zřízeno jako právo věcné, opravňuje předkupníka domáhat se vůči nástupci druhé 

strany, jenž věc nabyl koupí nebo způsobem postaveným ujednáním o předkupním právu koupi na roveň, aby mu 

věc za příslušnou úplatu převedl.“A dále odstavec třetí stanoví: „Nekoupí-li předkupník nabídnutou věc, zůstává 

mu předkupní právo zachováno.“ 
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převodní smlouvy, nabyvatel (koupěchtivý) se stává vlastníkem podílu a není ani povinen jej 

nabídnout oprávněnému (předkupníkovi) ke koupi, přičemž je irelevantní, zda nabyvatel 

o předkupním právu oprávněného věděl, nebo ne. Oprávněný může vůči nabyvateli nárokovat 

jen náhradu škody. Stávající právní úprava však tento závěr již nepřijímá. Důvodem je 

ustanovení § 2145 ObčZ, jež v souvislosti s opomenutím předkupního práva s obligačními 

účinky obsahuje nevyvratitelnou domněnku: „Věděl-li koupěchtivý o předkupním právu nebo 

musel-li o něm vědět, platí, že smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou uplatnění 

předkupního práva.“ Předkupník tedy není sice oprávněn žádat, aby mu koupěchtivý nabídl 

podíl ke koupi, nicméně se téhož může s úspěchem domáhat po dlužníkovi.
177

 

Koupěchtivému jakožto vlastníkovi podílu
178

 může pak soud v souladu s § 76 odst. 2 OSŘ 

předběžným opatřením zakázat jakékoliv dispozice s podílem až do právní moci 

rozhodnutí.
179

     

Argumentací a contrario k § 2145 ObčZ se nabízí otázka, je-li koupěchtivý povinen 

s ohledem na zachování dobré víry prověřovat nabývací titul převodce. Jelikož se omezení 

převoditelnosti podílu předkupním právem nezapisuje do obchodního rejstříku a od 

povinného zakládání smlouvy o převodu podílu do sbírky listin již bylo upuštěno
180

, měl by si 

koupěchtivý pro jistotu nabývací titul od převodce vyžádat.
181

        

Jednoznačný není ani pohled na problematiku přípustnosti sjednání předkupního práva 

věcné povahy ve smlouvě o převodu podílu či jiném právním jednání. Pokud je mi známo, 

doposud v tomto směru nepadl ani jednoznačný judikaturní závěr. Vladimír Janošek
182

, 

k jehož názoru se kloním, má za to, že to možné je, neboť skutečnost, že věcné právo k věci 

cizí, jímž předkupní právo s věcněprávními účinky bezesporu je, není zapsáno ve veřejném 

seznamu, nemá vliv na jeho vznik, jelikož tak zákon nikde nestanoví.
183

 Jak sám ale 

                                                 
177

 Srov. § 2143 ObčZ: „Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením 

smlouvy s koupěchtivým.“ 
178

 §1099 ObčZ. O převodu vlastnického práva k podílu je podrobněji pojednáno v kapitole „Účinnost smlouvy o 

převodu podílu“.  
179

 V. Janošek in op. cit. sub. 172, s. 1-9. 
180

 A contrario § 66 ZoVR. Dříve § 38i odst. 1 písm. m) ObchZ.    
181

 Srov. rozsudek ze dne 12. 12. 2007, sp. zn. 32 Cdo 44/2007, ve kterém se Nejvyšší soud vyjádřil k posouzení 

dobré víry kupujícího v intencích § 446 ObchZ: „Ustanovení § 446 chrání dobrou víru kupujícího v případě, že 

nevěděl, nebo vědět neměl a nemohl, že prodávající není vlastníkem prodávané věci. V takovém případě je vždy 

nutné, aby v situacích, kdy existují o dobré víře kupujícího sebemenší pochybnosti, kupující prokázal, že využil 

všechny dostupné prostředky k tomu, aby se přesvědčil, že prodávající je skutečně oprávněn převést vlastnictví k 

předmětné věci, a že tedy byl v tomto smyslu skutečně v dobré víře.“ 
182

 V. Janošek in op. cit. sub. 172, s. 1-9. Shodně J. Pokorná, E. Večerková, M. Pekárek in op. cit. sub. 10, s. 

268; B. Havel in op. cit. sub. 60, s. 399. 
183

 Opačně (za předpokladu, že obchodní rejstřík není veřejným seznamem – viz blíže dále) např. L. Tichý, P. J. 

Pipková, J. Balarin in op. cit. sub. 167, s. 324.: „Má-li tedy být předkupní právo zřízeno jako právo věcné, je 

třeba jej zapsat do veřejného seznamu. Z tohoto důvodu jej lze zřídit pouze k věcem, které se do veřejného 

seznamu zapisují.“ 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6njrgmxhazrthbuq
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5pxm6lcmvzf63ttl42daoju
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podotýká, pochybnou se jeví efektivita tohoto práva, a to s ohledem znění § 1107 ObčZ.
184

 

3.4.2 Výhrada vlastnického práva 
 

Podstata výhrady vlastnického práva spočívá v modifikaci obecného principu vzhledem 

k okamžiku nabytí vlastnického práva. Dohodou mezi prodávajícím a kupujícím dochází 

v souladu s § 2132 ObčZ k oddálení převodu vlastnictví k věci na kupujícího až do momentu 

zaplacení plné výše kupní ceny, případně splnění jiné mezi stranami sjednané podmínky. 

Kupující je ale již na základě kupní smlouvy oprávněn věc hospodářsky užívat, přičemž 

prodávajícímu zůstává „holé“ vlastnictví až do úplného splacení kupní ceny.
185

 Překážkou 

zřízení výhrady vlastnictví není dle § 2133 ObčZ ani úhrada kupní ceny ve splátkách.   

Zásadní je v tomto směru rozhodnutí ze dne 7. 2. 2006, sp. zn. 29 Odo 1241/2004, v 

němž dovolací soud jednak připustil ujednání výhrady vlastnictví i v rámci smlouvy o 

převodu podílu, zároveň ale zdůraznil, že „nelze odložit účinnost celé smlouvy ve vazbě na 

zaplacení ceny obchodního podílu, neboť při takovém postupu by nevznikla nabyvateli 

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

právního důvodu a nikoli plněním ze smlouvy a tudíž by nebylo ani možné, aby smlouva vůbec 

kdy nabyla účinnosti“. Odkládací podmínku zaplacení kupní ceny lze tedy vázat jen tu část 

smlouvy, která pojednává o přechodu podílu z převodce na nabyvatele.
186

 Důraz na precizní 

formulaci výhrady vlastnického práva musí smluvní strany bezpochyby dávat i nyní. 

Za praktické považuji sjednání výhrady vlastnictví například v převodní smlouvě mezi 

dlužníkem a koupěchtivým v situaci, kdy je paralelně zřízeno i obligační předkupní právo. 

Převedl-li by koupěchtivý v mezidobí (tzn. mezi nabytím účinnosti převodní smlouvy a 

uhrazením kupní ceny) podíl na jiného nabyvatele, bylo by takto možné vyvarovat se 

případným budoucím pochybnostem, zda rozvazovací podmínka přešla i na dalšího 

nabyvatele podílu.  

Výhrada vlastnického práva, jakožto součást smlouvy o převodu podílu uzavřené 

písemně s úředně ověřenými podpisy, bude dle § 2134, věta první, ObčZ působit vůči 

věřitelům nabyvatele ode dne úředního ověření podpisů. 

                                                 
184 Odst. 1: „Kdo nabude vlastnické právo, přejímá také závady váznoucí na věci, které jsou zapsány ve veřejném 

seznamu; jiné závady přejímá, měl-li a mohl-li je z okolností zjistit nebo bylo-li to ujednáno, anebo stanoví-li tak 

zákon.“ Odst. 2: „Závady, které nepřejdou, zanikají.“ 
185 

L. Tichý, P. J. Pipková, J. Balarin in op. cit. sub. 167, s. 279.  
186

 ČECH, Petr. K některým úskalím převodu obchodního podílu II. Právní rádce. 2007, 15(6), s. 23-29. 
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3.5 Účinnost smlouvy o převodu podílu 

Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným vyvolává jednotlivé účinky 

postupně. Platnost převodní smlouvy nastává dnem jejího uzavření neboli úředním ověřením 

podpisů na smlouvě v souladu s § 6 odst. 1 ZOK. Není-li převoditelnost podílu podmíněna 

schválením ze strany orgánu společnosti (popř. společníků), nabývá smlouva o převodu 

účinků zároveň s platností, pokud si strany nesjednají okamžik pozdější. Je-li souhlas 

vyžadován, nenabude smlouva účinnosti dříve, než bude udělen (§ 207 odst. 2, věta poslední, 

a § 208 odst. 1, věta poslední, ZOK). 

V souvislosti s účinností smlouvy o převodu se objevují rozporuplné reakce na okamžik 

převodu vlastnického práva k podílu.
187

 Polemiku má na svědomí změna povahy podílu 

jakožto věci movité nehmotné a rovněž úprava veřejných seznamů. Ustanovení § 1099 ObčZ 

praví, že „vlastnické právo k věci určené jednotlivě se převádí už samotnou smlouvou k 

okamžiku její účinnosti, ledaže je jinak ujednáno nebo stanoveno zákonem“. Naproti tomu § 

1102 ObčZ zní: „Převede-li se vlastnické právo k movité věci zapsané ve veřejném seznamu, 

nabývá se věc do vlastnictví zápisem do takového seznamu, ledaže jiný právní předpis stanoví 

jinak.“ Klíčové je tedy zodpovězení otázky, je-li možné obchodní rejstřík, evidující vlastnické 

právo k podílu, pokládat za veřejný seznam a na převod vlastnického práva aplikovat 

intabulační princip. Důvodová zpráva ObčZ
188

 k uvedenému říká: „Veřejný seznam je … 

souhrnné označení veřejných evidencí věcí, zatímco veřejný rejstřík je souhrnným označením 

veřejných evidencí osob.“ Zákon o rejstřících pak v § 1 odst. 1 obchodní rejstřík výslovně 

označuje za veřejný rejstřík, do něhož se dle § 42 ZoVR zapisují obchodní společnosti a 

družstva, fyzické osoby a další osoby, o kterých to stanoví zákon. V úvahu vzato, nelze dle 

mého názoru považovat obchodní rejstřík za veřejný seznam a to ani s ohledem na zápis 

podílů, jenž je pouze doplňující skutečností (§ 48 ZoVR) vztahující se k právnímu postavení 

společníků, nikoliv evidencí vlastnických práv k podílům. Stanovisko ztotožňující obchodní 

rejstřík s veřejným seznamem
189

 a ve smyslu § 1102 ObčZ považující zápis změny vlastníka 

podílu do obchodního rejstříku za konstitutivní, vytváří začarovaný kruh. Z dikce § 209 odst. 

2 ZOK vyplývá, že účinnost převodu podílu vůči společnosti nastává až po nabytí účinnosti 
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 Dle dosavadní právní úpravy měla smlouva o převodu translační účinky a zápis změny v osobě společníka do 

obchodního rejstříku měl ex lege deklaratorní povahu, kterou nebylo možné modifikovat ani ujednáním stran 

v převodní smlouvě (viz usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 5. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2751/2007).   
188 

Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze). In: Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. [cit. 2016-02-

10]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf, 

s. 253. 
189

 J. Lazíková, M. Števeček in LAVICKÝ, Petr et al. Občanský zákoník I: Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. 

vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, s. 2226. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
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převodní smlouvy vůči stranám, což má mimo jiné i garanční funkci, pokud jde o splnění 

požadavku schválení převodu orgánem společnosti (popř. společníky). Pokud by měl převod 

nabýt účinnosti až zápisem do obchodního rejstříku, nenabyl by účinnosti vůči společnosti, 

tudíž by nedošlo ani ke změně osob společníků a společenské smlouvy a ve výsledku by zde 

vlastně neexistoval žádný důvod k podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku, 

účinky smlouvy o převodu by tak nemohly nastat.
190

 Kloním se tedy k tomu, že v intencích § 

1099 ObčZ zůstává translační účinek převodní smlouvy zachován, již okamžikem jejího 

nabytí účinnosti dochází ke změně v osobě vlastníka podílu a nabyvatel se stává společníkem. 

Zápis změny v osobě společníka do obchodního rejstříku má tak jen deklaratorní povahu.
191

 

Konkretizací § 1099 ObčZ je ustanovení § 209 odst. 1, věta první, ZOK, na jehož 

základě nabyvatel nabytím podílu přistupuje ze zákona ke společenské smlouvě společnosti 

s ručením omezeným. Oproti dřívější povinnosti nabyvatele, který dosud nebyl společníkem, 

učinit o tom výslovné prohlášení ve smlouvě o převodu podílu pod sankcí její absolutní 

neplatnosti
192

, se to zdá být vítaným zjednodušením, neboť jde o logické vyvrcholení celého 

procesu. Přesto se domnívám, že by se nově přistoupivší společníci měli mít více na pozoru, 

aby posléze nebyli nepříjemně zaskočeni nechtěnými společnickými povinnostmi. Stranou 

společenské smlouvy se totiž stanou ex lege  bez ohledu na to, zda jim byl znám její obsah.
193

  

Pro úplnou efektivitu převodu podílu co se týče využití práv a povinností společníka je 

ovšem dle § 209 odst. 2 ZOK ještě nezbytná notifikace společnosti doručením účinné 

smlouvy o převodu s úředně ověřenými podpisy. Od této chvíle musí společnost k nabyvateli 

přistupovat jako ke společníkovi a ten je oprávněn vykonávat společnická práva a povinnosti 

svým jménem.
194

     

Ve snaze urychlit proces převodu a eliminovat průtahy na minimum doporučuje Pavel 

Běhounek
195

 v rámci jedné „akce“ za přítomnosti notáře podepsat smlouvu o převodu podílu, 

provést valnou hromadu (je-li její souhlas vyžadován) a předat účinnou převodní smlouvu 

jednateli. Ten je povinen bez zbytečného odkladu provést změnu v seznamu společníků
196

, 

podat návrh na změnu rejstříkového zápisu s deklaratorními účinky dle § 11 odst. 2 ZoVR, 

                                                 
190

 J. Pokorná in op. cit. sub. 17, s. 1068. 
191

 Shodně Nejvyšší soud ČR ve stanovisku ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015. 
192 

Viz § 115 odst. 3 věta první ObchZ. O následku absolutní neplatnosti převodní smlouvy opakovaně judikoval 

Nejvyšší soud ČR např. v usnesení ze dne 26. 9. 2006, sp. zn. 29 Odo 251/2006; usnesení ze dne 15. 11. 2010, 

sp. zn. 29 Cdo 392/2010. Prohlášení o přistoupení k zakladatelské listině musel provést i nabyvatel podílu od 

jediného společníka (viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 4. 2002, sp. zn. 29 Odo 264/2001).  
193

 A. Rozehnal in op. cit. sub. 20, s. 964. 
194

 L. Josková, J. Šafránek, P. Čouková, P. Pravda, M. Pravdová in op. cit. sub. 32, s. 102. 
195

 BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručním omezeným: prakticky včetně účetnictví a daní. 11. přeprac. vyd. 

Olomouc: ANAG, 2014, s. 253. 
196

 § 139 odst. 4 ve spojení s § 196 ZOK. 
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jehož součástí musí být i přílohy prokazující převod podílu (tj. písemná smlouva o převodu 

podílu s úředně ověřenými podpisy převodce a nabyvatele) a v neposlední řadě vyhotovit 

aktuální znění společenské smlouvy a postoupit je rejstříkovému soudu k založení do sbírky 

listin v souladu s § 197 ZOK.  

Vůči třetím osobám nabývá převod podílu účinků, jakmile jim byl oznámen, nejpozději 

však v důsledku principu materiální publicity zveřejněním zápisu o změně v osobě společníka 

v obchodním rejstříku.
197

    

3.6 Odstoupení od smlouvy o převodu podílu 

Kromě speciální úpravy fikce účinků odstoupení od smlouvy o převodu podílu v zákonu 

o obchodních korporacích, jež nastává ex lege marným uplynutím šestiměsíční lhůty pro 

udělení souhlasu s převodem podílu příslušným orgánem společnosti, mají účastníci možnost 

odstoupit od smlouvy rovněž na základě přímé aplikace ustanovení § 2001 a násl. ObčZ, a to 

z důvodů mezi nimi ujednaných či stanovených zákonem.
198

 Jaké podmínky si strany pro 

odstoupení sjednají, závisí takřka na jejich vůli. V zákonném odstoupení od smlouvy se však 

promítá obecný princip pacta sunt servanda, a proto je v souladu s § 2002 odst. 1 ObčZ 

vázáno jen na případy podstatného porušení převodní smlouvy, kterými mohou být například 

prodlení s uhrazením kupní ceny či vady podílů. K nim se v minulosti vyjádřil Nejvyšší soud, 

když v usnesení ze dne 26. 10. 2012, sp. zn. 29 Cdo 5452/2008, umožnil na podíl vztáhnout 

právní úpravu odpovědnosti za vady zboží jen na situace, kdy si strany smluvně vymíní, jaké 

vlastnosti musí podíl, resp. zprostředkovaně podnik společnosti, o jejíž podíl jde, mít. 

