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ÚVOD
Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a je tím, co spojuje člena
s obchodní korporací i s jejími ostatními členy navzájem.1 Způsob a podmínky, případně omezení,
za kterých může společník obchodní korporace svůj podíl převést na jinou osobu, se liší podle
formy obchodní korporace. Převod podílu může být zákonem zakázán, může být určitým
způsobem omezen nebo může být volně převoditelný. V zákonem stanovených případech se pak
mohou společníci od zákonné úpravy odchýlit a převod podílu upravit podle svých představ.
(Ne)převoditelnost podílu je tak jedním ze znaků, kterým se jednotlivé obchodní korporace od
sebe navzájem odlišují.
Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) přinesl v některých případech do
úpravy (ne)převoditelnosti podílu podstatné změny. Mezi hlavní změny patří například výslovný
zákaz převést podíl ve veřejné obchodní společnosti, změna pramenů právní úpravy komanditní
společnosti, liberálnější úprava převoditelnosti podílu ve společnosti s ručením omezeným nebo
zavedení kmenových listů. Od přijetí zákona o obchodních korporacích uplynula již dostatečná
doba k tomu, aby se v rámci teorie a praxe dali vypozorovat nedostatky a výkladové nejasnosti.
Tato diplomová práce má dva cíle. Prvním cílem je zjistit, jaké důvody vedly zákonodárce
k současnému znění právní úpravy (ne)převoditelnosti podílu v obchodních korporacích. Druhým
cílem je poté zhodnotit, jestli je úprava (ne)převoditelnosti podílu ve vztahu k povaze a účelu
společnosti vhodným řešením. Z důvodu dodržení délky jsem se v práci zaměřil pouze na veřejnou
obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným a akciovou
společnost.
K dosažení cíle této diplomové práce je potřeba nejprve detailně rozebrat úpravu
(ne)převoditelnosti podílu v jednotlivých obchodních společnostech, zjistit jakým způsobem se
mohou společníci od zákonné úpravy odchýlit a jaká problematická ustanovení zákon o
obchodních korporacích obsahuje. Výsledkem této diplomové práce pak nejsou pouze odpovědi
na položené otázky, ale také mé osobní úvahy a návrhy de lege ferenda.
Práce je rozdělena na úvod, pěti částí a závěr. S výjimkou první a páté části obsahuje každá
část dílčí shrnutí, které vyzdvihuje nejdůležitější informace z každé kapitoly. První část práce se
věnuje stručnému vymezení obchodních korporací a pojmu podíl, včetně možnosti s podílem
disponovat. Druhá a třetí část poté přináší detailní rozbor převoditelnosti podílu v obchodních

1

ČERNÁ, S. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. Právo obchodních korporací. 1.
vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 640 s. ISBN 978-8-7478-735-5. s 94-95.
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společnostech, včetně diskuzí, které současná právní úprava vyvolává. Samozřejmě nesmí chybět
náhled do historie, aby bylo možné zjistit, jakým způsobem se právní úprava převoditelnosti podílu
vyvíjela. Ve vybraných případech je součástí druhé části také komparace s německou a rakouskou
právní úpravou.
Čtvrtá a pátá část jsou pro tuto diplomovou práci klíčové a obsahují odpovědi na položené
otázky. Čtvrtá část se nejprve věnuje důvodům současné úpravy, přičemž důležitou roli hraje
zejména osobní a kapitálová povaha jednotlivých obchodních společností. Pátá část na závěr
navazuje na doposud získané informace a hodnotí vhodnost současné právní úpravy
(ne)převoditelnosti podílu v obchodních korporacích. Součástí páté části práce jsou také návrhy
de lege ferenda na řešení případných problematických ustanovení, jejichž změnu považuji za
žádoucí. Odpovědi na položené otázky a nejdůležitější poznatky jsou shrnuty na konci práce
v závěru.
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1.

Podíl v obchodní korporaci
Tato práce předpokládá elementární znalost čtenáře v oblasti korporátního práva, přesto pro

lepší porozumění přináším v úvodu stručné vymezení obchodních korporací a pojmu podíl, včetně
možnosti s podílem disponovat.

1.1.

Stručné vymezení obchodních korporací
Zákon definuje korporaci jako právnickou osobu, kterou vytváří společenství osob (§ 210

OZ). Zásadním prvkem každé korporace jsou tedy osoby, které jsou členy korporace. Obchodní
korporace jsou pak druhem soukromoprávních korporací, které jsou upraveny právem obchodních
korporací. Stěžejním zákonem práva obchodních korporací je zákon č. 90/2012 Sb., zákon o
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „zákon o
obchodních korporacích“), který rozděluje obchodní korporace na obchodní společnosti a
družstva. Obchodními společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost,
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské
zájmové sdružení. Mezi družstva zákon řadí družstvo a evropskou družstevní společnost (§ 1
ZOK).
Pro následující obsah práce je podstatné vysvětlit zásadní rozdíly mezi osobní a kapitálovou
povahou obchodních společností. Základním znakem osobních společností je důraz na osobní
kvalitu společníků a jejich vzájemné vztahy. Sami společníci se podílejí na řízení společnosti a za
závazky společnosti ručí solidárně a neomezeně celým svým majetkem. Společníci proto nemají
zákonnou vkladovou povinnost a velikosti jejich podílu jsou stejné, resp. každý společník má jeden
hlas. Jakékoliv změny personálního složení v důsledku smrti, zániku společníka či jiným zákonem
stanoveným způsobem ukončení účasti společníka ve společnosti vedou k automatickému zrušení
společnosti. V osobních společnostech je tedy patrná výrazná provázanost společnosti a
společníka. Typickým představitelem osobní společnosti je veřejná obchodní společnost.2
U kapitálové společnosti není důraz kladen na osobnost společníků, ale naopak na jejich
kapitálový přínos. Od toho se také odvíjí jejich postavení ve společnosti. Podle výše vkladu
získávají společníci počet hlasů, podíl na zisku, podíl na zvýšení základního kapitálu i na
likvidačním zůstatku. Společníci nemají povinnost účastnit se řízení společnosti a mohou ho svěřit
placeným profesionálům. Smrt či zánik společníka proto nemá za následek zrušení společnosti.