Podstatou restrikce je dle dovolacího soudu individuální povaha podílu, pro kterou nelze 

vycházet ve smyslu § 420 odst. 2 ObchZ z jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený 

ve smlouvě nebo pro účel, k němuž se takové zboží zpravidla užívá. 

Právo na odstoupení má majetkový charakter a promlčuje se v obecné zákonné 

promlčecí lhůtě (§ 629 ObčZ).
199

 Jakmile jej však oprávněná strana využije a její projev vůle 

dojde druhé zúčastněné straně, závazek se dle § 2004 odst. 1 ruší ex tunc.
200

 Analogií legis 

pak lze z § 209 odst. 2 ZOK dovodit, že vůči společnosti nabývá odstoupení účinků až dnem, 

                                                 
197

 K. Eichlerová in op. cit. sub. 7, s. 312. 
198

 Možnost odstoupit od převodní smlouvy uzavřené v režimu § 115 odst. 3 ObchZ za stejných podmínek jako 

od jakékoliv jiné smlouvy dovodil Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 22. 3. 2006, sp. zn. 29 Odo 3/2005. 
199

 Viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 1. 2007, sp. zn. 30 Cdo 2047/2006.   
200

 Podle § 349 odst. 1 ObchZ bylo dříve odstoupení od smlouvy účinné ex nunc.  
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kdy jí je doručeno účinné odstoupení. 
201

  

K formálním náležitostem platného odstoupení od převodní smlouvy ve společnosti 

s ručením omezeným dovolací soud v usnesení ze dne 2. 7. 2006, sp. zn. 29 Odo 970/2005, 

konstatoval, že jak samotné odstoupení, tak odvolání jeho účinků musí být učiněno písemně a 

podpisy je třeba úředně ověřit, neboť obě právní jednání se týkají změny společnosti. 

Obsahové požadavky jsou ale poněkud mírnější. Podle názoru Ústavního soudu ČR 

vysloveného v nálezu ze dne 30. 11. 2001, sp. zn. IV. ÚS 182/01 totiž není uvedení důvodu 

odstoupení podstatnou náležitostí tohoto jednostranného jednání. Absence odůvodnění 

odstoupení však může v praxi vyústit v problematickou situaci, kdy bude společnost na 

základě doručeného oznámení o odstoupení jen stěží posuzovat platnost odstoupení a tudíž i 

to, kdo má být nadále jejím společníkem. Proto bych se přimlouvala za to, aby i přes liberální 

pohled Ústavního soudu ČR odstupující strana svůj krok vždy řádně odůvodnila. 

Za zajímavé, pokud jde o účinky odstoupení od převodní smlouvy, považuji rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. 29 Cdo 3808/2014. V projednávané věci 

došlo po převodu podílu do rukou nabyvatele, coby jediného společníka, ke zvýšení 

základního kapitálu na základě navýšení vkladu tohoto společníka a nebylo zřejmé, zda může 

převodce vlivem odstoupení znovunabýt podíl, jehož obsah se navýšením základního kapitálu 

zásadně změnil. Dovolací soud zaujal následující stanovisko: „ … obchodní podíl zůstává 

totožným předmětem občanskoprávních vztahů ve smyslu § 118 odst. 1 obč. zák. i poté, kdy se 

společník, jemuž obchodní podíl náleží, účastní zvýšení základního kapitálu společnosti 

dalším vkladem. V takovém případě totiž dochází pouze ke zvýšení vkladu společníka, popř. ke 

zvýšení jeho obchodního podílu, nikoli k zániku původního obchodního podílu a ke vzniku 

obchodního podílu nového. Lze tedy uzavřít, že obchodní podíl převedený na základě smlouvy 

o převodu obchodního podílu lze po odstoupení od této smlouvy převodci vrátit (a k obnovení 

účasti převodce ve společnosti dojde) i v případě, kdy po uzavření smlouvy nabyvatel při 

zvýšení základního kapitálu společnosti převzal závazek ke zvýšení vkladu. Převodci tudíž 

náleží celý obchodní podíl se zvýšeným vkladem, popř. zvýšený obchodní podíl, jestliže se 

dalším vkladem zvýšil poměr vkladu společníka k základnímu kapitálu společnosti.“ Otázkou 

případného vypořádání zvýšeného vkladu mezi smluvními stranami po odstoupení od 

převodní smlouvy se Nejvyšší soud ČR v uvedeném případě nezabýval.  

                                                 
201 

Srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. 29 Cdo 3808/2014: „Z § 115 odst. 4 obch. 

zák. pak lze dovodit, že účinky odstoupení od smlouvy o převodu obchodního podílu nastávají vůči společnosti až 

dnem doručení takového účinného odstoupení společnosti.“ 
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3.7 Zrušení smlouvy o převodu podílu  

Ani rekodifikace nezměnila nic na názoru Nejvyššího soudu ČR ohledně možnosti 

zrušení smlouvy o převodu podílu dohodou účastníků poté, co již převod zdárně proběhl a byl 

proveden zápis příslušných změn do obchodního rejstříku. Dovolací soud usnesením ze dne 

10. 12. 2006, sp. zn. 29 Odo 331/2006, označil dané jednání za nepřijatelné, neboť zásada 

smluvní volnosti, na kterou dovolatelka poukazovala, se uplatní, jen pokud jejímu využití 

nebrání právní předpis. Jelikož v konkrétním případě byly závazky ze smlouvy řádně splněny, 

a tím došlo i k jejich zániku, nebylo možné aplikovat § 572 odst. 2 SOZ
202

, jenž umožňoval 

ujednání stran o zrušení výhradně nesplněného závazku nebo jeho části. K tomu Nejvyšší 

soud ČR doslova uvedl: „Umožňuje-li ustanovení § 572 odst. 2 obč. zák. dohodu o tom, že se 

nesplněný závazek nebo jeho část ruší, aniž by jakékoli ustanovení občanského zákoníku 

umožňovalo zrušení splněného závazku či jeho části, nelze než dovodit, že závazek splněný 

takto zrušit nelze. Jsou-li totiž splněny všechny závazky ze smlouvy, neexistuje žádný závazek, 

ohledně kterého by bylo možno uzavřít dohodu podle ustanovení § 572 odst. 2 obč. zák. a 

nelze tedy ani uzavřít dohodu o „zrušení“ smlouvy.“ 

Druhý argument dovolací soud postavil na zákonném taxativním výčtu způsobů 

ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným
203

, „přičemž dohoda o 

zrušení smlouvy o převodu obchodního podílu k nim nepatří  – takovou smlouvou tedy účast 

společníka ve společnosti ukončit nelze“. 

Uvedenou argumentaci považuji za korektní a pamatující i na případný požadavek 

schválení převodu podílu orgánem společnosti (popř. společníky), který by byl sjednaným 

rušením převodních smluv snadno obcházen. 

 

 

 

                                                 
202

 Srov. § 1981 ObčZ.  
203

 Viz § 202 a násl. ZOK. 
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4. VYBRANÉ INSTITUTY SOUVISEJÍCÍ S PŘEVODEM 

PODÍLU  

4.1 Povinnost loajality společníka při převodu podílu 

Princip loajality společníka vůči společnosti zakotvený v § 212 odst. 1 ObčZ je 

interpretačním pravidlem a základním východiskem všech jeho ostatních povinností, na něž 

lze pohlížet jako na projevy povinnosti loajality a které mají být v duchu tohoto principu 

vykládány.
204

  

V praxi má princip loajality celé spektrum konkrétních projevů a mimo jiné představuje 

jednu z podmínek platnosti smlouvy o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným. 

Z uvedeného vyšel Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 26. 7. 2007, sp. zn. 29 Odo 

387/2006, v němž vyhověl dovolatelce, coby věřitelce společnosti, jež se domáhala vyslovení 

neplatnosti převodní smlouvy, kterou převodce, jakožto jediný společník, bezplatně uzavřel 

s nekalým úmyslem vyhnout se potížím se zadluženou společností. Dovolací soud za užití 

zásady loajality dovodil povinnost jediného společníka dbát o to, „aby převodem obchodního 

podílu neúměrně a neodůvodněně neohrozil další činnost a existenci společnosti, resp. aby 

právo převést obchodní podíl nezneužil k obejití povinností, jež by mu jinak plynuly z 

případné likvidace či prohlášení konkursu na majetek společnosti“. Jak ale zdůraznil Petr 

Čech
205

, primární účel nesměřuje k omezení vůle společníka při převodu podílu, a to ani ve 

vztahu k potenciálnímu nabyvateli. Nicméně nelze vyloučit specifické situace, za kterých 

bude nezbytné zákaz převodu podílu o povinnost loajality opřít. Citované rozhodnutí je však 

významné i z procesního hlediska. Nejvyšší soud ČR popřel závěry odvolacího soudu i soudu 

prvního stupně o nedostatku aktivní věcné legitimace dovolatelky a přiznal i naléhavý právní 

zájem věřitelky společnosti dle § 80 písm. c) OSŘ na určení, kdo je v daném případě jediným 

společníkem dlužníka.   

Na zmíněný rozsudek se odkazoval i správce konkursní podstaty, jakožto dovolatel, 

v usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 29 Cdo 2005/2012. I on usiloval 

o určení neplatnosti smlouvy o převodu podílu uzavřené v rozporu se zásadou loajality, když 

jediný společník převedl svůj 100% podíl na nevěrohodnou osobu (tzv. bílého koně) ve snaze 

vyhnout se odpovědnosti za závazky dříve, než bude zahájeno insolvenční řízení a prohlášen 

úpadek. Dovolací soud ale odkaz dovolatele na uvedené rozhodnutí označil za nepřiléhavý, 

                                                 
204

 S. Černá in op. cit. sub. 7, s. 135. 
205

 ČECH, Petr. K převodu obchodního podílu. Právní rádce. 2007, 15(11), s. 30-33. 
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„neboť v projednávané věci nejde … o vztah mezi věřitelem (jako třetí osobou) a společností, 

nýbrž o vnitřní vztah mezi společností (za niž jedná správce její konkursní podstaty) a jejími 

společníky“. Dále za použití § 66 odst. 6 ObchZ
206

 dovodil, že 100% společník společnosti 

s ručením omezeným je osobou mající natolik velký vliv na společnost, že je důvodné jej 

postihovat stejně jako statutární orgán. Pokud tedy jednal vůči společnosti neloajálně, mohl 

jej správce konkursní podstaty žalovat o splnění povinnosti nahradit škodu, kterou tím 

společnosti způsobil. Také z tohoto důvodu Nejvyšší soud ČR konstatoval neexistenci 

naléhavého právního zájmu navrhovatele ve smyslu § 80 písm. c) OSŘ, jelikož „žaloba 

domáhající se určení podle ustanovení § 80 písm. c/ o. s. ř. nemůže být zpravidla 

opodstatněna tam, kde lze žalovat na splnění povinnosti podle ustanovení § 80 písm. b/ o. s. 

ř.“.
207,208

 Podle mého názoru je daný judikát přenositelný i na stávající úpravu, když zákon o 

obchodních korporacích v § 71 stanoví, že vlivnou osobou je kdokoliv (vyjma členů orgánů a 

prokuristů obchodní korporace), kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci významným 

způsobem ovlivní chování korporace k její újmě. Za vlivnou osobu tak lze pokládat i jejího 

jediného společníka a ovlivnění jejího chování může spočívat rovněž v převodu podílu na tzv. 

bílého koně. Vlivná osoba poté ručí věřitelům za splnění závazků, jež ovlivněná korporace 

v důsledku ovlivnění nemůže splnit.    

4.2 Ručení převodce podílu 

Jak vyplývá ze samotného názvu společnosti s ručením omezeným, společníci mají 

omezenou ručitelskou povinnost, pokud jde o splnění závazků společnosti. Jejím limitem je 

v souladu s § 132 odst. 1 ZOK souhrn nesplacených vkladových povinností dle stavu 

uvedeného v obchodním rejstříku ke dni výzvy věřitele k plnění. Avšak i pokud bylo zapsáno 

úplné splnění všech vkladů, může dojít k opětovnému vzniku ručení v souvislosti se zvýšením 

základního kapitálu a převzetím vkladových povinností ke zvýšení dosavadních vkladů nebo 

                                                 
206

 „Ustanovení tohoto zákona a zvláštních právních předpisů o odpovědnosti a ručení orgánů a členů orgánů 

společnosti se vztahují také na osoby, které na základě dohody, podílu na společnosti či jiné skutečnosti ovlivňují 

podstatným způsobem chování společnosti, přestože nejsou orgány ani členy orgánů společnosti, bez zřetele k 

tomu, jaký vztah ke společnosti mají.“ 
207

 Od 1. 1. 2014 došlo v § 80 OSŘ ke zrušení písm. a) (žaloba statusová, resp. o osobním stavu) a písm. b) 

(žaloba na plnění, resp. o splnění povinnosti). Znění ustanovení bylo omezeno na žalobu určovací: „Určení, zda 

tu právní poměr nebo právo je či není, se lze žalobou domáhat jen tehdy, je-li na tom naléhavý právní zájem.“ 
208

 K následkům porušení princip loajality se vyjádřil i Ústavní soud ČR v usnesení ze dne 8. 12. 2011, sp. zn. I. 

ÚS 3168/11: „S porušením principu povinné loajality, resp. s porušením některé z povinností plynoucích z 

principu povinné loajality, není z důvodu ochrany v dobré víře nabytých práv a provedených právních úkonů ex 

lege spojena neplatnost takových úkonů; tím však není vyloučeno, aby společník, jenž takovou povinnost porušil, 

odpovídal za škodu jinému společníkovi či společnosti takto vzniklou, anebo byl (při splnění dalších zákonných 

podmínek) ze společnosti vyloučen (ustanovení § 149 ObchZ).“  

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgfpxm6lcmvzf65ltl4ztkmbq
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgfpxm6lcmvzf65ltl4ztkmbq
http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6njrgmxhazrrgq4q
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k novému vkladu.
209

  

Ačkoliv zákon o obchodních korporacích nezakotvuje výslovné pravidlo pro ručení za 

tzv. staré dluhy, vztahuje se zákonné ručení i na společníky přistoupivší do společnosti teprve 

za jejího trvání.
210

 Převodem podílu tedy na nabyvatele přechází i dluhy s podílem spojené.
211

 

Může se jednat o již zmíněnou nesplněnou vkladovou povinnost, příplatkovou povinnost, ale i 

například o neuhrazenou částku z titulu ručební povinnosti. Budou-li ovšem převáděny 

speciální druhy podílů, jejichž vznik společenská smlouva společnosti připouští, nelze 

vyloučit, že s nimi budou spjaty i jiné dluhy, a to jakékoliv povahy, jelikož zákon 

nepředpokládá jen dluhy peněžité.
212

  

Zákonodárce nicméně logicky zachoval ochranný mechanismus společnosti, potažmo i 

věřitelů, před případnou majetkovou nedostatečností nabyvatele podílu, když § 209 odst. 1, 

věta druhá, ZOK normuje: „Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na 

nabyvatele převedeny.“
213

 Co se týče rozsahu závazků, na něž zákonné ručení převodce 

dopadá, rozhodným je stav ke dni převodu, tj. ke dni, kdy došlo ke změně v osobě společníka. 

Ručení ale není časově omezeno a zaniká až úplným splněním všech dluhů, na které se 

vztahuje.
214

 Na vztahy z něho vzešlé se přiměřeně užijí ustanovení § 2018 a násl. ObčZ 

pojednávající o ručení smluvním.
215

          

Pro úplnost zbývá dodat, že mimo výše uvedené, převodce ex lege individuálně ručí i za 

splnění kompenzační povinnosti nabyvatelem podílu dle § 26 odst. 2 ZOK.   

4.3 Finanční asistence při převodu podílu 

V právu obchodních korporací je obecně respektována zásada oddělenosti jmění 

korporace od jmění jejích členů. Žádný z nich si nemůže jmění korporace nárokovat či 

dokonce přisvojit.
216

 Jedním z institutů, který tuto zásadu provádí, je bezpochyby regulace 

finanční asistence. Lze ji vymezit jako využití kredibility obchodní korporace určitou osobou 

za účelem nabytí účasti v této obchodní společnosti nebo družstvu.
217

   

Česká úprava finanční asistence vychází z čl. 23 a 23a Druhé směrnice, resp. čl. 25 a 26 

Směrnice o ochranných opatřeních, jež Druhou směrnici od prosince 2012 nahradila. Osobní 

                                                 
209

 K. Eichlerová in op. cit. sub. 7, s. 327. 
210

 J. Pokorná, E. Večerková, M. Pekárek in op. cit. sub. 10, s. 277. 
211

 Nikoliv všechny dluhy převodce (nejde o univerzální sukcesi). 
212

 B. Havel in op. cit. sub. 60, s. 402. 
213

 Obdobné pravidlo obsahoval § 115 odst. 3, věta poslední, ObchZ. 
214

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 141. 
215

 Srov. § 1723 odst. 2 ObčZ: „Ustanovení o závazcích, které vznikají ze smluv, se použijí přiměřeně i na 

závazky vznikající na základě jiných právních skutečností.“ 
216

 Výjimku představuje vypořádací podíl (§ 36 ZOK) a podíl na likvidačním zůstatku (§ 37 a § 38 ZOK). 
217

 DOČKAL, Tomáš. Úprava finanční asistence po rekodifikaci. Rekodifikace & praxe. 2015, 3(6), s. 14-22. 
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působnost obou směrnic se ale omezuje jen na akciové společnosti. Zákon o obchodních 

korporacích, podobně jako obchodní zákoník, tak jde nad rámec evropské regulace, když 

úpravu rozšiřuje i na společnosti s ručením omezeným a nově i na družstva. Proto se v tomto 

případě jedná o svébytnou úpravu, která není transpozicí sekundárních aktů Evropské unie, 

ačkoliv se inspirací ve zmíněných směrnicích netají.
218

           

Ustanovení § 41 ZOK vymezuje legislativní zkratkou pojem finanční asistence jako 

„poskytnutí zálohy, půjčky nebo úvěru obchodní korporací pro účely získání jejích podílů 

nebo poskytnutí zajištění obchodní korporací pro tyto účely“. Již na první pohled je zřejmá 

terminologická nedůslednost zákonodárce, když místo „půjčky“ měla být v souladu s § 2390 

ObčZ normována „zápůjčka“. Dále stojí za povšimnutí, že zákonná definice již nezahrnuje 

zbytkovou kategorii „jiných peněžitých plnění“ jako to činil obchodní zákoník v § 120a odst. 

1. Omezení definice na nejběžnější způsoby finanční asistence považuji za nevhodné a 

matoucí, jelikož daný výčet je třeba i nadále pokládat za demonstrativní. Pod finanční 

asistenci tak může spadat rovněž slib odškodnění, některé formy inominátních závazků typu 

indemnit, vystavení akreditivu, darování či postoupení pohledávky, ale i utvrzovací instituty, 

ačkoliv obecná systematika občanského zákoníku rozlišuje mezi zajištěním a utvrzením 

dluhu.
219

 Nutnost extenzivního výkladu podporuje také stále použitelná judikatura Nejvyššího 

soudu ČR zařazující mezi způsoby finanční asistence i převzetí akvizičního dluhu.
220

 

Rozhodné není ani označení právního jednání, či zda má být plnění poskytnuto přímo osobě, 

která hodlá nabýt podíl v obchodní korporaci, nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby. 

Zásadní je skutečný účel plnění, což potvrdil dovolací soud v rozsudku ze dne 28. 6. 2011, sp. 

zn. 21 Cdo 4124/2010, v němž ve vztahu k § 161e odst. 1 ObchZ
221 

dospěl k závěru, že „účel 

"deklarovaný" ve smlouvě zde není sám o sobě významný; rozhodný je skutečně sjednaný 

účel, na nějž byly prostředky vynaloženy“. 

Jelikož jsou s finanční asistencí spojena jistá rizika, je možnost jejího poskytnutí 

zpřísněna podmínkami, které jejich vzniku brání a chrání tak především věřitele a členy 

                                                 
218

 B. Havel in op. cit. sub. 60, s. 105. 
219

 VYBÍRAL, Petr a Jakub ŽIVANSKÝ. Finanční asistence po rekodifikaci. Rekodifikace & praxe. 2014, 2(7), 

s. 11-20. 
220

 Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 33 Cdo 2865/2008, uvedl, „že situace, kdy 

společnost převezme dluh jiné společnosti z úvěrové smlouvy, podle níž byl poskytnutý úvěr účelově vázán na 

nákup akcií přejímající společnosti, vyvolává tytéž účinky, jako kdyby společnost, která dluh převzala, sama 

nákup akcií od počátku financovala, tedy jako kdyby jiné společnosti poskytla (v rozsahu, v němž došlo k převzetí 

dluhu) půjčku nebo úvěr za účelem nákupu těchto akcií“. K podobnému závěru došel i dříve v rozsudku ze dne 

1. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2011/2007.      
221

 Ustanovení pojednávalo o podmínkách, za kterých může akciová společnost vzít do zástavy vlastní akcie či 

zatímní listy. Mimo jiné bylo třeba dodržet i pravidla pro poskytnutí finanční asistence.   
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obchodní korporace.
222

 Tato ochranná funkce regulace finanční asistence se odráží i 

v kogentní povaze relevantních ustanovení, které nelze opominout, ani pokud by se smlouva, 

v jejímž rámci se finanční asistence poskytuje, řídila zahraničním právem. Naproti tomu se 

však neuplatní, byla-li by finanční asistence poskytována zahraniční osobou ve prospěch 

české obchodní korporace.
223

      

Podmínky lze rozdělit na obecné, zavazující všechny formy obchodní korporace, a 

zvláštní, tedy platné pro každou formu obchodní korporace zvlášť. Tu obecnou zakotvuje § 41 

ve spojení s § 40 odst. 1 ZOK, když rozšiřuje aplikaci testu insolvence i na finanční 

asistenci.
224

 Její poskytnutí tedy nesmí vyústit v úpadek obchodní korporace ve smyslu § 3 

insolvenčního zákona, a to jak ve formě platební neschopnosti, tak předlužení. Oproti znění § 

120a odst. 1 písm. b) ObchZ se již nevyžaduje, aby finanční asistence přivodila úpadek 

„bezprostředně“, což lze chápat jako zpřísnění regulace, neboť je tak vyloučena finanční 

asistence i pokud by vedla k úpadku obchodní korporace zprostředkovaně, tj. v souvislosti 

s jinými faktory, byť nenadálými, které by však statutární orgán měl vzhledem k péči řádného 

hospodáře předvídat. Mezi poskytnutím finanční asistence a úpadkem tedy musí existovat 

kauzální nexus, spojitost časová ovšem nezbytná není. Naopak za protiprávní nelze označit 

finanční asistenci, která může přivést úpadek hrozící ve smyslu § 3 odst. 4 IZ, pokud je 

z okolností zřejmé, že jde o stav přechodný.
225

 Pokud by však finanční asistence úpadek 

obchodní korporace přivodila, je třeba na ni pohlížet jako na relativně neplatné právní jednání 

odporující zákonu v souladu s § 580 ve spojení s § 586 ObčZ. Jelikož zákonná regulace chrání 

zejména věřitele obchodní korporace, námitku relativní neplatnosti finanční asistence tak 

budou oprávněni vznést především oni a insolvenční správce v průběhu insolvenčního 

řízení.
226

     

Nad rámec obecné podmínky zákon o obchodních korporacích v § 200 odst. 1 normuje 

další dvě speciální podmínky pro společnost s ručením omezeným. První spočívá v poskytnutí 

                                                 
222

 Do července 2009 (rozvolnění přišlo s novelou obchodního zákoníku provedenou zákonem č. 285/2009 Sb.) 

byla finanční asistence dokonce zcela vyloučena, jelikož český zákonodárce vztáhl její zákaz i na společnost 

s ručením omezeným, přestože čl. 23 Druhé směrnice hovořil pouze o absolutním zákazu finanční asistence pro 

akciové společnosti.   
223

 J. Arabasz in op. cit. sub. 17, s. 323. 
224

 Dle důvodové zprávy ZOK (op. cit. sub. 5, s. 23) je toto řešení „spojeno také s částečným odklonem od role 

základního kapitálu u s.r.o. a je společně s pravidly správy obchodních korporací dalším stavebním kamenem 

ochrany věřitelů a společníků“.   
225

 P. Vybíral, J. Živanský in op. cit. sub. 219, s. 11-20. 
226

 Teoreticky není vyloučeno uplatnění námitky neplatnosti i před zahájením insolvenčního řízení, a to žalobou 

na určení neplatnosti příslušného právního jednání na základě faktické situace úpadku obchodní korporace 

způsobeného finanční asistencí. Velmi pravděpodobně by ale bylo v průběhu řízení o žalobě zahájeno 

insolvenční řízení a zjištěn úpadek obchodní korporace (více J. Arabasz in op. cit. sub. 17, s. 325).     

aspi://module='ASPI'&link='513/1991%20Sb.%2523120a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='513/1991%20Sb.%2523120a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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finanční asistence jen za spravedlivých podmínek.
227

 Pojem „spravedlivé podmínky“ je těžko 

definovatelný, když jej zákon pouze demonstrativně vztahuje k úročení a zajištění finanční 

asistence ve prospěch společnosti. Podle názoru Petra Vybírala a Jakuba Živanského
228

 bude 

pro stanovení spravedlivé ceny za poskytnutí finanční asistence vhodné nejdříve určit 

podmínky obvyklé, a ty následně přizpůsobit aktuální situaci společnosti a širším 

souvislostem transakce. Na škodu nebude ani zajištění posouzení spravedlnosti podmínek 

finanční asistence nezávislým znalcem, závěry znaleckého posudku by však měl statutární 

orgán s péčí řádného hospodáře vyhodnotit.
229

     

Pro splnění druhé zvláštní podmínky musí jednatel (popř. jednatelé) v souladu se 

zněním § 200 odst. 1 písm. b) ZOK vypracovat písemnou zprávu, „ve které poskytnutí 

finanční asistence věcně zdůvodní, včetně uvedení výhod a rizik z toho pro společnost 

plynoucích, uvede podmínky, za jakých bude finanční asistence poskytnuta, a zdůvodní, proč 

poskytnutí finanční asistence není v konfliktu se zájmem společnosti“. Ve srovnání s dřívější 

úpravou
230

 není nutné zdůvodnění, proč je finanční asistence v zájmu společnosti. Implicitně 

se tedy připouští i finanční asistence, jež není v jejím zájmu, postačí, pokud mu neodporuje. 

Odlišné názory panují ohledně povahy zpracování zprávy o finanční asistenci. Někteří 

autoři
231

, k nimž se přikláním, pokládají zprávu o finanční asistenci za projev obchodního 

vedení statutárního orgánu, neboť slouží primárně vnitřním poměrům společnosti. Vyžaduje 

v případě plurality jednatelů souhlas většiny z nich podle § 194 odst. 2 ve spojení s § 195 

odst. 1 a § 440 odst. 1 ZOK, a to bez ohledu na to, zda tvoří kolektivní orgán, či nikoliv. 

Existuje ovšem i výklad, podle něhož zpracování zprávy samo o sobě nespadá pod obchodní 

vedení společnosti ve smyslu § 195 odst. 1 ZOK a její znění by tak měli odsouhlasit všichni 

jednatelé.
232

  

Pro úspěšnou realizaci finanční asistence musí být všechny uvedené podmínky splněny 

kumulativně. Společenská smlouva společnosti nicméně může zakotvit i další předpoklady 

nad rámec zákonných nebo poskytnutí finanční asistence zcela vyloučit. Možnost jejího 

poskytnutí však výslovně obsahovat nemusí.
233

 

Z textace § 200 odst. 2 a 190 odst. 2 písm. k) ZOK jasně vyplývá, že schválení finanční 

asistence náleží do působnosti valné hromady společnosti. Výslovný požadavek schválení 

                                                 
227

 Obchodní zákoník požadoval v § 120a odst. 1 písm. a) zachování podmínek obvyklých v obchodním styku. 
228

 P. Vybíral, J. Živanský in op. cit. sub. 219, s. 11-20. 
229

 J. Arabasz in op. cit. sub. 17, s. 1043. 
230

 Srov. § 120a odst. 1 písm. d) ObchZ. 
231

 P. Vybíral, J. Živanský in op. cit. sub. 219, s. 11-20; B. Havel in op. cit. sub. 60, s. 390. 
232

 J. Arabasz in op. cit. sub. 17, s. 1043. 
233

 Srov. § 311 ZOK. 

aspi://module='ASPI'&link='90/2012%20Sb.%2523194'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='90/2012%20Sb.%2523195'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='90/2012%20Sb.%2523195'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='90/2012%20Sb.%2523440'&ucin-k-dni='30.12.9999'


53 

 

valnou hromadou ovšem zákon o obchodních korporacích u společnosti s ručením omezeným 

neobsahuje.
234

 To je zdrojem spekulací, zda souhlas valné hromady představuje nezbytný 

předpoklad pro poskytnutí finanční asistence. Jedna část odborné veřejnosti odpovídá 

negativně a vnímá ono schválení jen jako prvek kontroly valné hromady nad činností 

jednatelů, jehož absence pak vyústí právě v odpovědnost statutárního orgánu.
235

 Druhá část 

spatřuje v souhlasu valné hromady další podmínku, kterou je nutné dodržet, aby udělení 

finanční asistence bylo legální. K tomuto závěru dochází analogickým vztažením úmyslu 

zákonodárce deklarovaným v důvodové zprávě ZOK
236

 k regulaci finanční asistence u 

družstev i na společnost s ručením omezeným, když příslušná pasáž uvádí, že „smlouvy 

tohoto druhu musí být předem schváleny na členské schůzi“. Opominutí valné hromady by 

v tomto případě vedlo k relativní neplatnosti právního jednání ve smyslu § 48 ZOK, kterým se 

finanční asistence poskytuje.
237

 Osobně se ztotožňuji s tímto výkladem. Přestože není 

požadavek schválení finanční asistence valnou hromadou zakotven v zákoně přímo, lze jej 

podle mého názoru implicitně dovodit z již zmíněných ustanovení 190 odst. 2 písm. k) a § 

200 odst. 2 ZOK, který jednak normuje, že zpráva musí být k dispozici společníkům v sídle 

společnosti od odeslání pozvánek na valnou hromadu a dostupná musí být taktéž na valné 

hromadě, a zároveň vyžaduje její uložení do sbírky listin bez zbytečného odkladu po 

schválení finanční asistence valnou hromadou.
238

 Pokud by souhlas valné hromady nebyl 

nutným předpokladem a finanční asistence by byla poskytnuta i bez něho, domnívám se, že za 

předpokladu lpění na doslovném znění tohoto ustanovení by mohlo v praxi docházet 

k situacím, kdy by zpráva o finanční asistenci nebyla do sbírky listin ukládána vůbec, když ke 

schválení valnou hromadou vlastně nedošlo. Tuto interpretaci tak považuji za rozpornou s § 2 

odst. 2 ObčZ obcházející smysl a účel zákona.   

Nejednoznačné nicméně zůstávají i důsledky porušení ostatních zákonných podmínek, 

k jejichž vyjasnění bude nejspíše nutné dospět až soudním výkladem. S ohledem na panující 

nejistotu proto pokládám za více než žádoucí, aby obě smluvní strany transakce věnovaly 

splnění podmínek maximální pozornost.       

Závěrem této kapitoly si ještě dovolím poukázat na jednu potíž pramenící z nepřevzetí § 

120b odst. 1 ObchZ, jenž reguloval finanční asistenci poskytovanou ovládanými osobami za 

účelem získávání podílů v ovládající společnosti. Proč zákonodárce dané pravidlo 
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 Srov. § 311 písm. c) ZOK. 
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 J. Arabasz in op. cit. sub. 17, s. 1044. Dále T. Dočkal in op. cit. sub. 217, s. 14-22.  
236

 Op. cit. sub. 5, s. 78.  
237

 P. Vybíral, J. Živanský in op. cit. sub. 219, s. 11-20. Obdobně J. Hejda in op. cit. sub. 9, s. 52. 
238

 Obchodní zákoník v § 120a odst. 2 vyžadoval uložení zprávy do sbírky listin ještě před konáním valné 

hromady, což bylo pro veřejnost matoucí. 
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nezakomponoval do zákona o obchodních korporacích, není zřejmé, jelikož důvodová zpráva 

ZOK žádné vodítko neobsahuje. Plně souhlasím s názorem Jindřicha Arabasze
239

, podle 

kterého by mělo být absentující pravidlo překonáno extenzivním výkladem opírajícím se o 

účel úpravy finanční asistence, neboť bez jejího omezení u dceřiných společností by celá 

úprava do jisté míry ztratila smysl.      