2

ČERNÁ, S. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. 2015. s. 128.
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Dalším rozdílem je také skutečnost, že společníci neručí za dluhy společnosti. Jako typický příklad
kapitálové společnosti se uvádí akciová společnost.3
V úpravě komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným se v určité míře
objevují jak osobní, tak kapitálové prvky. Vzhledem k převažujícím osobním, resp. kapitálovým
prvkům řadí zákon o obchodních korporacích komanditní společnost mezi osobní společnosti a
společnost s ručením omezeným mezi kapitálové společnosti. V teorii se zpravidla používá
přesnější členění obchodních společností a komanditní společnost a společnost s ručením
omezeným se řadí mezi tzv. smíšené společnosti.4
Od veřejné obchodní společnosti, přes komanditní společnost a společnost s ručením
omezeným až po akciovou společnost klesá osobní povaha společnosti a roste kapitálová povaha.

1.2.

Pojem podíl
Zákon o obchodních korporacích definuje podíl jako účast společníka v obchodní korporaci

a práva a povinnosti z této účasti plynoucí (§ 31 ZOK). Podíl v obchodní korporaci má dvě částí.
První částí je samotná účast člena na obchodní korporaci. Ta je vůbec základním prvkem existence
obchodní korporace, jelikož bez členů nemůže korporace vůbec existovat. Korporace se po svém
vzniku od svých zakladatelů odděluje, přesto s ní zůstávají i nadále spojeni jako společníci, jejichž
vůle je pro činnost a existenci společnosti určující.5 Podíl je tak tím, co spojuje člena s obchodní
korporací i s jejími ostatními členy navzájem.6
Druhou částí podílu jsou práva a povinnosti, které zákon přiznává členům obchodní
korporace.7 Soubor těchto práv a povinností tvoří status člena obchodní korporace8 a představuje
tzv. kvalitativní stránku obsahu podílu.9 Vedle kvalitativní stránky má obsah podílu také
kvantitativní stránku. Ta vyjadřuje velikost podílu, tedy míru člena obchodní korporace na
vytváření vůle nejvyššího orgánu a na dalších právech a povinnostech vyplývající z účasti na
obchodní korporaci. Obě stránky podílu tvoří jednotu a v souhrnu určují, jaké má člen v obchodní
korporaci postavení.10

3

ČERNÁ, S. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. 2015. s. 97.
ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., KUHN, P. in: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P.
Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. 1128 s. ISBN 978-80-7400-5404. s. 2.
5
ONDREJOVÁ, D. a kolektiv. Nástin obchodního práva. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. 357
s. ISBN 978-80-210-7417-0. s. 142-143.
6
ČERNÁ, S. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. 2015. s. 128.
7
HAVEL, B. in: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. 2017. s. 74-75.
8
ČERNÁ, S. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. 2015. s. 127.
9
ČERNÁ, S. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. 2015. s. 132.
10
ČERNÁ, S. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. 2015. s. 132.
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1.3.

Podíl jako věc a předmět vlastnictví
Podstatnou změnou po rekodifikaci je změna chápání podílu jakožto předmětu práva. Před

rekodifikací mohli být dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník
z roku 1964“) předmětem občanskoprávních vztahů věci, a pokud to jejich povaha připouštěla,
také práva nebo jiné majetkové hodnoty (§ 118 OZ 1964). Podle ustálené judikatury byl podíl a
obchodní podíl11 považován za tzv. jinou majetkovou hodnotu a ustanovení o věcech se na něj
užila analogicky.12
Nová právní úprava ipso facto považuje podíl za věc. Tento závěr lze dovodit z definice věci
obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), která říká, že
věcí v právním smyslu je vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí (§ 489 OZ). Konkrétně
je podíl věcí movitou, která nemá hmotnou povahu (§ 498 odst. 2 a 496 OZ).13 Nové pojetí podílu
není pouze teoreticko-právní otázkou, ale v jeho důsledku odpadá problematika analogického užití
a na podíl se aplikují ustanovení o věcech přímo (§ 979 OZ).14
Podíl jako věc představuje předmět vlastnictví, se kterým je člen obchodní korporace jako
vlastník podílu oprávněn nakládat. Vedle práv a povinností uvedených v předchozí kapitole, které
jsou odvozeny od postavení člena v obchodní korporaci, se k podílu vztahují také práva, která
plynou z postavení člena coby vlastníka podílu.15 Způsob a podmínky, případně omezení, za
kterých může člen obchodní korporace s podílem nakládat, se liší podle formy obchodní
korporace. V úvahu připadá převod (prodejem, darováním či směnou) nebo zástava podílu, podíl
může být také předmětem přechodu práv, dědění, zajišťovacího práva nebo jiného zajištění, dále
může být postižen výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo může být vkládán do základního
kapitálu, do svěřenského fondu, přidruženého fondu apod.16

11

Obchodním zákoník používal dvojí pojetí podílu. Jednak byl podíl vymezen v ustanovení § 61 odst. 1 ObchZ pouze
jako podíl a jednak v ustanovení § 114 odst. 1 ObchZ jako obchodní podíl, kterým byl označován podíl ve
společnosti s ručením omezeným. Právní úprava po rekodifikaci na rozdíl od obchodního zákoníku dvojí pojetí
podílu nepoužívá a tento pojem je společný pro všechny typy obchodních korporací.

12

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20.7.2004 sp. zn. 22 Cdo 700/2004: „S obchodním podílem je spjata majetková
hodnota, která je ve smyslu § 118 odst. 1 ObčZ jinou majetkovou hodnotou (majetkem) a jako taková může být
předmětem občanskoprávních vztahů“.
13
HAVEL, B. in: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. s. 74-75.
14
ČECH, P., ŠUK, P. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). Praha: Bova Polygon, 2016.
376 s. ISBN 978-80-7273-177-0. s. 234-235; PAVELKA, J., FILIPOVÁ, V. Obchodní podíl a jeho pojetí podle
stávající a nové právní úpravy. Rekodifikační noviny, 2012, č. 7, s. 6.
15
HAVEL, B. in: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. s. 74.
16
HAVEL, B. in: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. s. 74.
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2.

Převoditelnost podílu v obchodních korporacích
K dosažení cíle této práce je potřeba nejprve převoditelnost podílu komplexně rozebrat.

V této části práce přiblížím nejen obecnou právní úpravu (ne)převoditelnosti podílu obsaženou
v zákoně o obchodních korporacích, ale také rozeberu veškerou problematiku s tím spojenou.
Nemůže chybět ani krátký náhled do historie, abych zjistil, jakým způsobem se převoditelnost
podílu v jednotlivých formách obchodních společností vyvíjela. Součástí této části práce je také
stručná komparace s německou a rakouskou právní úpravou.

2.1.

Převod podílu, převoditelnost a smlouva o převodu podílu
Převod podílu je jedním ze způsobů, kterým lze s podílem nakládat a může být upraven

několika způsoby: může být zákonem zakázán, může být určitým způsobem omezen nebo může
být volně převoditelný. V zákonem stanovených případech se pak mohou společníci od zákonné
úpravy odchýlit a převod podílu upravit jiným způsobem. Převoditelností podílu se tak rozumí
podmínky, za kterých je možné podíl převést na jinou osobu.
Převod podílu patří mezi derivativní způsoby nabytí podílu. To znamená, že účast
v obchodní korporaci je odvozena od předchozí účasti jiné osoby. V případě převodu se jedná o
vznik účasti v obchodní korporaci z titulu smlouvy o převodu podílu, která má za následek změnu
v osobě člena obchodní korporace.17 Nejedná se o samostatný smluvní typ, ale v závislosti na tom,
zda půjde o převod úplatný či bezúplatný, se subsidiárně použije úprava kupní, darovací nebo
směnné smlouvy obsažená v občanském zákoníku.18

2.2.

Veřejná obchodní společnost
První rozsáhlejší úpravu obchodního práva na českém území představoval všeobecný

obchodní zákoník č. 1/1863 ř. z. (dále jen „všeobecný obchodní zákoník“).19 K převodu podílu ve
veřejné obchodní společnosti v čl. 98 uváděl, že „žádný společník nemůže, nepřivolí-li k tomu
ostatní společníci, nikoho jiného do společnosti přijmouti“.20 Převod podílu tak všeobecný
obchodní zákoník umožňoval, podmiňoval ho nicméně souhlasem všech společníků.21

17

ČERNÁ, S. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. 2015. s. 147.
ČERNÁ, S. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. 2015. s. 147.
19
HORÁČEK, T. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. 2015. s. 262.
20
ŠVEHLA, A., BASCH, J. Všeobecný zákoník obchodní a československý zákon směnečný. Praha: Všehrd, 1937.
21
MALOVSKÝ-WENIG, A. Příručka obchodního práva. Praha: Československý kompars, 1947. 510 s. s. 214:
„Přistoupení nového člena k dosavadním členům nebo na místo některého z nich může se státi jen se souhlasem
všech společníků“.
18
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Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“)

22

převoditelnost

podílu ve veřejné obchodní společnosti pozitivně právně neupravoval. Ustanovení § 83 ObchZ
upravovalo pouze možnost vstoupit nebo vystoupit ze společnosti změnou společenské smlouvy.
Lála proto poukazuje na skutečnost, že díky chybějící úpravě nebyl názor odborné veřejnosti na
převod podílu ve veřejné obchodní společnosti jednotný.23
K převoditelného podílu se klonila Pelikánová, podle které by převod podílu probíhal
změnou společenské smlouvy se souhlasem všech společníků.24 Stejný názor měl také Eliáš, který
odkazoval na zásadu legální licence (čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky) a na § 79 ObchZ, 25
který dle jeho názoru umožňovalo sjednat převoditelnost podílu ve společenské smlouvě.26
Opačný názor měl například Dědič, který z uvedeného § 83 ObchZ dovozoval naopak
nepřevoditelnost podílu. Případnou smlouvu o převodu podílu považoval za od počátku neplatnou
pro nemožnost plnění.27 K nepřevoditelnosti se přikláněl také Dvořák, který zdůrazňoval osobní
povahu společníků a vázanost existence podílu vždy na konkrétního společníka a jeho účast ve
společnosti.28
K této problematice se nakonec vyjádřil i Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší
soud“) v usnesení ze dne 23. září 2008, sp. zn. 29 Cdo 646/2008. Nejvyšší soud v tomto případě
shledal neplatnou dohodu o změně společenské smlouvy a dalším trvání veřejné obchodní
společnosti bez společníka podle § 88 odst. 2 ObchZ. Tato dohoda byla uzavřena mezi
společníkem A a společníkem B, přičemž společník B nabyl podíl ve veřejné obchodní společnosti
na základě dřívější smlouvy o převodu podílu. Důvodem dohody byla skutečnost, že na majetek
společníka A byl prohlášen konkurz a pokud by společníci nezměnili společenskou smlouvu, došlo
by ke zrušení společnosti. Jako důvod neplatnosti dohody o změně společenské smlouvy shledal
Nejvyšší soud skutečnost, že společník B nemohl na základě smlouvy o převodu podílu do
22

Právní úprava obsažená ve všeobecném obchodním zákoníku byla v roce 1918 převzata revoluční proklamací
Národního výboru Československého a na území Československa platila až do roku 1950. K obnově došlo až v roce
1990, kdy byl novelizován zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník (dále jen „hospodářský zákoník“).
Podrobnou úpravu obsahoval až obchodní zákoník. HORÁČEK, T. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I.,
PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. 2015. s. 262, Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník (370/2000 Dz), in: Beck-online [právní informační systém], C. H. Beck [cit. 3. 12. 2018].
23
LÁLA, D. Zákaz převodu podílu ve veřejné obchodní společnosti. Obchodněprávní revue, 2018, č. 42.
24
PELIKÁNOVÁ, I. 2002. s. 136.
25
Ustanovení § 79 ObchZ: „Práva a povinnosti společníků se řídí společenskou smlouvou. K její změně je třeba
souhlasu všech společníků, nestanoví-li tento zákon jinak. Společenská smlouva může určit, že k její změně postačuje
souhlas většiny společníků.“
26
ELIÁŠ, K. Kurs obchodního práva: právnické osoby jako podnikatelé. 2. vyd. Praha: Beck, 1998. 426 s. ISBN 807179-137-7. s. 64.
27
DĚDIČ, J. in: DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 1. díl. 1. vydání. Praha: Polygon, 2002. 847 s. ISBN
80-7273-071-1. s. 777.
28
DVOŘÁK, D. Osobní obchodní společnosti ve světle rekodifikace českého obchodního práva. Praha: Wolters
Kluwer, 2012. 580 s. ISBN 978-80-7357-755-1. s. 149.
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společnosti vstoupit, jelikož tento způsob změny společníka není u veřejné obchodní společnosti
možný. Soud tak došel k závěru, že jelikož společník B nemohl nabýt podíl ve společnosti, nemohl
ani uzavřít dohodu o změně společenské smlouvy.29
V dovolání společnost odkazovala na zásadu legální licence a na výše zmíněný Eliášův
výklad.30 Nejvyšší soud však při své interpretaci vycházel z osobní povahy společnosti a
konstatoval, že „veřejná obchodní společnost je osobní společností, její společníci se sdružují
především s ohledem na své individuální znalosti, vlastnosti a dovednosti. Rozhodujícím účelem
společnosti není soustředit kapitál, ale spojit lidské individuality k dosažení společných
podnikatelských cílů. Existence společnosti je přímo vázána na setrvání společníků v ní; nastaneli některý z důvodů pro zánik účasti některého ze společníků, zrušuje se i sama společnost. I z toho
důvodu obchodní zákoník ve znění účinném ke dni uzavření smluv o převodu podílu ve společnosti
v ustanovení § 79 odst. 1 určoval, že ke změně společenské smlouvy je třeba souhlasu všech
společníků, nestanoví-li tento zákon nebo společenská smlouva jinak. Mělo-li tedy dojít ke změně
společenské smlouvy v osobách společníků, byl k takové změně nutný, nestanovil-li zákon jinak,
souhlas všech společníků, popřípadě souhlas takového počtu společníků (jejich hlasů) jaký určila
společenská smlouva, s odpovídající změnou společenské smlouvy; teprve v důsledku takového
souhlasu mohla skončit účast vystupujících společníků ve společnosti a vzniknout účast společníka
nového. Tomuto požadavku odpovídá postup podle ustanovení § 83 obch. zák., zásadně mu však
neodpovídá uzavření smlouvy o převodu podílu ve společnosti. Z uvedeného plyne, že uzavřením
smlouvy o převodu podílu ve veřejné obchodní společnosti ke změně v osobách společníků dojít
nemůže (ledaže by taková smlouva splňovala shora uvedené podmínky).“31
Jak je uvedeno v poslední větě výše uvedené citace, k uzavření smlouvy o převodu podílu
nemůže dojít, ledaže by taková smlouva splňovala podmínky změny společenské smlouvy. Jako
podmínku pro změnu společenské smlouvy uváděl obchodní zákoník v § 79 souhlas všech
společníků. V této souvislosti je třeba poukázat na skutečnost, že v posuzovaném případě nebyl
součástí smlouvy o převodu podílu souhlas druhého společníka. Z formulace odůvodnění se proto
zdá, že Nejvyšší soud nevyloučil možnost převést podíl se souhlasem ostatních společníků. Více
se k této možnosti soud nicméně nevyjadřoval. Případným převodem se souhlasem ostatních
společníků se nezabývala ani právní teorie.
Zákonodárce se přesto při tvorbě zákona o obchodních korporacích přiklonil k názoru, že
převod podílu ve veřejné obchodní společnosti není v souladu s osobní povahou společnosti a
29