4.4 Nabytí podílu od neoprávněného 

Změna právní povahy podílu se výrazně promítla i do problematiky nabývání 

vlastnického práva k němu od neoprávněného. Judikatura v minulosti s odvoláním na ochranu 

vlastnického práva analogickou aplikaci ustanovení o nabytí věci od nevlastníka na získání 

podílu ve společnosti s ručením omezeným striktně vylučovala.
240,241

 Rekodifikace s sebou 

ovšem přinesla nejen odstranění dvojkolejnosti dané úpravy obsažené v obchodním zákoníku 

a starém občanském zákoníku, ale i novou koncepci nabytí vlastnického práva od 

neoprávněného, jež se uplatní také na podíl jakožto věc movitou a nehmotnou. Občanský 

zákoník rozlišuje v zásadě dva režimy nabytí vlastnického práva od neoprávněného, přičemž 

rozhodujícím kritériem je, zda se jedná o věc zapsanou ve veřejném seznamu, či nikoliv. 

Menší nároky poté zákon logicky klade na získání těch nezapsaných. Jak jsem již zmínila a 

odůvodnila, nepokládám obchodní rejstřík za veřejný seznam, tudíž užití ustanovení § 984 

odst. 1 ObčZ dopadajícího na úplatné nabývání věcných práv k věcem zapsaným ve veřejném 

seznamu je vyloučeno. V úvahu tedy přichází nabytí podílu od neoprávněného jedním 

z privilegovaných způsobů vypočtených v § 1109 ObčZ nebo za jiných okolností dle § 1111 

ObčZ.
242

 

V intencích § 1109 ObčZ se vlastníkem věci stane ten, „kdo získal věc, která není 

zapsána ve veřejném seznamu, a byl vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře v oprávnění 
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 J. Arabasz in op. cit. sub. 17, s. 323. 
240

 Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. 29 Cdo 2287/2008, uvedl: „Právní úprava nabytí od 

nevlastníka, zakotvená v ustanovení § 446 obch. zák. (jakož i v ustanovení § 20 zákona o cenných papírech), tak 

představuje výjimku z obecné právní zásady, podle níž nikdo nemůže převést na druhého více práv, než má sám. 

Z povahy výjimky pak plyne, že ustanovení o výjimce nelze vykládat rozšiřujícím způsobem a lze je aplikovat 

pouze v případech, pro něž byla výjimka konstruována … Proto je nelze, a to ani analogicky, aplikovat na nabytí 

obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným.“ Restriktivní výklad § 446 ObchZ zastával i Ústavní 

soud ČR, když v nálezu ze dne 28. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 112/01, zdůraznil, že jej lze užít „pouze za přísného 

respektování ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, neboť představuje zákonnou mez jednoho 

z nejdůležitějších základních práv, a je tedy při jeho aplikaci nezbytné striktně vyloučit jakékoli jeho zneužití k 

jiným účelům, než pro které byl stanoven“. Podobnou tezi obsahuje také nález ze dne 26. 8. 2003, sp. zn. I. ÚS 

437/02.      
241

 Možnost vydržení podílu však Nejvyšší soud ČR ve své rozhodovací praxi připouštěl (viz např. usnesení ze 

dne 28. 8. 2007, sp. zn. 29 Odo 1216/2005, nebo usnesení ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. 29 Odo 346/2006).   
242

 Postup podle § 1110 ObčZ týkající se koupě použité věci od podnikatelů, jež běžně obchodují s použitým 

zbožím, nepovažuji z povahy věci za aplikovatelný na podíl ve společnosti s ručením omezeným. 
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druhé strany vlastnické právo převést na základě řádného titulu“, pokud k nabytí došlo 

jedním z taxativně uvedených způsobů (například od podnikatele při jeho podnikatelské 

činnosti v rámci běžného obchodního styku, od neoprávněného dědice, kterému bylo nabytí 

dědictví potvrzeno atd.). Dobrověrní nabyvatelé mají v tomto případě nejlepší postavení, 

neboť jejich dobrá víra je ve smyslu § 7 ObčZ zákonem presumována, opak by v případném 

soudním sporu musela dokazovat protistrana.  

Nelze-li situaci podřadit pod některý ze zákonem předvídaných způsobů, bude se 

případné nabytí podílu od neoprávněného řídit § 1111 ObčZ: „Získá-li někdo movitou věc za 

jiných okolností, než které stanoví § 1109 nebo 1110, stane se vlastníkem věci, pokud prokáže 

dobrou víru v oprávnění převodce převést vlastnické právo k věci.“ V tomto směru tedy již 

nelze na znění § 7 ObčZ spoléhat a nabyvatel podíl získá do vlastnictví, jen pokud sám svoji 

dobrou víru prokáže. Ačkoli se nabízí manifestace výpisem z obchodního rejstříku 

aktualizovaným ke dni uzavření smlouvy o převodu podílu, je nutno opětovně zdůraznit, že 

zápis změny společníka má jen deklaratorní povahu. Údaje v obchodním rejstříku tak nemusí 

být vždy aktuální, ať už z důvodu otálení s podáním návrhu na provedení rejstříkových změn 

ze strany společnosti, nebo kvůli průtahům způsobeným při doručování soudu, během 

odvolací lhůty proti rozhodnutí rejstříkového soudu apod. Nelze tedy vyloučit, že v mezidobí 

dojde k nové právní skutečnosti vedoucí ke změně vlastníka podílu například jeho dalším 

převodem. Vzhledem k uvedenému se přimlouvám za to, aby v případě nesouladu zápisu 

v obchodním rejstříku se skutečností, nemohl být nabyvatel v dobré víře, pokud mu nebyl 

dosud nezapsaný převod vlastnického práva spolehlivě prokázán. Za dostatečnou manifestaci 

považuji například předložení nabyvateli k nahlédnutí seznam společníků převodcem, neboť 

změna v osobě společníka v seznamu společníků musí být statutárním orgánem provedena 

bez zbytečného odkladu
243

 a na rozdíl od zanesení změny do obchodního rejstříku, by zde 

neměly hrozit takové časové prodlevy. K tomu je však třeba doplnit, že i kdyby nabyvatel 

dobrou víru prokázal, vlastnictví nenabude, pokud v souladu s § 1111 ObčZ skutečný 

„vlastník prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo činem povahy úmyslného trestného činu“. 

Nepředpokládám, že by šlo v souvislosti s nabýváním podílu o častou situaci, přesto k jeho 

odcizení reálně dojít může zejména zfalšováním úředně ověřených podpisů na převodní 

smlouvě.
244

 Poté ale podle mého názoru zákon hovoří jasně, když v tomto ohledu výjimečně 

preferuje ochranu vlastnického práva legitimního vlastníka, a tudíž i dobrověrný nabyvatel 
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 § 139 odst. 4 ve spojení s § 196 ZOK. 
244

 P. Čech in op. cit. sub. 205, s. 30-33. 
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bude povinen mu podíl vydat.
245

 Teprve setrvá-li nabyvatel v dobré víře po tři roky
246

, podíl 

vydrží i vůči takto postiženému vlastníkovi.
247

    

Zaujmout jednoznačné stanovisko k rozvolnění právní úpravy ve prospěch nabytí podílu 

ve společnosti s ručením omezeným od neoprávněné osoby není snadné. Zvýšení právní 

jistoty nabyvatele podílu je vyváženo jednak oslabením pozice jeho právoplatného vlastníka, 

ale zároveň také ostatních společníků. Jak naznačuje Petr Čech
248

, vzniká riziko, že do 

uzavřené společnosti se jen na základě dobré víry vlomí nevítaný třetí, o němž zbylí 

společníci nemusí vůbec vědět. Pokud by se však ujala nastíněná konstrukce a soudy by se 

nespokojily jen s dobrou vírou nabyvatele ve stav zápisu v obchodním rejstříku, nýbrž by 

bylo nezbytné ji dosvědčit i jinak (například ze zmíněné evidence společníka v seznamu 

společníků), domnívám se, že hrozba začlenění nechtěných osob do společnosti by tímto byla 

výrazně redukována. Naopak za přínosné pokládám posílení právní jistoty stran nabyvatele 

jednajícího v dobré víře, na niž by se mělo v obchodněprávních vztazích bezpochyby dbát.        
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 K opačnému názoru dopěl T. Dvořák (in op. cit. sub. 12, s. 145), podle něhož by měla dostat přednost 

ochrana dobromyslného nabyvatele.  
246

 § 1091 odst. 1 ObčZ. 
247

 Srov. ČECH, Petr. Líc i rub koupě od nevlastníka v novém občanském zákoníku. Právní rádce. 2012, 20(9), 

s. 14-15 
248

 P. Čech in op. cit. sub. 86, s. 14-16.  



57 

 

5. KMENOVÝ LIST A JEHO PŘEVOD 

5.1 Pojem a právní povaha kmenového listu 

Společnostem s ručením omezeným s otevřenou vlastnickou strukturou se nově nabízí 

možnost inkorporace podílu do kmenového listu,
249

 což pokládám za nejradikálnější změnu, 

jež rekodifikace tomu typu obchodní společnosti přinesla.
250

 Legislativní zakotvení 

sekuritizace podílu se nachází v obecně pojatém § 32 odst. 2 ZOK umožňujícím, aby podíl 

společníka v kapitálových společnostech byl představován cenným papírem. Bližší úpravu 

kmenového listu dopadající výhradně na společnost s ručením omezeným lze nalézt 

především v § 137 a § 138 ZOK.
251

     

Každý kmenový list právně reprezentuje samostatný podíl ve společnosti ve smyslu § 

32 odst. 1 ZOK. Předpoklady pro jeho vydání a základní charakteristiky jsou soustředěny v § 

137 ZOK. Existence kmenového listu předně závisí na znění společenské smlouvy, jež musí 

obsahovat jednoznačné určení, že podíl dané společnosti může být vtělen do kmenového listu. 

Další nezbytnou podmínkou je volná převoditelnost podílu, k němuž má být kmenový list 

vydán. Ta je ve smyslu § 14 ZOK splněna ex lege vždy u jednočlenných společností. Přijetí 

rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se omezuje, podmiňuje nebo vylučuje 

převoditelnost podílu, se neslučuje s další existencí kmenového listu a veškeré již vydané 

kmenové listy musí být staženy z oběhu a zničeny.
252

 Převoditelnost kmenového listu je tedy 

takřka neomezená, jediná restrikce spočívá v nemožnosti jej veřejně nabízet či přijmout 

k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu, a to z důvodu 

ochrany věřitelů společnosti. Zákaz kotování vylučuje kmenový list z okruhu investičních 

cenných papírů dle § 3 odst. 2, věta první, ZPKT, stejně tak není ani jiným investičním 

nástrojem ve smyslu § 3 odst. 1 téhož zákona. Pod zákaz veřejného nabízení dle § 34 odst. 1 

ZPKT zřejmě spadá také veřejná nabídka ve znění § 1780 a násl. ObčZ. Zákonodárce však 
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 Nejvyšší soud ČR ve stanovisku ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015, podpořil smluvní volnost, když 

vyslovil, že i společnosti nepostupující dle § 777 odst. 5 ZOK mohou připustit vydání kmenových listů (stejně 

jako různých druhů podílů a možnost plurality podílů).    
250

 V historickém měřítku se ale o převratnou novinku nejedná. Již zákon č. 58/1906 ř. z., o společnostech 

s ručením obmezeným, připouštěl vydání listiny osvědčující účast ve společnosti – tzv. podílního listu. Kvůli 

ztížení převoditelnosti však nemohla tato listina znít na majitele a byla vyloučena její indosace. Více HEJDA, 

Jan. Právní úprava podílu ve společnosti s ručením omezeným v rekodifikačním návrhu zákona o obchodních 

korporacích. Obchodněprávní revue. 2011, 3(3), s. 72-77. 
251

 Zákon o obchodních korporacích ovšem zohledňuje zavedení kmenového listu i na mnoha dalších místech – 

např. v úpravě povinnosti odevzdat kmenový list (§ 152 a násl.), zániku účasti společníka ve společnosti (§ 202 a 

násl.), převodu kmenového listu (§ 210), zvyšování (§ 216 a násl.) a snižování (§ 233 a násl.) základního 

kapitálu apod.  
252

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 173.  
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nevyloučil, aby kmenové listy byly předmětem veřejného návrhu smlouvy podle § 322 a násl. 

ZOK nebo veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. ObčZ.
253

 Tomáš 

Dvořák
254

 nicméně upozorňuje na iluzornost zákazu kotování ve vztahu k zahraničním 

kapitálovým trhům (především nečlenských zemí Evropské unie), neboť ty se řídí příslušným 

cizozemským právem a nelze reálně očekávat, že by byl brán ohled na české právní předpisy.  

Znění § 137 ZOK dále označuje kmenový list pojmenovaným cenným papírem na řad, 

tedy listinou ve smyslu § 514 ObčZ, „se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po 

vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést“. Pokud tudíž zákon o 

obchodních korporacích nestanoví jinak, platí pro kmenový list obecné předpisy o cenných 

papírech podle § 514 a násl. ObčZ.
255

 Z uvedeného plyne i povaha kmenového listu, jelikož 

díky širokému pojetí věci v § 489 ObčZ, je cenný papír považován za věc movitou (§ 498 

odst. 2 ObčZ) a hmotnou (496 odst. 1 ObčZ).
256

 Pojetí kmenového listu jakožto věci 

v právním slova smyslu umožňuje, aby byl stejně jako podíl předmětem mnoha 

soukromoprávních vztahů. Kmenový list je tak možné například převést, zastavit, vydržet, 

nabýt od neoprávněného (byl-li nabyvatel v presumované dobré víře v souladu s § 1109 písm. 

e) ObčZ), může být předmětem spoluvlastnictví, zajišťovacího převodu práva atd. Explicitně 

vyloučena je ovšem emitace kmenového listu coby zaknihovaného cenného papíru.
257

 Důvod 

zákazu nejspíše pramení ze snahy o maximální zjednodušení převodu kmenového listu, neboť 

u zaknihovaných cenných papírů se navíc vyžaduje zápis převodu do Centrální evidence 

cenných papírů.
258

 Imobilizace kmenového listu ve smyslu § 2413 a násl. ObčZ však 

zakázána není.     

O vydání kmenových listů rozhoduje na základě společenské smlouvy statutární 

orgán.
259

 Vydány jsou v souladu s § 520 odst. 1 ObčZ dnem, kdy splňují náležitosti stanovené 

pro ně zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stanou 

majetkem prvých nabyvatelů. Úplné splacení vkladů vázaných ke kmenovým listům není 

podmínkou pro jejich vydání, neboť zahrnují nejen práva, ale i povinnosti plynoucí z účasti na 
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 B. Havel in op. cit. sub. 60, s. 277. 
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 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 173. 
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 Díky komplexní úpravě cenných papírů v občanském zákoníku byl zákon č. 591/1992 Sb., o cenných 

papírech, ve znění pozdějších předpisů, k 1. 1. 2014 zrušen. 
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 Před rekodifikací soukromého práva byla otázka právní povahy cenného papíru sporná, převládal však názor, 

že šlo o tzv. jinou majetkovou hodnotu. Více HUSTÁK, Zdeněk a Matěj MANDERLA. Cenné papíry ve světle 

rekodifikace - poznámky k novému režimu. Obchodněprávní revue. 2014, 6(1), s. 11-18. 
257

 Od dělení cenných papírů podle podoby na listinné a zaknihované bylo upuštěno a příslušné pasáže ze zákona 

o podnikání byly vypuštěny. Občanský zákoník předpokládá pouze (listinné) cenné papíry (§ 514), přičemž 

zaknihované cenné papíry nepovažuje za podobu cenného papíru, nýbrž za svébytnou věc v právním slova 

smyslu (§ 525 a násl.).    
258

 T. Dvořák in op. cit. sub. 12, s. 171. 
259

 K. Eichlerová in op. cit. sub. 7, s. 315. 
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společnosti.
260

 Podle mého názoru je ovšem nelze emitovat před vznikem samotné 

společnosti, jelikož reprezentují podíl ve společnosti a prvními nabyvateli tudíž mohou být 

jen společníci. Neúspěšné by ve výsledku bylo vydání kmenových listů také za situace, pokud 

by byly emitovány v rozporu s pravidly obsaženými v § 137 ObčZ, jelikož nabyvatelé by tak 

nemohli být v dobré víře, jak praví § 521 odst. 1 ObčZ. Samotné podíly ovšem vzniknout 

mohou v mezích určených společenskou smlouvou.
261

   

K tradičním principům práva cenných papírů patří zásada, podle níž vlastníci cenných 

papírů na řad musí být náležitě evidováni. Ve vztahu ke kmenovým listům je provedena 

formou evidence v seznamu společníků, do kterého se dle § 139 odst. 3 ZOK u podílu, 

k němuž byl vydán kmenový list, zapisuje poznámka o této skutečnosti a číslo kmenového 

listu. Rovněž z obchodního rejstříku musí být v souladu s § 48 odst. 1 písm. j) ZoVR 

seznatelné, zda došlo k sekuritizaci podílu.
262

 Z této povinné evidence pak Bohumil Havel
263

 

dovozuje, že kmenový list není projevem anonymizace společnosti, ale jen dalším možným 

nástrojem její správy. Osobně dané tvrzení považuji za diskutabilní, k tomu ale později.  