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. 29 Cdo 646/2008.
ELIÁŠ, K. 1998. s. 64.
31
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. 29 Cdo 646/2008.
30
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převoditelnost podílu vyloučil. Převod podílu ve veřejné obchodní společnosti je tak v § 116 ZOK
zakázán. Jde o zákaz výslovný a proto se jedná o kogentní ustanovení, od kterého se nelze žádným
způsobem odchýlit (§ 1 odst. 2 OZ).
Zákon o obchodních korporacích, stejně jako obchodní zákoník, umožňuje přistoupení
nového společníka pouze změnou společenské smlouvy. Stejným způsobem může společník také
ze společnosti vystoupit (§ 110 ZOK). Ke změně společenské smlouvy vyžaduje zákon o
obchodních korporacích souhlas všech společníků (§ 99 odst. 1 ZOK). Od této zásady se nicméně
společníci mohou ve společenské smlouvě odchýlit a podmínit změnu společenské smlouvy
například pouze prostou většinou.32 Změna společenské smlouvy je tak jediný způsob, kterým lze
docílit změny v osobě společníka.
Lála proto považuje úpravu převoditelnosti podílu ve veřejné obchodní společnosti za velmi
rigidní a zároveň je dle jeho názoru diskutabilní, zda by moderní soukromoprávní kodex měl
takovým zásadním způsobem zasahovat do autonomie vůle společníků. Sám by považoval za
vhodné, aby byla právní úprava flexibilnější. Jako možný vzor uvádí Lála německou právní
úpravu, která vychází z obdobné situace, jaká byla v České republice za účinnosti obchodního
zákoníku.33
Německý obchodní zákoník (Handelsgesetzbuch) se shodně jako obchodní zákoník
k převoditelnosti nijak nevyjadřuje. Použijí se proto ustanovení německého občanského zákoníku
(Bürgerliches Gesetzbuch) o společnosti, které uvádějí, že nároky, které náleží společníkům z
jejich společnického vztahu, jsou nepřevoditelné a společník nemůže disponovat svým podílem na
společnickém jmění, ani k němu náležejícím věcem (§ 717 a 719 BGB). Právní teorie z těchto
ustanovení původně dovozovala, že převádět podíl není možné. 34
Postupem času se však v Německu prosadil opak. Německý občanský zákoník totiž neříká
nic o převoditelnosti podílu, ale upravuje pouze nedělitelnost společnických práv a vlastnictví
obchodního jmění ve prospěch společnosti. Soud se proto přiklonil k závěru, že pokud společenská
smlouva převod podílu povoluje nebo pokud schválí převod všichni společníci, je možné podíl
převádět.35

32

ŠTENGLOVÁ, I. in: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. 2017. s. 258.
LÁLA, D. 2018. s. 42.
34
SCHMIDT, K. in: SCHMIDT, K. Münchener Kommentar zum Handelsqesetbuch. 2. díl. 4. vydání. 2016 in: Beckonline die datenbank [právní informační systém], C. H. Beck [cit. 3. 12. 2018].
35
Rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 28. 4. 1954, sp. zn. II ZR 8/53;
SCHMIDT, K. in: SCHMIDT, K. Münchener Kommentar zum Handelsqesetbuch. 2. díl. 4. vydání. 2016 in: Beckonline die datenbank [právní informační systém], C. H. Beck [cit. 3. 12. 2018].
33
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Soud přitom připustil mnoho variant, jak si mohou společníci převoditelnost podílu ve
společenské smlouvě upravit. Společníci mohou zavést volnou převoditelnost podílu, převod
podílu podmínit souhlasem kvalifikované či prosté většiny společníků nebo může být souhlas
vyžadován od společníka, který je statutárním orgánem. Dále například společenská smlouva
může určit případy, ve kterých mohou společníci souhlas odepřít.36 Na rozdíl od české právní
úpravy je tak německá právní úprava mnohem flexibilnější a ponechává společníkům volnost, aby
si převoditelnost podílu přizpůsobili poměrům ve společnosti.37
Nejen německá právní úprava se staví k převodu podílu ve veřejné obchodní společnosti
benevolentněji než zákon o obchodních korporacích. Lála poukazuje také na právní
úpravu rakouského obchodním zákoníku (Unternehmensgesetzbuch),38 který převzal výše
uvedené závěry německé judikatury a od roku 2005 (s účinností od roku 2007) obsahuje stejné
pravidlo.39 Nestanoví-li společenská smlouva jinak, nesmí společník disponovat se svým podílem
bez souhlasu všech ostatních společníků (§ 124 odst. 1 UGB).

2.3.

Společnost s ručením omezeným
V českých zemích bylo možné založit společnost s ručením omezeným poprvé na základě

zákona č. 58/1906 ř.z. o společnostech s ručením obmezeným (dále jen „zákon o společnostech
s ručením obmezeným“).40 K převoditelnosti podílu zákon o společnosti s ručením obmezeným v
§ 76 uváděl, že „závodní podíly možno převáděti a děditi“ a že „ve společenské smlouvě může býti
převod učiněn závislým na dalších předpokladech, zvláště na souhlasu společnosti.“41 Zákonná
úprava tedy nečinila rozdíly mezi převodem na jiné společníky a převodem na třetí osobu a
povolovala převod podílu bez dalšího. Společníci měli možnost omezit převoditelnost podílu ve
společenské smlouvě.
Rozdělení převoditelnosti podílu podle nabyvatele zavedl až obchodní zákoník,42 který
v letech 1992 až 2000 vyžadoval, aby případný převod podílu mezi společníky připouštěla
36

SCHMIDT, K. in: SCHMIDT, K. Münchener Kommentar zum Handelsqesetbuch. 2. díl. 4. vydání. 2016 in: Beckonline die datenbank [právní informační systém], C. H. Beck [cit. 3. 12. 2018].
37
LÁLA, D. 2018. s. 42.
38
LÁLA, D. 2018. s. 42.
39
SCHMIDT, K. in: SCHMIDT, K. Münchener Kommentar zum Handelsqesetbuch. 2. díl. 4. vydání. 2016 in: Beckonline die datenbank [právní informační systém], C. H. Beck [cit. 3. 12. 2018].
40
EICHLEROVA, K. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. 2015. s. 290.
41
Zákon č. 58/1906 ř.z., o společnostech s ručením obmezeným ze dne 6. března 1906. In epravo.cz [online]. [cit. 3.
12. 2018]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=633&Section=1&IdPara=1&ParaC=2.
42
Zákon o společnostech s ručením obmezeným platil v Československu až do roku 1950, kdy byl zrušen zákonem č.
141/1950 Sb., občanský zákoník. Od tohoto okamžiku přestala společnost s ručením obmezeným v Československu
existovat a do právního řádu se vrátila stejně jako veřejná obchodní společnost novelou hospodářského zákoníku
z roku 1990 (viz pozn. pod čarou č. 30). Komplexní úpravu obsahoval až obchodní zákoník; EICHLEROVA, K. in:
ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. 2015. s. 291.
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společenská smlouva. V letech 2001 až 2013 byl pak převod mezi společníky povolen se
souhlasem valné hromady, převod na třetí osoby musela připouštět společenská smlouva.43
Zákon o obchodních korporacích u rozlišování zůstal a převod podílu dále dělí na převod
na jiného společníka a převod na osobu, která není společníkem, tzn. na třetí osobu. V porovnání
s obchodním zákoníkem došlo k dalšímu uvolnění převoditelnosti podílu. V souladu s § 207 odst.
1 ZOK již není převod podílu na jiného společníka žádným způsobem limitován a každý společník
může svůj podíl převést bez omezení. V případě převodu podílu na osobu, která není společníkem,
je dle § 208 odst. 1 ZOK převod podmíněn souhlasem valné hromady. Společenská smlouva už
nemusí převod na třetí osobu výslovně připouštět.
Obě zákonná pravidla mají dispozitivní charakter a společníci se mohou ve společenské
smlouvě od zákona odchýlit (§ 207 odst. 2 a 208 odst. 1 ZOK). 44 V případě převodu podílu na
jiného společníka nabízí zákon v § 207 odst. 2 ZOK možnost podmínit převodu souhlasem
některého z orgánů společnosti. Ve společenské smlouvě je nutné příslušný orgán výslovně určit.
Nemusí se přitom jednat pouze o zákonné orgány společnosti, ale ve společenské smlouvě může
být příslušný orgán konstituován nad rámec zákona.45
U převodu na třetí osobu hovoří zákon pouze o souhlasu valné hromady. Vzhledem k
dispozitivnímu charakteru ustanovení mají společníci možnost odchýlit se od zákona i v tomto
případě. Společníci mohou ve společenské smlouvě podmínit převod podílu udělením souhlasu
jiného orgánu než valné hromady nebo mohou určit, že podíl je na třetí osoby převoditelný bez
omezení.46
K případnému omezení se tak nabízí otázka, zda mohou společníci omezit převoditelnost i
jiným způsobem, než je souhlas orgánu společnosti, nebo dokonce převod podílu vyloučit.
S odkazem na dispozitivní povahu ustanovení se právní teorie shoduje na tom, že společníci
mohou převoditelnost podílu omezit i jiným způsobem.47 Takové omezení však nesmí být
v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Ve společenské smlouvě tak
může například být, že nabyvatel podílu musí mít určitou kvalifikaci či vlastnosti, 48 anebo že se
musí jednat o podnikatele z určitého odvětví.49 Dále je možné určit, že podíl lze převést až po