Kmenový list se současně stává dalším z možných prostředků prokázání společníkova 

podílnictví na společnosti, neboť je jím zpravidla ten, kdo je uveden na líci kmenového listu 

jako společník nebo ten, komu svědčí poslední z nepřetržité řady rubopisů, byl-li kmenový 

list indosován.
264

 Nelze však na to spoléhat stoprocentně. Společník má totiž povinnost 

odevzdat kmenový list společnosti, stanoví-li tak zákon dle § 152 ZOK
265

 nebo po výzvě 

společnosti na základě rozhodnutí valné hromady
266

. Kmenové listy, jež nebudou ani přes 

výzvu v dodatečné lhůtě odevzdány, prohlásí společnost za neplatné. Ty, které mají být 

vydány namísto kmenových listů prohlášených za neplatné, následně společnost prodá nebo 

sníží základní kapitál o vklady připadající na neprodané kmenové listy. Zneplatnění 

kmenových listů musí společnost oznámit jejich držitelům a zveřejnit alespoň v Obchodím 

věstníku
267

. Do obchodního rejstříku se uvedená skutečnost tedy nezapisuje. Proto nelze 

vyloučit nekalé pokusy o zneužívání zneplatněných kmenových listů ze strany bývalých 
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společníků. Nepředpokládám však, že manifestace společníků prostřednictvím kmenových 

listů bude v praxi častým jevem, už jen z praktického hlediska zahrnujícího riziko jejich 

poškození, odcizení apod.  

Zavedení kmenového listu nepochybně nabourává charakteristiku společnosti s ručením 

omezeným coby uzavřené korporace s relativně silně vázaným členstvím a nebývale ji 

přibližuje akciové společnosti. Tomáš Dvořák
268

 poukazuje na jistou disproporci s ohledem na 

fakt, kolikrát bylo v uplynulých dvou desetiletích na půdě někdejšího obchodního zákoníku 

právní teorií i praxí kritizováno, že zákonodárce až příliš připodobňuje ostatní obchodní 

společnosti vzoru akciové společnosti, aniž by respektoval jejich zvláštnosti. Důvodová 

zpráva ZOK
269

 se v tomto směru odvolává opět na vyšší míru využitelnosti společnosti 

s ručením omezeným a soulad s Návrhem Nařízení SPE. K tomu dodává, že cílem není 

vytvoření další akciové společnosti, ba naopak se zákonodárce snaží o zachování uzavřené 

korporace, jejíž cenné papíry nebudou mít negativní vliv na kapitálový trh. Argumentaci 

souladem s Návrhem Nařízení SPE nicméně pokládám jednak za předčasnou, když první 

návrh byl publikován již v roce 2008 a stále nebylo dosaženo konsensu, a jednak za 

nepřiléhavou. Jak před časem upozornil Jan Hejda
270

, Návrh Nařízení SPE paradoxně vydání 

podobných listin explicitně nepředpokládá.             

5.2 Kmenový list jako podíl 

Ačkoliv kmenový list sám o sobě není podílem, nýbrž vtělením obsahu podílu do 

cenného papíru, aplikují se na něj tam, kde není zvláštní úpravy, předpisy o neomezeně 

převoditelném podílu, ledaže tomu brání povaha věci. Na následujících řádcích si dovolím 

pojednat, jak je to s kmenovými listy společností s ručením omezeným v případě plurality 

podílů, dělitelnosti podílu a různých druhů podílů.  

5.2.1 Kmenový list a pluralita podílů 
 

Znění § 137 odst. 1, věta druhá, ZOK normuje: „Je-li podle společenské smlouvy 

dovolen vznik více podílů pro jednoho společníka, může společnost vydat kmenový list pro 

každý podíl.“ Uvedené zakládá poměrně širokou variabilitu, kdy kmenovými listy mohou být 

vyjádřeny všechny, jen některé nebo žádné podíly ve společnosti. Zdánlivě jasné ustanovení 

však skýtá výkladové potíže, neboť není zcela zřejmé, zda musí být pluralita podílů zakotvena 

ve společenské smlouvě výslovně ve smyslu § 135 odst. 2 ZOK nebo ji lze dovodit implicitně 
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již ze samotného připuštění vydání kmenových listů v zakladatelském právním jednání. Petr 

Čech
271

 považuje explicitní zanesení průlomu do principu jednotnosti podílu ve společenské 

smlouvě za další, byť v zákoně samostatně neuvedený, předpoklad pro emitování kmenových 

listů. Opačný názor zastává Kateřina Eichlerová
272

, která s ohledem na princip právní jistoty a 

pravidlo vyjádřené v § 574 ObčZ, dle něhož se má na právní jednání hledět spíše jako na 

platné než neplatné, pokládá za vhodnější sledovat úmysl společnosti vydat kmenové listy a 

v důsledku toho dovodit její srozumění s automatickým připuštěním mnohosti podílů, jež mají 

být sekuritizovány, ve společenské smlouvě. U cenných papírů totiž z povahy věci nelze 

uvažovat o přirůstání podílů vtělených do kmenových listů. Osobně mám za to, že právě 

z důvodu právní jistoty je namístě, má-li společenská smlouva připustit inkorporaci podílů do 

kmenových listů, v ní rovněž odstranit zásadu jediného podílu a také jasně označit každý 

podíl. Nepochybně tím dojde k redukci případných problémů, ať už ze strany majitelů 

kmenových listů nebo společnosti.    

Z textace § 137 odst. 1, věta druhá, ZOK lze mimo jiné vydedukovat, že kmenový list 

může být vydán jak pro každý podíl zvlášť, čímž je zdůrazněna samostatná podstata podílů, 

které lze poté jako svébytné celky zcizovat, nebo souhrnně pro všechny či větší část podílů 

stejného druhu ve vlastnictví jednoho společníka. V takovém případě má kmenový list 

podobu tzv. hromadného cenného papíru
273

, právní osud v něm obsažených podílů je propojen 

a je s nimi nakládáno jako s hromadným předmětem.
274

 

5.2.2 Kmenový list a dělitelnost podílu 
 

Přípustnost analogické aplikace ustanovení § 43 odst. 2 ZOK o rozdělení podílu není 

v odborné literatuře přijímána bezvýjimečně. V zásadě lze vysledovat dva interpretační 

přístupy. Ten liberálnější poukazuje na absenci zvláštní zákonné úpravy v této oblasti a 

následně dovozuje, že rozdělení kmenového listu na dva nebo více nových kmenových listů je 

dovoleno za předpokladu zachování minimální povinné výše vkladu v souladu s § 145 

ZOK.
275

 Silnější se mi však jeví argumenty pro opačný závěr, podle kterých je třeba kmenový 

list chápat jako cenný papír svázaný principem celistvosti, tedy zásadní nedělitelnosti, a 

zároveň vzít v úvahu zákaz částečné indosace kmenového listu
276

. Je-li vůle podíl rozdělit, 
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mělo by tedy nejdříve dojít ke zrušení kmenového listu.
277

 Již bylo zmíněno, že se na 

kmenový list aplikují pravidla o podílu, jen nebrání-li tomu povaha kmenového listu jakožto 

cenného papíru. Jako pomyslnou překážku v tomto směru vidím právě nepřípustný zásah do 

celistvosti kmenového listu. 

Pokud jde o hromadný kmenový list, ustanovení § 524 odst. 3 ObčZ (s výjimkou 

imobilizace) jeho rozdělení při převodu výslovně zapovídá: „Práva z hromadné listiny nelze 

převodem dělit na podíly.“                    

5.2.3 Kmenový list a vícedruhovost podílů 
 

Zákonodárcem v § 135 odst. 1 ZOK reflektovaná eventualita zakotvení více druhů 

podílů ve společenské smlouvě společnosti se promítne i do možné variability druhů 

kmenových listů. Zákon žádný zákaz neobsahuje a uvedený závěr plyne i z logiky věci, když 

jednotlivé kmenové listy mohou reprezentovat podíly s rozdílnou výší vkladů.
278

  

Invence společnosti při tvorbě druhů kmenových listů však není neomezená. Hranici 

představuje § 31 a § 137 odst. 1, věta první, ZOK. Jestliže podíl představuje účast společníka 

ve společnosti a práva a povinnosti z ní plynoucí a zároveň pouze podíl smí být vtělen do 

kmenového listu, lze uzavřít, že jen společnická práva a povinnosti (například právo na podíl 

na zisku, likvidačním zůstatku, hlasovací zvýhodnění atd.) je možné do kmenového listu 

inkorporovat. Jiná práva bezprostředně nesouvisející s účastí ve společnosti lze zakomponovat 

do nepojmenovaného cenného papíru ve smyslu § 515 ObčZ, ale nikoliv „přilepit“ ke 

kmenovému listu se zákonem vymezeným okruhem inkorporovatelných práv.
279

     

Ne všechny druhy podílů je ovšem rozumné promítnout do neomezeně převoditelného 

kmenového listu. U podílů vyjadřujících spíše investorská očekávání výnosů lze vyjádření 

formou kmenových listů doporučit s ohledem na možnost bezproblémově měnit portfolio 

investic. Investičně přitažlivými mohou být například ty spojené s právem na fixní procento 

ze zisku, avšak s potlačením hlasovacího práva kvůli ochraně fungování společnosti. Naopak 

podíly významné pro rozhodovací procesy ve společnosti by logicky neměly obíhat 

nekontrolovatelně, a tudíž nelze kvitovat jejich sekuritizaci. Podle mého se to týká především 

těch s posílenými hlasovacími právy či dokonce právem veta. Rovněž kmenové listy určené 

zaměstnancům pro posílení jejich motivace k efektivnější práci a zvýhodněné například 
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omezenou příplatkovou povinnost by ze své podstaty neměly být volně převoditelné.           

5.3 Kmenový list jako cenný papír 

Ačkoliv zákonodárce nezavádí kmenový list jako spádové řešení a ponechává jeho 

vydání závislé na znění společenské smlouvy, není v autonomii vůle společníků, jak jej budou 

vytvářet, neboť je v základních charakteristikách vymezen zákonem o obchodních 

korporacích.  

Kmenový list bezpochyby patří k cenným papírům soukromým, neboť emitentem může 

být výhradně společnost s ručením omezeným coby soukromoprávní korporace. Podle § 137 

odst. 3, věta první, ZOK jej lze emitovat pouze ve formě na řad, což jednak definuje způsob 

jeho převodu a jednak mezi nezbytné náležitosti kmenového listu řadí identifikaci jeho 

vlastníka. V návaznosti na uvedené § 518 odst. 2 ObčZ stanoví vyvratitelnou domněnku, dle 

níž je cenným papírem na řad ten, který obsahuje jméno oprávněné osoby. Výčet 

obligatorních náležitostí kmenového listu je však mnohem širší a kromě údajů o vlastníkovi 

zahrnuje i informace o podílu, k němuž byl vydán. Je z něj tak patrný právní důvod závazku 

vzniklého mezi společníkem a společností, proto lze kmenový list označit za cenný papír 

kauzální, avšak deklaratorní. Společnická práva a povinnosti je možné vykonat i bez jejich 

spojení s kmenovým listem, resp. vazba těchto práv a povinností se mění v závislosti na 

aktuálním znění společenské smlouvy.
280

 Koncepčně má kmenový list charakter podílnického 

cenného papíru, když reprezentuje podíl společníka na společnosti. Od eventuální druhové 

odlišnosti kmenových listů se potom odvíjí jejich posouzení s ohledem na znění § 516 odst. 1 

ObčZ: „Cenné papíry téhož druhu vydané týmž emitentem v téže formě, z nichž vznikají stejná 

práva, jsou zastupitelné.“ Vyjadřují-li tedy kmenové listy jeden druh podílu, jsou 

zastupitelnými cennými papíry, v opačném případě nezastupitelnými. Z hlediska investičního 

lze dále kmenový list považovat za cenný papír spekulační, jelikož investor predikuje 

zhodnocení jak v podobě podílu na zisku, tak vzhledem k růstu tržní ceny kmenového listu. 

Neomezená převoditelnost z něj rovněž činí cenný papír cirkulační. V neposlední řadě 

kmenový list náleží mezi listiny umořitelné postupem podle § 303 a násl. zákona č. 292/2013 

Sb., o zvláštních řízeních soudních, dojde-li k jejich ztrátě či zničení.
281
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5.3.1 Náležitosti kmenového listu a jejich změna 
 

Jak již bylo zmíněno, ustanovení § 520 odst. 1 ObčZ vyžaduje k řádnému vydání 

cenného papíru mimo jiné i splnění zákonných náležitostí, mezi něž nesporně patří i obsahové 

požadavky vymezené v § 138 ZOK. Nepředstavují taxativní množinu, nýbrž zákonné 

minimum, jež musí být dodrženo, aby bylo možné listinu pokládat za kmenový list. Další 

náležitosti lze přidat prostřednictvím textu společenské smlouvy.
282

 Jejich umístění zákon 

výslovně nenormuje, nicméně z povahy věci a charakteru rubopisu je možno soudit, že mají 

být uvedeny na líci kmenového listu.
283

    

Obsahová stránka kmenového listu musí tedy minimálně zahrnovat (i) označení, že se 

jedná o kmenový list, (ii) jednoznačnou identifikaci společnosti, (iii) výši vkladu připadající 

na podíl, (iv) jednoznačnou identifikaci společníka, (v) označení podílu, k němuž je kmenový 

list vydán, (vi) označení kmenového listu, jeho číslo a podpis jednatele nebo jednatelů, který 

může být nahrazen jeho otiskem, jsou-li na listině současně použity ochranné prvky proti 

jejímu padělání nebo pozměnění.  

Za jednoznačnou identifikaci společnosti lze považovat uvedení její obchodní firmy a 

sídla. Identifikační číslo osoby není podle mého názoru nezbytné, když sama obchodní firma 

musí být ve smyslu § 424 ObčZ jedinečná.
284

 U společníka – fyzické osoby je třeba uvést 

nejen jeho jméno, příjmení a bydliště
285

, ale také datum narození nebo lépe rodné číslo, má-li 

být identifikace jednoznačná. Společník – právnická osoba by měl být určen za pomoci názvu 

nebo obchodní firmy a sídla.  

Rozdílně je v odborné literatuře vykládáno „označení podílu, k němuž je kmenový list 

vydán“. Podle Bohumila Havla
286

 jde o označení druhu podílu, které kmenový list nemusí 

obsahovat, existují-li ve společnosti jen základní podíly v intencích § 135 odst. 1, věta 

poslední, ZOK. Domnívám se však, že tuto náležitost nelze zaměňovat s označením druhu 

podílu, už kvůli možné pluralitě podílů, kdy ve společnosti může být více podílů stejného 

druhu, na něž připadají stejné vklady, patřící stejnému společníkovi, pro které navíc mohou 

být vydány samostatné kmenové listy. Z tohoto důvodu je nutné jednotlivé podíly v rámci 

kmenových listů řádně popsat a zamezit tak vzniku jakýchkoliv pochybností o tom, který 

konkrétní podíl kmenový list reprezentuje.
287
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Konzistentně není chápán ani vztah mezi „označením, že se jedná o kmenový list“ a 

„označením kmenového listu“. Zatímco Tomáš Dvořák
288

 neshledává mezi oběma 

formulacemi věcný rozdíl a považuje je za duplicitní, Bohumil Havel
289

 má jejich překrývání 

jen za zdánlivé, jelikož „označení, že se jedná o kmenový list“ předpokládá využití slov 

„kmenový list“ na tomto cenném papíru, kdežto „označení kmenového listu“ je aplikovatelné 

jen, rozhodne-li se emitent pro další označení kmenového listu (například prioritní kmenový 

list). V tomto směru se kloním ke druhému výkladu a nemyslím, že jde o zákonodárcovu 

nepozornost. 

Platnost kmenového listu se osvědčuje podpisem jednoho či více jednatelů v závislosti 

na způsobu jednání statutárního orgánu za společnost stanoveném dle § 44 odst. 5 ZOK ve 

společenské smlouvě. 

Pokud společnost přistoupí k vydání hromadného kmenového listu namísto jednotlivých 

zastupitelných kmenových listů, musí na něm být v souladu s § 138 odst. 2 ZOK navíc 

uveden údaj, kolik kmenových listů nahrazuje, a označení podílů, jež nahrazuje. Ustanovení § 

524 odst. 2 ObčZ pak zakládá vlastníkovi hromadného kmenového listu právo na jeho 

výměnu za jednotlivé kmenové listy, které však může emitent podmínit.    