43

EICHLEROVA, K. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. 2015. s. 311.
EICHLEROVA, K. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. 2015. s. 311.
45
POKORNÁ, J. in: LASÁK, J., POKORÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. 2014. s. 1069.
46
POKORNÁ, J. in: LASÁK, J., POKORÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. 2014. s. 1071.
47
HAVEL, B. in: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. 2017. s. 455 a 457; ELIÁŠ, K.
Společnost s ručením omezeným. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 1997. s. 89. ISBN 80 7175 047-6; ČECH, P. K
některým úskalím převodu obchodního podílu I. Právní rádce. 2007, 15(5), s. 16-22.
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ELIÁŠ, K.1997. s. 89.
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ČECH, P. 2007, s. 16-22.
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uplynutí stanovené doby nebo v případě, že celkový podíl nabyvatele ve společnosti nepřekročí
nějakou hranici.50
Co se týká úplného vyloučení převodu podílu, vyjádřil se k této otázce Nejvyšší soud v
usnesení ze dne 19. září 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016. Nejvyšší soud jednak potvrdil
dispozitivní povahu právní úpravy převoditelnosti podílu ve společnosti s ručením omezeným51 a
jednak dospěl k závěru, že společníci mohou ve společenské smlouvě převod podílu také zcela
vyloučit. Nejvyšší soud konstatoval, že „sjednají-li si společníci společnosti s ručením omezeným,
že podíly není možné převádět na jiného společníka, nijak tím (per se) nenaruší ani veřejný
pořádek, ani dobré mravy. Ani ze smyslu a účelu právní úpravy společnosti s ručením omezeným
pak nelze dovozovat, že by bránily takovému ujednání. Naopak, z textu § 207 a § 208 z. o. k. jasně
vyplývá úmysl zákonodárce ponechat tuto otázku zcela na vůli společníků. …. Nejvyšší soud proto
uzavírá, že společníci se mohou ve společenské smlouvě odchýlit od pravidla vyjádřeného v § 207
odst. 1 z. o. k. i tak, že převod podílu na jiného společníka zcela vyloučí. Vyloučí-li současně i
převod podílu na třetí osobu (§ 208 z. o. k.), bude podíl ve společnosti s ručením omezeným zcela
nepřevoditelný.“52
Zákon o obchodních korporacích rozlišuje mezi účinností převodu podílu vůči převodci a
nabyvateli a vůči samotné společnosti. Mezi stranami smlouvy o převodu podílu je převod účinný
v okamžiku uzavření smlouvy, nestanoví-li smlouva pozdější okamžik. Je-li vyžadován souhlas
orgánu společnosti, smlouva není účinná do okamžiku udělení souhlasu. Vůči společnosti je
převod účinný doručením smlouvy s úředně ověřenými podpisy. Nabytím podílu přistupuje
nabyvatel automaticky ke společenské smlouvě (§ 209 ZOK).53 Zápis změny společníka do
obchodního rejstříku má poté pouze deklaratorní povahu.54
Podstatnou novinkou v zákoně o obchodních korporacích jsou tzv. kmenové listy. Jedná se
o cenný papír na řad,55 který představuje podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným. Po
vydání kmenového listu může společník vykonávat svá práva plynoucí z účasti ve společnosti
nebo s podílem nakládat pouze prostřednictvím kmenového listu. Možnost vydat kmenové listy
50

ČECH, P. 2007, s. 16-22.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016: „Právní úprava převoditelnosti podílu
ve společnosti s ručením omezeným není součástí práva upravujícího postavení osob ve smyslu § 1 odst. 2 o. z. a
případné odchylné ujednání ve společenské smlouvě, jímž bude převod podílu na jiného společníka omezen jinak
než způsobem předvídaným v § 207 odst. 2 z. o. k. (jinak než souhlasem orgánu společnosti), popř. zcela vyloučen,
nijak nenarušuje statusovou úpravu společnosti s ručením omezeným.“
52
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016.
53
EICHLEROVÁ, K. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. 2015. s. 312.
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ČECH, P., ŠUK, P. 2016. s. 234-235: „Obchodní rejstřík není veřejným seznamem, nýbrž rejstříkem, do kterého se
zapisují zákonem stanovené údaje o právnických a fyzických osobách (§ 1 odst. 2 ZVR). Proto nelze na nabytí
vlastnického práva k podílu aplikovat § 1102 OZ (podíl není nemovitou věcí zapsanou do veřejného seznamu).“
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Použijí se na něj proto ustanovení občanského zákoníku upravující cenné papíry (§ 514 a násl. OZ).
51

15

musí určit společenská smlouva a lze jej vydat pouze k volně převoditelnému podílu (§ 137 ZOK).
Vždy proto bude potřeba odchýlit se ve společenské smlouvě od omezení, které obsahuje § 208
odst. 1 ZOK. V případě, že společnost vydá kmenový list v rozporu se zákonem, tj. s ustanoveními
§ 137 a 138 ZOK, k jeho vydání nedojde, jelikož dle § 521 odst. 1 OZ nemohl být nabyvatel v
dobré víře. Běžný podíl nevtělený do kmenového listu však tímto způsobem vzniknout může, a to
v mezích, v jakých byl určen společenskou smlouvou.56
Převod kmenového listu se provádí rubopisem, který musí obsahovat jednoznačnou
identifikaci nabyvatele. Na rozdíl od běžných podílů (nevtělených do kmenového listu) nemusí
převodu kmenového listu předcházet písemná smlouva, stačí pouze ústně či konkludentně
uzavřená smlouva, rubopis a předání kmenového listu.57 K účinnosti převodu kmenového listu
vůči společnosti poté dochází oznámením změny osoby společníka a předložení kmenového listu
společnosti (§ 210 odst. 2 ZOK). Převod kmenového listu je v praxi jednodušší než u běžných
podílů a díky neomezitelné převoditelnosti ztrácí společnost vydáním kmenových listů kontrolu
nad jejich převodem.58
Co se týká srovnání se zahraniční úpravou, v Německu je společnost s ručením omezeným
upravena v zákoně o společnosti s ručením omezeným (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung). Podíly jsou volně převoditelné a případné omezení převoditelnosti může
stanovit společenská smlouva, přičemž jednat se může zejména o souhlas společnosti (§ 15
GmbHG). Mezi převodem na jiného společníka a převodem na třetí osobu německý zákon o
společnosti s ručením omezeným rozdíly nedělá. V podstatě totožnou úpravu obsahuje rakouský
zákon o společnosti s ručením omezeným (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter
Haftung) v § 77. Přestože se úprava společnosti s ručením omezeným obsažená v zákoně o
obchodních korporacích oproti obchodnímu zákoníku uvolnila, německá a rakouská právní úprava
je ještě volnější a převoditelnost podílu žádným způsobem neomezuje.
2.4.

Komanditní společnost
První právní úprava komanditní společnosti na našem území byla stejně jako u veřejné