Je nicméně nutné počítat s proměnlivostí obsahové stránky kmenového listu v průběhu 

času spočívající například ve změně identifikačních údajů o společníkovi, adresy sídla 

společnosti apod. Zákon o obchodních korporacích výslovně pamatuje jen na eventuální 

změnu výše vkladu, když v § 152 odst. 2 normuje povinnost společníka odevzdat kmenový 

list právě za účelem vyznačení této změny. V ostatních případech ovšem není zřejmé, zda 

obligatorní náležitosti kmenového listu reflektují stav ke dni jeho vydání a po dobu jeho další 

existence se již nemění, nebo analogicky k § 152 odst. 2 ZOK má být každá změna 

vyznačena. Osobně jsem přesvědčena o nezbytnosti zanesení každé změny do obsahových 

požadavků kmenového listu. V opačném případě by totiž ztratil již deklarovanou legitimační 

funkci a působil by klamavým dojmem. 

Jakým způsobem bude změna povinné náležitosti provedena, záleží na úvaze 

společnosti. Buď ji pouze na kmenovém listu vyznačí a stvrdí podpisem jednoho či více 

jednatelů, nebo stáhne kmenový list z oběhu, zničí a vydá místo něj nový.
290
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5.4 Převod kmenového listu 

Hlavní přínos inkorporace podílu do kmenového listu bezesporu tkví v jeho snazší 

převoditelnosti. Podle § 1103 odst. 2, věta první, ObčZ se „vlastnické právo k cennému 

papíru na řad převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání“. Právním titulem 

převodu vlastnického práva ke kmenovému listu je tedy smlouva, nejčastěji kupní či darovací, 

a modem rubopis (též indosament) a následná tradice. Oproti převodu nesekuritizovaného 

podílu odpadají administrativní požadavky, neboť zákon nepožaduje žádnou zvláštní formu 

pro smlouvu, která tak může být uzavřena písemně, ústně i pouze konkludentně.
291

 Její 

existence se presumuje v okamžiku, kdy převodce napíše na rub kmenového listu rubopis a 

předá jej.
292

 Z hlediska posílení právní jistoty ale nezbývá, než smluvním stranám doporučit 

písemnou formu zachovat. Co se týče náležitostí rubopisu, jeho přijetí, jakož i toho, kdo je 

z rubopisu oprávněn a jak oprávnění prokazuje, občanský zákoník odkazuje na zákon 

směnečný a šekový.  

Také v tomto případě nabyvatel dle § 210 odst. 1 ve spojení s § 209 odst. 1 ZOK 

nabytím kmenového listu přistupuje ex lege ke společenské smlouvě
293

 a převodce ručí 

společnosti za dluhy, které byly s kmenovým listem na nabyvatele převedeny. 

U převodu kmenového listu lze diferencovat trojí účinnost. Podmínkou platnosti 

převodu je účinnost převodní smlouvy. Účinky vlastního převodu nastávají okamžikem 

předání kmenového listu nabyvateli. Jedná-li se o hromadný kmenový list, nabyvatel se stává 

ve smyslu §524 odst. 3 ObčZ majitelem všech kmenových listů, které jsou jím nahrazeny. 

Vůči společnosti nabývá převod účinků až oznámením změny osoby společníka a 

předložením kmenového listu společnosti v souladu s § 210 odst. 2 ZOK.
294

 Tím se opět 

realizuje legitimační význam rubopisu, potažmo kmenového listu. Jiný způsob legitimace 

nabyvatele než předložením originálu kmenového listu je ostatně vyloučen.
295

 Osobně však 

pokládám za nadbytečný zákonný požadavek oznámení změny osoby společníka, když už 

z předloženého rubopisu na kmenovém listu může společnost snadno identifikovat 

nabyvatele. 
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 K. Eichlerová in op. cit. sub. 7, s. 316.  
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 J. Pokorná in op. cit. sub. 17, s. 879. 
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 Právě zavedení kmenového listu bylo primárním důvodem upuštění od nezbytného prohlášení extranea o 
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op. cit. sub. 250, s. 72-77). 
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 P. Čech (in op. cit. sub. 151, s. 26-28) upozorňuje, že ani s kopií či samotným oznámením nelze vystačit, a 
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Poté, co je takto změna v osobě společníka společnosti prokázána, musí statutární orgán 

opět aktualizovat seznam společníků, vyhotovit nové znění společenské smlouvy a založit jej 

do sbírky listin, a také podat návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku. S tím se ovšem 

pojí v praxi hned několik úskalí. Jak poznamenává Petr Čech
296

, v první řadě je třeba mít na 

paměti znění § 12 ZoVR, podle něhož musí být současně s návrhem doložen souhlas 

zapisované osoby opatřený úředně ověřeným podpisem, nevyplývá-li z jiných k návrhu na 

zápis dokládaných listin. Zatímco u převodu podílu nevtěleného do kmenového listu postačí 

převodní smlouva s úředně ověřenými podpisy, z níž souhlas nabyvatele se zápisem do 

obchodního rejstříku vyplývá, v případě převodu kmenového listu taková smlouva často není 

k dispozici. Jelikož zákon ani nenařizuje nabyvateli souhlas se zápisem společnosti dodat, 

otevírá se tím cesta k faktické netransparentnosti společnické základny. Rejstříkový soud by 

totiž bez připojeného souhlasu nabyvatele v požadované formě nemohl zápis provést. Ve 

snaze předcházet takovýmto situacím by proto společníci měli do společenské smlouvy 

zakotvit povinnost nabyvatele spolu s kmenovým listem předložit i jeho souhlas se zápisem 

do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem. Absence písemné převodní smlouvy 

nicméně automaticky znamená i pokles věrohodnosti údajů o nabyvatelích kmenových listů 

v obchodním rejstříku, když se rejstříkový soud musí spoléhat například jen na oznámení o 

změně společníka doplněné výpisem ze seznamu společníků nebo na čestné prohlášení 

společnosti o tom, kdo se jí legitimoval jako nový vlastník kmenového listu.       

5.4.1 Rubopis 
 

Jak bylo již naznačeno, pro komplexní úpravu rubopisu je třeba nahlédnout do 

ustanovení čl. I. § 11 a násl. ZSŠ. Jde o jednostranné písemné prohlášení převodce (též 

indosanta) uvedené přímo na kmenovém listu (zpravidla na rubu) nebo na přívěsku
297

, že 

podíl ve společnosti převádí na nabyvatele (též indosatáře). Indosament musí být 

bezpodmínečný, přičemž jakákoliv podmínka, na níž by byl učiněn závislým, platí za 

nenapsanou.
298

 Jelikož se indosamentem převádí všechna práva a povinnosti z kmenového 

listu, je částečný indosament sankcionován neplatností.
299

 Mezi obligatorní náležitosti 

rubopisu patří v souladu s § 210 odst. 1 ZOK jednoznačná identifikace indosatáře, převodní 

doložka a prostý podpis indosanta dle čl. I. § 13 odst. 1, věta druhá, ZSŠ. Dataci rubopisu 
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 Srov. čl. I. § 13 odst. 1, věta první, ZSŠ. 
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 Čl. I. § 12 odst. 1 ZSŠ. 
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 Srov. čl. I. § 14 odst. 1 ve spojení s čl. I. § 12 odst. 2 ZSŠ.   
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zákon nevyžaduje.
300

 V úvahu tak nepřichází aplikace směnečných ustanovení odporujících 

povaze kmenového listu jakožto cenného papíru reprezentujícího účastnický vztah společníka 

ke společnosti s ručením omezeným. Takovými jsou bezpochyby pravidla o 

blankoindosamentu, a tím pádem též o blankotradici podle čl. I. § 14 odst. 2 písm. c) ZSŠ, 

kdy by kmenový list obíhal pouhým předáváním mezi jeho vlastníky.
301

 Stejně tak pokládám 

za nereálné například využití institutu rektadoložky dle čl. I. § 11 odst. 2 ZSŠ, když § 210 

odst. 1 ZOK, coby lex specialis, připouští převod kmenového listu pouze rubopisem. V tomto 

ohledu stojí za zmínku, že indosatář, na rozdíl od nabyvatele rubopisované směnky
302

, nabývá 

vlastnictví ke kmenovému listu derivativně.  

Přesné znění indosamentu není závazně stanoveno. Nejvyšší soud ČR v minulosti 

uzavřel, že „za rubopis (indosament) proto bude možné považovat … každé prohlášení 

podepsané dosavadním majitelem směnky, z něhož bude jeho vůle směnku převést 

jednoznačně vyplývat“.
303

 S ohledem na požadavek jednoznačné identifikace nabyvatele 

může znít například „za mne na řad Jana Nového, r. č. 725118/4462, bytem Staroměstská 52, 

Praha 1“.  

V souvislosti s podpisem převodce na rubopisu si dovolím ještě zmínit jeden nedávný 

judikát, jenž sice pojednává o směnečném převodu, nepochybně jsou však dané závěry 

aplikovatelné i na kmenový list. Nejvyšší soud ČR se v usnesení ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 

29 Cdo 2344/2015, zabýval otázkou dovolatelů, „zda k tradici směnky postačí, když jedna a 

tatáž osoba vyzvedne směnku ze soudní úschovy, vyhotoví na směnku indosament a navrátí 

tuto směnku opět do úschovy soudu jako zástupce téže osoby, pokud tato osoba je zmocněna k 

zastupování v témže řízení nejen od převodce směnky, ale i od nabyvatele směnky“. V tomto 

případě dovolací soud dospěl k závěru, podle něhož byl-li rubopis na směnce učiněn osobou 

zastupující zároveň jak indosanta, tak indosatáře, byla směnka předána v souladu s § 1103 

odst. 2, věta první, ObčZ.   

                                                 
300 Vládní návrh zákona o obchodních korporacích z roku 2011 však požadavek datace rubopisu obsahoval. 

Daniel Lála poukazuje na analogii s převody akcií na jméno, u nichž podle obchodního zákoníku byla datace 

indosamentu nutností. Nicméně zákon o obchodních korporacích rovněž tady od daného požadavku upouští, 

nejspíše v reakci na komplikace s rozdílnou datací rubopisu a datem skutečného převodu akcie. Více LÁLA, 

Daniel. Změny v převodu (obchodního) podílu a kmenového listu ve společnosti s ručením omezeným: Studentská 

a vědecká odborná činnost [online]. Praha, 2013 [cit. 2016-02-29]. Dostupné z: 

http://svoc.prf.cuni.cz/sources/6/3/197.pdf.  
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směnka převedena na nabyvatele rubopisem (indosamentem), pak nový majitel (s výjimkou případů, kdy k 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 29 Cdo 2866/2010. 
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5.4.2 Zhodnocení převodu kmenového listu 

 
Inkorporací podílů společnosti s ručením omezeným do kmenových listů společníci 

jednoznačně dosáhnou výrazného zjednodušení a urychlení obchodovatelnosti svých podílů, 

jejich zatraktivnění v investorském prostředí a snížení administrativních nákladů s převodem 

souvisejících. Díky neomezené převoditelnost kmenových není třeba jakékoliv participace 

valné hromady, jiných orgánů společnosti či samotných společníků. Jelikož celý kontrakt 

nahrazuje indosace, přispěje to jednak k redukci počtu neplatných smluv o převodu podílu a 

zároveň k posílení diskrétnosti podmínek převodu, když nabytí účasti je prokazatelné pouze 

předložením indosovaného kmenového listu. Podle Bohumila Havla
304

 vtělení podílu do 

cenného papíru rovněž poskytuje investorům garanci jeho existence ve hmotné podobě.   

Volná převoditelnost kmenového listu je ovšem vykoupena otevřením se společnosti 

pro nekontrolovatelný vstup třetích osob, neboť vázání převodu kmenového listu na jakákoliv 

omezení či podmínky není přípustné. Petr Čech
305

 dále upozorňuje na praktickou nemožnost 

dodatečně zjistit okamžik skutečného převodu, natož jej ověřit, když uvedení data převodu na 

kmenovém listu zákon nevyžaduje. S neformálností převodní smlouvy se pojí i zmíněné 

komplikace při dokládání skutečností nezbytných pro zápis nabyvatele do obchodního 

rejstříku.  

Zavedení kmenových listů se ovšem může odrazit nejen v netransparentnosti 

převodních podmínek, ale také v anonymizaci samotného vlastnictví podílu. Jelikož se 

společnost o převodu kmenového listu dozvídá zpravidla až v okamžiku, kdy jí je dle § 210 

odst. 2 ZOK oznámen společně s předložením kmenového listu, nemusí být identita 

skutečného společníka zjistitelná. Nepředpokládám však, že by nový vlastník podílu 

s oznámením a legitimací vůči společnosti příliš otálel, když do té doby není oprávněn 

k výkonu společnických práv a povinností.  Jan Mandát
306

 poukazuje na kuriózní situaci, jež 

může nastat, nepodá-li statutární orgán návrh na změnu údajů v obchodním rejstříku 

(například kvůli zmíněné absenci souhlasu nabyvatele se zápisem), kdy jedna osoba bude 

zapsána jako společník v obchodním rejstříku, druhá jako společník v seznamu společníků a 

třetí bude skutečným společníkem z titulu vlastnictví kmenového listu. Takový stav by pak 

pravděpodobně zkomplikoval například průběh trestního řízení, když by se orgány činné 
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 HAVEL, Bohumil. Otázky & Odpovědi: V čem spočívají výhody podílu vtěleného do kmenového listu u 
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v trestním řízení musely složitě dopátrávat, kdo je v daný moment vlastně společníkem. 

Milan Sýkora
307

 dokonce spatřuje možné ohrožení celého konceptu kmenových listů 

v kolizní úpravě. Při převodu cenných papírů se totiž v souladu s § 83 odst. 1 zákona č. 

91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, rozhodné právo řídí místem, kde se cenný 

papír právě nachází. Může tak být velice náročné vysledovat nepřetržitou řadu indosamentů a 

ke všemu nepanuje ani jistota o platnosti všech zapsaných rubopisů, jelikož lze kmenový list 

převádět v různých jurisdikcích za různých podmínek. 

Osobně hodnotím zákonnou úpravu sekuritizace podílu ve společnosti s ručením 

omezeným za přínos rekodifikace, už jen proto, že nezavádí kmenové listy paušálně, nýbrž 

pouze jako fakultativní nástroj k usnadnění obchodovatelnosti podílů. Nicméně mám pochyby 

o frekvenci jejich praktického využití. Soudím, že ne příliš mnoho společností s ručením 

omezeným, jež nadále zůstávají charakterově uzavřenější než akciové společnosti, je ochotno 

akceptovat rychlé změny společníků, když tak mohou snadno ztratit kontrolu nad tím, kdo 

určuje směr jejich fungování. Z tohoto důvodu by podle mého názoru měli společníci opravdu 

důkladně zvážit, které druhy podílů vtělí do kmenových listů, a nastavit tak vhodnou 

rovnováhu mezi snadnou změnou společenské základny a právní jistotou.     
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ZÁVĚR 

Ve své diplomové jsem podrobněji rozebrala problematiku převodu podílu a 

kmenového listu ve společnosti s ručením omezeným a zaměřila se nejen na výklad 

současného právního stavu a jeho účelové srovnání s předrekodifikační úpravou, ale rovněž 

na výkladové potíže a názorovou nejednotnost panující v odborných kruzích. Stejně tak jsem 

se snažila vyjádřit vlastní pohled na jednotlivé diskutabilní otázky, případně odůvodnit své 

sympatie k určitému stanovisku. Níže stručně shrnuji ty nejzásadnější změny, které 

rekodifikace soukromého práva v dané oblasti přinesla.  

Z hlediska klasifikace předmětu právních vztahů je rozhodné pojetí podílu jakožto věci 

movité a nehmotné. To jej činí nejen způsobilým předmětem vlastnictví, ale taktéž veškerých 

transakcí, které nejsou skutečností, že jde o věc nehmotnou, vyloučeny. Stanoví-li tak 

společenská smlouva, může jeden společník vlastnit více podílu, a to i různého druhu, jelikož 

kromě základního podílu mohou být vytvářeny také podíly se specifickými právy a 

povinnostmi. Rozdělení podílu zákon o obchodních korporacích připouští nejen v souvislosti 

s jeho převodem či přechodem, ale i v jiných případech určených společenskou smlouvou. 

Pokud jde o majetkové právo manželů, stávající úprava postavila najisto to, co dříve musela 

dovozovat judikatura, explicitně zařadila podíl nabytý jedním z manželů způsobem 

nezakládajícím jeho výlučné vlastnictví do společného jmění manželů. Na druhou stranu 

ovšem rozvířila diskuze, zda se i druhý manžel stává společníkem.      