obchodní společnosti obsažena ve všeobecném obchodním zákoníku. Právní postavení společníků
mezi sebou se dle čl. 157 řídilo nejprve společenskou smlouvou, a až v případě, že společenská
smlouva tuto úpravu neobsahovala, použila se ustanovení o právním postavení společníků veřejné
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HAVEL, B. in: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. 2017. s. 311.
HAVEL, B. in: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. 2017. s. 460.
58
ČECH, P., Právní úprava obchodních korporací po rekodifikaci, Metodické aktuality svazu účetních. 2013, č. 8. s.
39.
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obchodní společnosti.59 Společníci tak měli možnost upravit si převoditelnost podílu dle svého
uvážení, pokud tak neučinili, aplikoval se výše citovaný čl. 98, který umožňoval převést podíl se
souhlasem ostatních společníků.60 Rozdíly mezi komplementářem a komanditistou všeobecný
obchodní zákoník nedělal.61
Mezi podílem komanditisty a komplementáře naopak rozlišoval obchodní zákoník, který v
§ 93 odst. 4 uváděl, že na komanditní společnost se přiměřeně použijí ustanovení o veřejné
obchodní společnosti a na právní postavení komanditistů ustanovení o společnosti s ručením
omezeným. V obchodním zákoníku tak bylo výslovně stanoveno, jaká úprava se v případě
převodu podílu použije na který druh podílu. Jak bylo uvedeno v kapitole 2.2., na převoditelnost
podílu ve veřejné obchodní společnosti nebyl za účinnosti obchodního zákoníku jednotný názor,
tato názorová neshoda se tak týkala také převoditelnosti podílu komplementáře.
Zákon o obchodních korporacích řeší převoditelnost podílu v komanditní společnosti odlišně
a toto řešení se může zdát poněkud nejasné. Celková právní úprava komanditní společnosti je
velmi stručná, a proto zákon o obchodních korporacích předpokládá subsidiární aplikaci režimu
veřejné obchodní společnosti a společnosti s ručením omezeným. Podle § 119 ZOK se na
komanditní společnost přiměřeně použije režim práva veřejné obchodní společnosti, pokud ze
společných ustanovení části druhé a ustanovení o komanditní společnosti neplyne něco jiného. Na
úpravu společnosti s ručením omezeným poté odkazují § 120 odst. 2 a § 123 ZOK, a jelikož jsou
součástí úpravy komanditní společnosti, mají aplikační přednost před zmiňovaným § 119 ZOK.
Ustanovení § 123 ZOK se týká právě převoditelnosti podílu a říká, že „ustanovení o
převoditelnosti podílu ve společnosti s ručením omezeným se použijí přiměřeně.“ Nikterak přitom
nerozlišuje mezi podílem komanditisty a podílem komplementáře. Z čistě jazykového výkladu se
proto může na první pohled zdát, že režim společnosti s ručením omezeným se použije jak na
převod podílu komanditisty, tak na převod podílu komplementáře. Přesto je obecně přijímaným
závěrem, že na převoditelnost podílu komplementáře se dle ustanovení § 119 ZOK použije právní
úprava veřejné komanditní společnosti a ustanovení § 123 ZOK se vztahuje pouze na
převoditelnost podílu komanditisty.62

59

ŠVEHLA, A., BASCH, J. Všeobecný zákoník obchodní a československý zákon směnečný. Praha: Všehrd, 1937:
„Právní postavení společníkův mezi sebou nejprve se řídí smlouvou společenskou. Pokud žádné úmluvy není, mají
zákonní ustanovení o postavení právním veřejných společníků mezi sebou i zde průchod, ale s těmi odchylkami,
kteréž vycházejí z následujících článků (158. až 162).“
60
Viz str. 9.
61
ŠVEHLA, A., BASCH, J. Všeobecný zákoník obchodní a československý zákon směnečný. Praha: Všehrd, 1937.
62
PATĚK, D. O (ne)převoditelnosti podílu komplementáře. Obchodněprávní revue. 2018, č.1, s. 13.
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Štenglová v komentáři k zákonu o obchodních korporacích velmi stručně říká, že „přestože
to zákon nestanoví výslovně, z logiky věci a z charakteru komanditní společnosti, která se má podle
důvodové zprávy posunout blíže k osobním společnostem, dovozujeme, že § 123 platí pouze pro
komanditisty, zatímco pro převod podílu komplementářů se uplatní přiměřeně § 116.“63 Projevem
zmíněného posunu směrem k osobním společnostem je zejména opuštění koncepce obsažené
v obchodním zákoníku, podle které se na postavení komanditisty použila pouze právní úprava
postavení společníka společnosti s ručením omezeným.64 K použitelnosti § 123 ZOK pouze na
podíl komanditisty dochází v komentáři k zákonu o obchodních korporacích také Alexander, který
konstatuje, že „byť to z textu ustanovení neplyne, z celkového konceptu zákona lze jasně dovodit,
že ustanovení o převoditelnosti podílu v s. r. o. se použijí přiměřeně pouze na převoditelnost podílu
komanditisty, převod podílu komplementáře nelze připustit“.65 Stejný názor zastává také Horáček,
který svůj závěr opírá o povahu komanditní společnosti a právní postavení komplementáře v ní.66
Panuje tedy shoda, že podíl komplementáře není možné převádět a na převod komanditisty
se užijí ustanovení § 207 až 209 ZOK. Na převoditelnost podílu komplementáře se tak vztahují
závěry uvedené v kapitole 2.2. a na převoditelnost podílu komanditisty závěry uvedené v kapitole
2.3.
Nelze však pominout názor, že tento doktrinální výklad by neměl být bezpodmínečně
přijímán. Tento alternativní názor předkládá Patěk, který výše zmíněný obecně přijímaný závěr
shledává rozumným a obecně přijatelným, přesto považuje za žádoucí tento bezvýhradně
přijímaný závěr atakovat. Jako důvod Patěk uvádí nedostatečnou argumentaci.67 V prvé řadě
upozorňuje na skutečnost, že § 123 ZOK obsahuje formulaci „přiměřeně“, nikoliv „obdobně“.
Odkazuje přitom na znění legislativních pravidel vlády,68 dle kterých přiměřená aplikace
„vyjadřuje volnější vztah mezi tímto ustanovením a vymezenými právními vztahy“ (čl. 41 odst. 2).69
Tím dochází k možnosti odklonit se od režimu společnosti s ručením omezeným a vzít v potaz
povahu komanditní společnosti. Dle Patěka by tak v rámci přiměřené aplikace bylo možné činit
rozdíly mezi převodem podílu komplementáře a podílu komanditisty. U komplementáře by proto
mohlo dojít k širšímu omezení převoditelnosti s ohledem na jeho úlohu ve společnosti. Tímto
63

ŠTENGLOVÁ, I. in: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. 2017, s. 290.
Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) in: Beck-online [právní informační systém], C. H. Beck [cit. 3. 12. 2018].
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66
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Čeněk, 2013. 2733 s. ISBN 978-80-7380.451-0. s. 612 a 621.
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způsobem by bylo možné docílit odlišného režimu pro převod podílu komplementáře a převod
podílu komanditisty. Patěk je toho názoru, že výklad by neměl být natolik radikální a že by u
podílu komplementáře měla být také zachována určitá míra převoditelnosti.70
Na základě výše uvedené interpretace považuje Patěk jako možný převod podílu
komplementáře na základě právního jednání splňujícího náležitosti změny společenské smlouvy,
což znamená, že k převodu podílu by nemohlo dojít bez ohledu na vůli ostatních společníků.
Mohlo by se jednat o „standardně formulovanou změnu (dodatek) společenské smlouvy dané
komanditní společnosti, jejíž smluvní stranou bude kromě společníků i nabyvatel podílu. Může
však jít i o smlouvu o převodu podílu uzavřenou mezi převodcem a nabyvatelem, s níž vyjádří
písemný souhlas s úředně ověřeným podpisem potřebný počet ostatních společníků.“71 K převodu
podílu komplementáře by nicméně byl vždy potřeba souhlas všech komplementářů.72

2.5.