K úspěšnému převodu podílu je nutné dostát podmínkám stanoveným zákonem, 

společenskou smlouvou nebo jiným ujednáním smluvních stran. Neřeší-li společenská 

smlouva tuto otázku, je podíl mezi společníky převoditelný bez dalšího, u převodu na tercia 

pak jen se souhlasem valné hromady. I zde zákon o obchodních korporacích potvrdil závěry 

Nejvyššího soudu ČR, podle nichž má okamžik udělení souhlasu vliv toliko na účinnost 

převodní smlouvy. Pokud však souhlas valné hromady či jiného orgánu není dán do šesti 

měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu podílu (počátek běhu lhůty je stanoven poněkud 

nešťastně), nastávají tytéž účinky jako při odstoupení od smlouvy. Opět jde o pravidla 

dispozitivní. Neschválí-li příslušný orgán převod podílu z důvodu nečinnosti nebo bez 

náležitého odůvodnění, má společník za jistých podmínek zákonem přiznané abandonní právo 

(taktéž problematicky formulované). V jednočlenné společnosti je podíl vždy volně 

převoditelný a společník si sám žádný souhlas neuděluje, což nedávno potvrdil dovolací soud 

a napravil tak zmatky pramenící z jeho dřívějšího rozhodnutí.  

Na samotnou smlouvu o převodu podílu se podle okolností nejčastěji uplatní obecná 
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pravidla pro koupi, darování či směnu. Stran formálních požadavků k žádným změnám 

nedošlo. I nadále z ní také musí vyplynout, zda je uzavírána úplatně, nebo bezúplatně, údaj o 

kupní ceně (popř. způsobu jejího určení) však s největší pravděpodobností nezbytný není, 

neboť se podpůrně aplikuje ustanovení o ceně obvyklé. Zaznívají ovšem i názory opačné. Při 

úplatném převodu podílu lze rovněž využít většinu vedlejších ujednání týkajících se koupě. U 

předkupního práva zakomponovaného do převodní smlouvy či jiného právního jednání došlo 

k oslabení pozice koupěchtivého, když podle občanského zákoníku je smlouva uzavřena 

s rozvazovací podmínkou uplatnění předkupního práva, věděl-li nebo musel-li o něm 

koupěchtivý vědět. Rozporuplné reakce pak budí otázka přípustnosti sjednání předkupního 

práva věcné povahy mimo společenskou smlouvu. Srovnatelně s dřívější právní úpravou je 

koncipován i okamžik nabytí účinnosti smlouvy mezi stranami a vůči společnosti. Jisté 

zjednodušení nicméně představuje upuštění od výslovného prohlášení nabyvatele v převodní 

smlouvě o přistoupení ke společenské smlouvě, jelikož se jedná o zákonný důsledek nabytí 

podílu. Konzistentně ovšem není pohlíženo na okamžik převodu vlastnického práva k podílu. 

Pravděpodobně se ale i nadále uplatní translační účinek převodní smlouvy.   

Společníka při převodu podílu stále váže povinnost loajality vůči společnosti a jako za 

účinnosti obchodního zákoníku ručí ex lege za dluhy, jež byly s podílem na nabyvatele 

převedeny. V souvislosti s finanční asistencí pak zákon o obchodních korporacích pokračuje 

v konzervativním trendu její limitace nad rámec evropské regulace. Povaha podílu jako věci 

movité a nehmotné se ovšem výrazně promítla do problematiky nabytí vlastnického práva 

k podílu od neoprávněného. Zatímco dřívější soudní praxe tuto možnost striktně vylučovala, 

občanský zákoník ji připouští, a to hned dvěma způsoby.  

Princip uzavřené společnosti s ručením omezeným poměrně zásadně prolamuje možná 

inkorporace podílů společníků do volně obchodovatelných kmenových listů. Určí-li tak 

společenská smlouva a připouští-li více podílu v rukou jednoho společníka, mohou jimi být 

vyjádřeny všechny či jen některé podíly ve společnosti. Avšak nepanuje shoda, zda musí být 

pluralita podílů výslovně zakotvena ve společenské smlouvě nebo ji lze dovodit implicitně ze 

samotného připuštění vydání kmenových listů. Absence zákonné regulace dává prostor i 

variabilitě druhů kmenových listů. Jako cenné papíry na řad, tedy věci v právním slova 

smyslu, mohou být předmětem mnoha soukromoprávních vztahů. Nelze je však emitovat jako 

zaknihované cenné papíry ani kotovat. Vlastnické právo ke kmenovému listu se převádí 

indosací k okamžiku jeho předání. Samotná smlouva je oproštěna od jakýchkoliv formálních 

požadavků. Také zde nabyvatel kmenového listu přistupuje ex lege ke společenské smlouvě a 

převodce se stává zákonným ručitelem. Účinky vlastního převodu kmenového listu nastávají 
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okamžikem jeho tradice nabyvateli, ve vztahu ke společnosti až oznámením změny osoby 

společníka a legitimací nabyvatele předložením kmenového listu opatřeného rubopisem 

společnosti.                     

Je třeba říci, že ačkoliv se Nejvyšší soud ČR ve stanovisku počátkem tohoto roku snažil 

některé nejasnosti uvést na pravou míru, stále přetrvává mnoho otázek k diskuzi a nezbývá, 

než s napětím čekat na další výstupy judikatury, vývoj právní praxe a ve výjimečných 

případech i na zásahy do samotného textu zákona. Kvituji však celkový úmysl zákonodárce 

posílit flexibilitu společnosti s ručením omezeným a tím ji umožnit koncipovat jednak jako 

velmi uzavřenou společnost s podstatným vlivem společníků a jednak jako útvar blížící se 

akciové společnosti s neomezeným počtem společníků, jenž je otevřený vstupu třetích osob 

prostřednictvím emitace cenných papírů. Domnívám se, že díky propojení mezi pluralitou 

podílů, druhy podílů a možností jejich inkorporace do kmenových listů, mohou společníci ve 

společnosti snáze dosáhnout postavení reflektujícího jejich osobní potřeby. O to více ovšem 

musí dbát o záležitosti společnosti a znění společenské smlouvy.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

SEZNAM ZKRATEK 

 

Druhá směrnice  Druhá směrnice Rady 77/91/EHS ze dne 13. 

prosince 1976 o koordinaci ochranných 

opatření, která jsou na ochranu zájmů 

společníků a třetích osob vyžadována v 

členských státech od společností ve smyslu čl. 

58 druhého pododstavce Smlouvy při 

zakládání akciových společností a při 

udržování a změně jejich základního kapitálu, 

za účelem dosažení rovnocennosti těchto 

opatření. 

 

Důvodová zpráva ObčZ  Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

 

Důvodová zpráva ZOK  Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích).  

 

IZ, insolvenční zákon  Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 

jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Návrh Nařízení SPE  Návrh Nařízení Rady o statutu evropské 

soukromé společnosti ze dne 25. 6. 2008. 

 

ObčZ, občanský zákoník  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

ObchZ, obchodní zákoník  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

OSŘ, občanský soudní řád  Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů. 



75 

 

 

Směrnice o ochranných opatřeních  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci 

ochranných opatření, která jsou na ochranu 

zájmů společníků a třetích osob vyžadována v 

členských státech od společností ve smyslu čl. 

54 druhého pododstavce Smlouvy o fungování 

Evropské unie při zakládání akciových 

společností a při udržování a změně jejich 

základního kapitálu, za účelem dosažení 

rovnocennosti těchto opatření.  

 

SOZ, starý občanský zákoník  Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

ZOHS Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně 

hospodářské soutěže a o změně některých 

zákonů (zákon o ochraně hospodářské 

soutěže), ve znění pozdějších předpisů. 

 

ZOK, zákon o obchodních korporacích  Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích).  

 

ZoVR, zákon o rejstřících Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob.  

 

ZPKT, zákon o podnikání  Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

ZSŠ, zákon směnečný a šekový  Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a 

šekový, ve znění pozdějších předpisů.

aspi://module='EU'&link='32012L0030%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/


76 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

UČEBNICE 

 

 ČERNÁ, Stanislava, Ivanka ŠTENGLOVÁ, Irena PELIKÁNOVÁ et al. Právo 

obchodních korporací. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-735-5.  

 ČERNÁ, Stanislava, Stanislav PLÍVA, Ivanka ŠTENGLOVÁ et al. Podnikatel a jeho 

právní vztahy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-

87146-76-7.  

 CHALUPA, Ivan, David REITERMAN a Václav HOLÝ. Obchodní korporace: obecná 

část: základy soukromého práva V. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-

577-0.  

 KOTÁSEK, Josef, Vlastimil PIHERA, Jarmila POKORNÁ a Jindřich VÍTEK. Právo 

cenných papírů. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-515-2.  

 POKORNÁ, Jarmila, Eva VEČERKOVÁ a Milan PEKÁREK. Obchodní korporace a 

nekalá soutěž. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-873-4.  

 POKORNÁ, Jarmila, Josef HOLEJŠOVSKÝ, Jan LASÁK, Milan PEKÁREK et al. 

Obchodní společnosti a družstva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-

475-9.  

 ROZEHNAL, Aleš et al. Obchodní právo. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-524-1.  

 ŠTENGLOVÁ, Ivanka, Jan DĚDIČ a Miloš TOMSA et al. Základy obchodního práva: 

vysokoškolská učebnice. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-052-9.  

 

MONOGRAFIE 
 

 BĚHOUNEK, Pavel. Společnost s ručním omezeným: prakticky včetně účetnictví a daní. 

11. přeprac. vyd. Olomouc: ANAG, 2014. ISBN 978-80-7263-886-4.  

 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. et al. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. 1. 

vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-451-0.  

 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 

2014. ISBN 978-80-7478-633-4.  



77 

 

 HEJDA, Jan et al. Zákon o obchodních korporacích: výklad jednotlivých ustanovení 

včetně návaznosti na české a evropské předpisy. 1. vyd. Praha: Linde, 2013. ISBN 978-

80-7201-917-5.  

 HEJDA, Jan, Nina BACHROŇOVÁ, Libor FINGER, Martin PROSSER a Veronika 

VANĚČKOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2014. ISBN 

978-80-7263-870-3.  

 JOSKOVÁ, Lucie, Jan ŠAFRÁNEK, Pěva ČOUKOVÁ, Pavel PRAVDA a Markéta 

PRAVDOVÁ. Nová společnost s ručením omezeným: právo - účetnictví - daně. 1. vyd. 

Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4445-2.  

 JOSKOVÁ, Lucie a Pavel PRAVDA. Zákon o obchodních korporacích: s komentářem: s 

účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 

978-80-247-4834-4.  

 LASÁK, Jan, Jarmila POKORNÁ, Zdeněk ČÁP, Tomáš DOLEŽIL et al. Zákon o 

obchodních korporacích: komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-

7478-537-5.  

 LAVICKÝ, Petr et al. Občanský zákoník I: Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9. 

 ŠTENGLOVÁ, Ivanka, Bohumil HAVEL, Filip CILEČEK, Petr KUHN a Petr ŠUK. 

Zákon o obchodních korporacích: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-

80-7400-480-3.  

 TICHÝ, Luboš, Petra Joanna PIPKOVÁ a Jan BALARIN. Kupní smlouva v novém 

občanském zákoníku: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-521-

3.  

 

ODBORNÉ ČLÁNKY 

 

 BEZOUŠKA, Petr a Bohumil HAVEL. Podíl v obchodní korporaci ve společném jmění 

manželů, prý vše jasné... Obchodněprávní revue. 2015, 7(4), 97-101. ISSN 1803-6554. 

 BICEK, Rudolf. Problematika podílů ve společném jmění manželů. Právní rádce. 2015, 

23(9), 62-66. ISSN 1210-4817.  

 ČECH, Petr. Činí rekodifikace z obou manželů společníky? Právní rádce. 2013, 21(10), 

27. ISSN 1210-4817.  

 ČECH, Petr. Ještě k převodu kmenového listu (a formě smlouvy o převodu podílu). 

Rekodifikace & praxe. 2014, 2(8), 26-28. ISSN 1805-6822. 



78 

 

 ČECH, Petr. K některým úskalím převodu obchodního podílu I. Právní rádce. 2007, 

15(5), 16-22. ISSN 1210-4817.  

 ČECH, Petr. K některým úskalím převodu obchodního podílu II. Právní rádce. 2007, 

15(6), 23-29. ISSN 1210-4817.  

 ČECH, Petr. K převodu obchodního podílu. Právní rádce. 2007, 15(11), 30-33. ISSN 

1210-4817.  

 ČECH, Petr. Líc i rub koupě od nevlastníka v novém občanském zákoníku. Právní rádce. 

2012, 20(9), 14-15. ISSN 1210-4817.  

 ČECH, Petr. S.r.o. po rekodifikaci. Právní rádce. 2012, 20(5), 14-16. ISSN 1210-4817.  

 ČERNÁ, Stanislava, Ivanka ŠTENGLOVÁ a Petr ČECH. Co přinese zákon o 

obchodních korporacích kapitálovým obchodním společnostem, jejich společníkům a 

věřitelům? Časopis pro právní vědu a praxi. 2002, 20(4), 325-334. ISSN 1210-9126. 

 DĚDIČ, Jan a Petr ŠUK. K některým výkladovým otázkám právní úpravy podílu v 

obchodní korporaci. Obchodněprávní revue. 2014, 6(6), 167-172. ISSN 1803-6554. 

 DOČKAL, Tomáš. Úprava finanční asistence po rekodifikaci. Rekodifikace & praxe. 

2015, 3(6), 14-22. ISSN 1805-6822. 

 DVOŘÁK, Tomáš. Několik úvah k otázce jak je tomu s členstvím bezpodílových 

spoluvlastníků podílu v obchodní korporaci po 1. 1. 2014. Obchodní právo. 2014, 23(3), 

86-89. ISSN 1210-8278. 

 EICHLEROVÁ, Kateřina. Druhy a pluralita podílů: novinky v českém právu společnosti 

s ručením omezeným. Rekodifikace & praxe. 2015, 3(11), 12-17. ISSN 1805-6822. 

 HAJNÁ, Kateřina. K převodu obchodního podílu jednočlenné společnosti s ručením 

omezeným, aneb zvítězí formalismus? Bulletin advokacie. 2010, 18(6), 24-27. ISSN 

1210-6348.  

 HAMPEL, Petr. Otázky & Odpovědi: Je podíl manžela v s.r.o., který nabyl za trvání 

manželství, součástí společného jmění manželů i po 1. 1. 2014? Rekodifikace & praxe. 

2014, 2(4), 25-26. ISSN 1805-6822. 

 HAVEL, Bohumil. Otázky & Odpovědi: Jak se převádí podíl, resp. kmenový list ve 

společnosti s ručením omezeným? Jsou potřeba souhlasy valné hromady? Rekodifikace & 

praxe. 2014, 2(4), 24-25. ISSN 1805-6822. 

 HAVEL, Bohumil. Otázky & Odpovědi: V čem spočívají výhody podílu vtěleného do 

kmenového listu u společnosti s ručením omezeným? Rekodifikace & praxe. 2013, 1(11), 

26. ISSN 1805-6822. 



79 

 

 HAVEL, Bohumil. Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace. 

Obchodněprávní revue. 2011, 3(12), 351-355. ISSN 1803-6554. 

 HAVEL, Bohumil. Úvaha k limitům podřízení se zákonu o obchodních korporacích 

(generální opt-in podle § 777 odst. 5 ZOK). Obchodněprávní revue. 2014, 6(3), 103-106. 

ISSN 1803-6554. 

 HEJDA, Jan. Právní úprava podílu ve společnosti s ručením omezeným v rekodifikačním 

návrhu zákona o obchodních korporacích. Obchodněprávní revue. 2011, 3(3), 72-77. 

ISSN 1803-6554. 

 HUSTÁK, Zdeněk a Matěj MANDERLA. Cenné papíry ve světle rekodifikace - 

poznámky k novému režimu. Obchodněprávní revue. 2014, 6(1), 11-18. ISSN 1803-

6554. 

 JANOŠEK, Vladimír. Smluvní předkupní právo k obchodnímu podílu. Nihil novi sub 

sole? Obchodněprávní revue. 2015, 7(1), 1-9. ISSN 1803-6554. 

 JOSKOVÁ, Lucie. Je ve společnosti s ručením omezeným možný podíl bez hlasovacího 

práva či práva na podíl na zisku? Obchodněprávní revue. 2015, 7(9), 253-260. ISSN 

1803-6554. 

 JUROŠKA, Jan a Matouš ZAVADIL. Přirůstání podílů v obchodní korporaci dle zákona 

o obchodních korporacích. Právní rozhledy. 2015, 23(11), 402-405. ISSN 1210-6410. 

 KITTEL, David. Kmenový list - některé zkušenosti z praxe. Ad Notam. 2015, 21(6), 8-

11. ISSN 1211-0558. 

 POKORNÁ, Jarmila. Některá úskalí nové úpravy společnosti s ručením omezeným. 

Rekodifikace & praxe. 2015, 3(7-8), 8-14. ISSN 1805-6822. 

 ŠAFRÁNEK, Jan. Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným. Daně a právo v 

praxi. 2014, 20(9), 38-39. ISSN 2464-6873. 

 VYBÍRAL, Petr a Jakub ŽIVANSKÝ. Finanční asistence po rekodifikaci. Rekodifikace 

& praxe. 2014, 2(7), 11-20. ISSN 1805-6822. 

 

INTERNETOVÉ ZDROJE 
 

 Druhá směrnice rady 77/91/EHS ze dne 13. prosince 1976 o koordinaci ochranných 

opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských 

státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy při zakládání 

akciových společností a při udržování a změně jejich základního kapitálu, za účelem 

dosažení rovnocennosti těchto opatření. In: EUR-lex [online]. [cit. 2016-02-17]. Dostupné 



80 

 

z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0091:CS:HTML.  

 DUBA, Jiří. Vybrané aspekty převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným po 

rekodifikaci. In: Epravo.cz [online]. 2014 [cit. 2016-01-23]. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/vybrane-aspekty-prevodu-podilu-ve-spolecnosti-s-

rucenim-omezenym-po-rekodifikaci-96157.html.  

 Důvodová zpráva k NOZ (konsolidovaná verze). In: Ministerstvo spravedlnosti ČR 

[online]. [cit. 2016-02-10]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-

verze.pdf.  

 Důvodová zpráva k ZOK. In: Ministerstvo spravedlnosti ČR [online]. [cit. 2016-01-03]. 

Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-k-ZOK.pdf.  

 HAMPEL, Petr. NOZ v praxi: Podíl ve společnosti s ručením omezeným. In: Bulletin-

advokacie.cz [online]. 2014 [cit. 2016-01-28]. Dostupné z: http://www.bulletin-

advokacie.cz/noz-v-praxi-podil-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym.  

 JAŠEK, Michal a Jakub VESELÝ. Převoditelnost podílu na společníka ve světle § 135 

odst. 2 zákona o obchodních korporacích. In: Epravo.cz [online]. 2015 [cit. 2016-01-08]. 

Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/prevoditelnost-podilu-na-spolecnika-ve-

svetle-135-odst-2-zakona-o-obchodnich-korporacich-98022.html.  

 KAVKOVÁ, Jiřina. Nové firmy v roce 2015: loni vzniklo nejvíce firem od roku 2007. In: 

Kurzy.cz [online]. 2016 [cit. 2016-03-09]. Dostupné z: 

http://www.kurzy.cz/zpravy/395391-nove-firmy-v-roce-2015-loni-vzniklo-nejvice-firem-

od-roku-2007/.  

 LÁLA, Daniel. Změny v převodu (obchodního) podílu a kmenového listu ve společnosti s 

ručením omezeným: Studentská a vědecká odborná činnost [online]. Praha, 2013 [cit. 

2016-02-29]. Dostupné z: http://svoc.prf.cuni.cz/sources/6/3/197.pdf.  

 MANDÁT, Jan. Kmenový list jako cesta k anonymizaci s.r.o.? In: Epravo.cz [online]. 

2014 [cit. 2016-03-02]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/kmenovy-list-jako-

cesta-k-anonymizaci-sro-95025.html.  

 Návrh Nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnosti ze dne 25. 6. 2008. In: 

EUR-lex [online]. [cit. 2016-01-10]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A52008PC0396.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0091:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0091:CS:HTML
http://www.epravo.cz/top/clanky/vybrane-aspekty-prevodu-podilu-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-po-rekodifikaci-96157.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/vybrane-aspekty-prevodu-podilu-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-po-rekodifikaci-96157.html
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-verze.pdf
http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-k-ZOK.pdf
http://www.bulletin-advokacie.cz/noz-v-praxi-podil-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym
http://www.bulletin-advokacie.cz/noz-v-praxi-podil-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym
http://www.epravo.cz/top/clanky/prevoditelnost-podilu-na-spolecnika-ve-svetle-135-odst-2-zakona-o-obchodnich-korporacich-98022.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/prevoditelnost-podilu-na-spolecnika-ve-svetle-135-odst-2-zakona-o-obchodnich-korporacich-98022.html
http://www.kurzy.cz/zpravy/395391-nove-firmy-v-roce-2015-loni-vzniklo-nejvice-firem-od-roku-2007/
http://www.kurzy.cz/zpravy/395391-nove-firmy-v-roce-2015-loni-vzniklo-nejvice-firem-od-roku-2007/
http://svoc.prf.cuni.cz/sources/6/3/197.pdf
http://www.epravo.cz/top/clanky/kmenovy-list-jako-cesta-k-anonymizaci-sro-95025.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/kmenovy-list-jako-cesta-k-anonymizaci-sro-95025.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A52008PC0396
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A52008PC0396


81 

 

 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další 

související zákony. In: Vláda ČR [online]. [cit. 2016-01-21]. Dostupné z: 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK9QMEL7OO.  

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/30/EU ze dne 25. října 2012 o koordinaci 

ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v 

členských státech od společností ve smyslu čl. 54 druhého pododstavce Smlouvy o 

fungování Evropské unie při zakládání akciových společností a při udržování a změně 

jejich základního kapitálu, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření. In: EUR-

lex [online]. [cit. 2016-02-17]. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=celex:32012L0030.  

 SÝKORA, Milan. Nové pojetí otevřené společnosti s ručením omezeným jako kapitálové 

společnosti a nová koncepce obchodního podílu [online]. Praha, 2012 [cit. 2016-03-02]. 

Dostupné z: http://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404046051.pdf.  

 TVRDÁ, Markéta a Petr ČECH. Musí jediný společník sám sobě schvalovat převod 

obchodního podílu? In: Epravo.cz [online]. 2012 [cit. 2016-02-03]. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/musi-jediny-spolecnik-sam-sobe-schvalovat-prevod-

obchodniho-podilu-81094.html.  

 VLK, Václav a Markéta NEŠETŘILOVÁ. Druhy podílů ve společnosti s ručením 

omezeným. In: Epravo.cz [online]. 2015 [cit. 2016-01-16]. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/druhy-podilu-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-

96279.html.  

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

 Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon č. 143/2001  Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů 

(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=RACK9QMEL7OO
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32012L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32012L0030
http://www.prf.cuni.cz/res/dwe-files/1404046051.pdf
http://www.epravo.cz/top/clanky/musi-jediny-spolecnik-sam-sobe-schvalovat-prevod-obchodniho-podilu-81094.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/musi-jediny-spolecnik-sam-sobe-schvalovat-prevod-obchodniho-podilu-81094.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/druhy-podilu-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-96279.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/druhy-podilu-ve-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-96279.html


82 

 

 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích).  

 Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. 

 Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. 

 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

SEZNAM POUŽITÉ JUDIKATURY 

ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

 

 Nález ze dne 28. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 112/01. 

 Nález ze dne 30. 11. 2001, sp. zn. IV. ÚS 182/01. 

 Nález ze dne 26. 8. 2003, sp. zn. I. ÚS 437/02. 

 Usnesení ze dne 8. 12. 2011, sp. zn. I. ÚS 3168/11. 

 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

 

 Rozsudek ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. 1 Odon 88/97. 

 Usnesení ze dne 7. 10. 1998, sp. zn. 1 Odon 110/97.  

 Usnesení ze dne 29. 3. 2000, sp. zn. 31 Cdo 260/98. 

 Rozsudek ze dne 4. 4. 2000, sp. zn. 29 Cdo 2811/99. 

 Usnesení ze dne z 20. 6. 2000, sp. zn. 32 Cdo 97/2000.  

 Rozsudek ze dne 24. 4. 2002, sp. zn. 29 Odo 264/2001. 

 Usnesení ze dne 24. 10. 2002, sp. zn. 7 Tdo 830/2002. 

 Rozsudek ze dne 7. 5. 2003, sp. zn. 29 Odo 430/2002. 

 Usnesení ze dne 5. 8. 2003, sp. zn. 29 Odo 1013/2002. 

 Rozsudek ze dne 27. 4. 2004, sp. zn. 29 Odo 414/2003. 

 Rozsudek ze dne 20. 5. 2004, sp. zn. 33 Odo 722/2003. 

 Rozsudek ze dne 20. 7. 2004, sp. zn. 22 Cdo 700/2004. 

 Rozsudek ze dne 18. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 291/2004. 

 Usnesení ze dne 10. 5. 2005, sp. zn. 29 Odo 312/2004. 

 Usnesení ze dne 29. 11. 2005, sp. zn. 29 Odo 28/2005. 

 Rozsudek ze 13. 12. 2005, sp. zn. 29 Odo 1339/2004. 

 Rozsudek ze dne 14. 12. 2005, sp. zn. 29 Odo 440/2004. 

 Rozsudek ze dne 21. 1. 2006, sp. zn. 22 Cdo 103/2005. 

 Usnesení ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 29 Odo 1007/2005. 

 Usnesení ze dne 7. 2. 2006, sp. zn. 29 Odo 1241/2004. 

 Usnesení ze dne 22. 3. 2006, sp. zn. 29 Odo 3/2005. 

 Usnesení ze dne 22. 3. 2006, sp. zn. 29 Odo 1571/2005. 

 Usnesení ze dne 5. 4. 2006, sp. zn. 29 Odo 221/2005. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembrgfpxm6lcmvzf65ltl4ztkmbq


84 

 

 Usnesení ze dne 9. 5. 2006, sp. zn. 29 Odo 870/2005. 

 Usnesení ze dne 23. 5. 2006, sp. zn. 29 Odo 894/2006. 

 Usnesení ze dne 2. 7. 2006, sp. zn. 29 Odo 970/2005. 

 Usnesení ze dne 19. 7. 2006, sp. zn. 29 Odo 1017/2005. 

 Usnesení ze dne 26. 9. 2006, sp. zn. 29 Odo 251/2006. 

 Usnesení ze dne 10. 12. 2006, sp. zn. 29 Odo 331/2006. 

 Rozsudek ze dne 16. 1. 2007, sp. zn. 30 Cdo 2047/2006. 

 Usnesení ze dne 27. 2. 2007, sp. zn. 29 Odo1278/2005. 

 Usnesení ze dne 1. 3. 2007, sp. zn. 29 Odo 641/2005. 

 Rozsudek ze dne 21. 3. 2007, sp. zn. 29 Odo 266/2005. 

 Rozsudek ze dne 26. 7. 2007, sp. zn. 29 Odo 387/2006. 

 Usnesení ze dne 28. 8. 2007, sp. zn. 29 Odo 1216/2005. 

 Usnesení ze dne 11. 12. 2007, sp. zn. 29 Odo 346/2006. 

 Rozsudek ze dne 12. 12. 2007, sp. zn. 32 Cdo 44/2007. 

 Rozsudek ze dne 1. 8. 2008, sp. zn. 28 Cdo 2593/2008. 

 Rozsudek ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. 29 Cdo 2287/2008. 

 Rozsudek ze dne 1. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2011/2007. 

 Usnesení ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. 29 Cdo 392/2010. 

 Rozsudek ze dne 9. 2. 2011, sp. zn. 22 Cdo 1754/2009. 

 Usnesení ze dne 29. 3. 2011, sp. zn. 29 Cdo 282/2010. 

 Usnesení ze dne 25. 4. 2011, sp. zn. 29 Cdo 17/2010. 

 Rozsudek ze dne 28. 6. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4124/2010. 

 Rozsudek ze dne 13. 7. 2011, sp. zn. 22 Cdo 3450/2009. 

 Usnesení ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. 29 Cdo 1281/2011. 

 Rozsudek ze dne 20. 9. 2011, sp. zn. 33 Cdo 2865/2008. 

 Rozsudek ze dne 28. 2. 2012, sp. zn. 29 Cdo 3581/2010. 

 Usnesení ze dne 22. 5. 2012, sp. zn. 29 Cdo 1173/2011. 

 Rozsudek ze dne 31. 7. 2012, sp. zn. 29 Cdo 2866/2010. 

 Usnesení ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 29 Cdo 2005/2012. 

 Usnesení ze dne 26. 10. 2012, sp. zn. 29 Cdo 5452/2008. 

 Usnesení ze dne 17. 10. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1441/2012. 

 Rozsudek ze dne 13. 8. 2014, sp. zn. 22 Cdo 2453/2012. 

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptembqg5pxm6lcmvzf63ttl42daoju
aspi://module='JUD'&link='JUD202491CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/
aspi://module='JUD'&link='JUD218314CZ%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'/


85 

 

 Usnesení ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. 29 Cdo 3808/2014. 

 Usnesení ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. 29 Cdo 1685/2013. 

 Rozsudek ze dne 29. 7. 2015, sp. zn. 29 Cdo 1779/2012. 

 Usnesení ze dne 31. 8. 2015, sp. zn. 29 Cdo 1436/2014. 

 Usnesení ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 29 Cdo 2344/2015. 

 Stanovisko ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015. 

 

VRCHNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

 

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. 12. 2005, sp. zn. 7 Cmo 519/2005.   

 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 6. 4. 2006, sp. zn. 8 Cmo 67/2006-91 

(zmíněný v: HAJNÁ, Kateřina. K převodu obchodního podílu jednočlenné společnosti s 

ručením omezeným, aneb zvítězí formalismus? Bulletin advokacie. 2010, 18(6), 24-27.  

ISSN 1210-6348).  

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2010, sp. zn. 7 Cmo 269/2009 

(publikovaný v: Soudní rozhledy. 2011, 17(5), 176-179. ISSN 1211-4405).  

 

Rozhodnutí soudů České republiky byly čerpány z ASPI [právní informační systém]. Wolters 

Kluwer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

ABSTRAKT 

Předkládaná diplomová práce analyzuje problematiku převodu podílu společníka ve 

společnosti s ručením omezeným včetně možnosti inkorporace podílu do kmenového listu. 

Hlavním cílem práce je podrobně rozebrat jednotlivé fáze převodu podílu, kmenového listu a 

upozornit na řadu interpretačních problémů spjatých s novým právem obchodních korporací. 

Kromě platné právní úpravy, jež je účelově podrobena komparaci se zákonnou úpravou před 

rekodifikací soukromého práva, práce zkoumá odbornou literaturu, včetně právních periodik, 

a nadále aplikovatelnou judikaturu českých soudů. 

Práce je rozčleněna do pěti kapitol. První kapitola je věnována obecným otázkám podílu 

ve společnosti s ručením omezeným a jeho vymezení jakožto předmětu právních vztahů.      

Druhá kapitola pojednává o právních režimech převodu podílu a předpokladech jeho 

realizace v podobě získání příslušných svolení. V této části jsou rovněž nastíněny možné 

následky neudělení potřebných souhlasů s převodem podílu. 

Jádro třetí kapitoly tvoří smlouva o převodu podílu, její formální a obsahové náležitosti. 

Zmíněny jsou i některá fakultativní ujednání týkající se úplatného převodu podílu. Závěr 

kapitoly je zasvěcen tématu účinnosti smlouvy o převodu podílu a možnému odstoupení či 

zrušení této smlouvy. 

Čtvrtá kapitola zkoumá vybrané instituty, které s převodem podílu souvisí, a to 

povinnost dodržování loajality společníka, zákonné ručení převodce za dluhy spojené 

s podílem, finanční asistenci a možnost nabytí vlastnického práva k podílu od neoprávněné 

osoby.  

Pátá a závěrečná kapitola se zabývá otázkou kmenového listu a jeho převodu, neboť 

hlavní ekonomický význam tohoto cenného papíru spočívá právě ve zjednodušení 

obchodovatelnosti podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným.      
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ABSTRACT 

The master thesis analyses the issue of the transfer of a share in a limited liability 

company including the possibility to incorporate a share into an equity certificate. The main 

purpose of this study is to introduce in detail the different phases of the tranfer of a share, an 

equity certificate and draw attention to several interpretative problems related to the new law 

of business corporations. Besides the applicable law, which is purposefully subjected to the 

comparison with legal regulation before the recodification of private law, the work examines 

the legal literature, including periodicals, and still aplicable case law of the Czech courts.  

The thesis is divided into five chapters. The first chapter looks briefly at a share in a 

limited liability company and its definition as a subject of legal relations. 

The second chapter deals with the modes of the transfer of a share and the preconditions 

of its realization in the form of obtaining the relevant permissions. This section also outlines 

possible consequences of not giving the necessary consents with the transfer.  

The core of the third chapter represents the share transfer agreement, its formal and 

subject matter requirements. There are also mentioned some facultative arrangements relating 

to the transfer of a share for consideration. The final part of the chapter is devoted to the effect 

of the agreement and possible withdrawal from the agreement or its cancellation.  

The fourth chapter examines the selected institutes related to the transfer of a share, 

namely the duty of loyalty of the company´s member, the legal liability for the debts of the 

transferor connected with the share, the financial assistence and the possibility of acquiring 

the ownership rights to the share from an unauthorized person.   

The fifth and final chapter focuses on the issue of an equity certificate and its transfer as 

the main economic importance of the security lies in simplifying the tradability of the 

shareholder´s share in a limited liability company.  
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