Akciová společnost
První právní úprava akciové společnosti na našem území byla obsažena ve spolkovém

zákoně (zákon č. 253/1852 ř.z.). Jednalo se o velmi stručnou právní úpravu, která v případě
převoditelnosti akcií pouze odkazovala na nabývací způsoby občanského práva. Spolkový zákon
rozšířilo až nařízení č. 175/1899 ř.z., tzv. akciový regulativ. Po vzniku Československa byla tato
úprava převzata do československého právního řádu a vydržela až do roku 1949, kdy byla
nahrazena velmi strohým zákonem č. 243/1949 Sb., o akciových společnostech. Zákon o
akciových společnostech z roku 1949 rozlišoval v § 2 formu akcií na majitele a na jméno a zároveň
umožňoval akcie na jméno převést, pokud stanovy neurčili jinak. Převoditelnost akcií na majitele
zákon o akciových společnostech z roku 1949 neupravoval. Po roce 1989 byl prvním krokem
k obnově důkladné úpravy akciové společnosti zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech,
který v § 4 taktéž rozlišoval formy akcií a současně umožňoval ve stanovách omezit převoditelnost
akcií na jméno. Převoditelnost akcií na majitele omezit nebylo možné. Tuto úpravu nahradil již o
dva roky později obchodní zákoník.73 Úprava akciové společnosti se od přijetí obchodního
zákoníku v roce 1991 natolik vylepšila, že zákon o obchodních korporacích převážnou většinu

70
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PATĚK, D. 2018. s. 13.
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ustanovení přebral.74 Rozdílem však bylo, že úprava cenných papírů nebyla v občanském
zákoníku, ale v zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných papírech.
Podíl je v akciové společnosti vtělen do akcie, přičemž každá představuje jeden samostatný
podíl. V případě, že akcionář vlastní několik akcií, vlastní zároveň více podílů na společnosti (§
32 odst. 1 ZOK). Akcie je dle ustanovení § 256 odst. 1 ZOK cenný papír75 nebo zaknihovaný
cenný papír,76 s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti,
jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Obecná úprava převodu
vlastnického práva k cenným papírům je obsažena v občanském zákoníku (§ 1103 a 1104 OZ),
speciální úprava k převodu akcií je poté v zákoně o obchodních korporacích (§ 269 až 275 ZOK).
Občanský zákoník rozlišuje mezi cenným papírem a zaknihovaným cenným papírem (§
514 a 525 OZ). Zatímco cenný papír je věcí movitou hmotnou, zaknihovaný cenný papír je věcí
movitou nehmotnou. Zaknihovaný cenný papír je tedy samostatná kategorie odlišná od cenného
papíru77 a dle § 525 odst. 1 OZ se jedná o nehmotnou věc, která nahrazuje cenný papír a je zapsána
do příslušné evidence.
V souvislosti s převodem akcií je důležitou vlastností jejich forma. Občanský zákoník
rozlišuje tři formy cenných papírů. Jedná se o cenný papír na doručitele, cenný papír na řad a
cenný papír na jméno (§ 518 OZ). Dle zákona o obchodních korporacích může být akcie vydána
ve formě cenného papíru na doručitele a cenného papíru na řad. Akcie ve formě cenného papíru
na doručitele se označuje jako akcie na majitele a vydat ji lze pouze jako zaknihovaný cenný papír
nebo imobilizovaný cenný papír. Akcie ve formě cenného papíru na řad se označuje jako akcie na
jméno (§ 263 ZOK).
Zatímco občanský zákoník nerozlišuje formy zaknihovaných cenných papírů, z ustanovení
§ 263 odst. 1 ZOK je patrné, že v rámci zákona o obchodních korporacích je možné rozlišit formu
i u zaknihovaných akcií. Pravidlo o nerozlišování formy u zaknihovaných cenných papírů, které
nastavil občanský zákoník, tak zákon o obchodních korporacích nedodržuje.78 Přesto z ustanovení
§ 259 odst. 1 písm. d) ZOK plyne, že zaknihované akcie nemusí obsahovat označení formy. Zákon
o obchodních korporacích tak působí v tomto směru poněkud nedůsledně.
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Důvodová zpráva k zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích) in: Beck-online [právní informační systém], C. H. Beck [cit. 3. 12. 2018].
75
Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této
listiny uplatnit ani převést (§ 514 OZ).
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Je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této
evidenci, jedná se o zaknihovaný cenný papír. Zaknihované cenné papíry jsou zastupitelné, pokud byly vydány
týmž emitentem a pokud z nich vznikají stejná práva (§ 252 OZ).
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VYBÍRAL, P. in: LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kolektiv. 2014. s. 1387.
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ČECH, P. Akcie po rekodifikaci. Právní rádce. 2012, č. 10, s. 34-35.
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Zákon o obchodních korporacích převod akcie na jméno neomezuje a k převodu je potřeba
pouze smlouva o převodu a rubopis79 s jednoznačnou identifikací nabyvatele. K převodu
vlastnického práva dojde k okamžiku předání cenného papíru. K účinnosti převodu vůči
společnosti poté zákon vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře společnosti a předložení akcie
na jméno společnosti (1103 OZ a 269 ZOK).
Zároveň se jedná se o dispozitivní ustanovení a převoditelnost akcií na jméno je možné ve
stanovách omezit (§ 270 ZOK). Zákon nicméně zakazuje převoditelnost akcií na jméno úplně
vyloučit. Omezení převoditelnosti akcií na jméno může spočívat zejména v zákonem
předpokládaném souhlasu jakéhokoliv orgánu společnosti (§ 271 ZOK). Z ustanovení § 271 odst.
3 ZOK je poté jednoznačné, že převoditelnost akcií na jméno se dá omezit i jiným způsobem než
pouze souhlasem orgánu společnosti.80 Může se jednat například o možnost převést akcie pouze
na stávající akcionáře a osoby jim blízké81 nebo na jiný okruh předem určených nebo v budoucnu
určitelných osob (např. konkrétní osoby atp.).82
Limitem těchto omezení nicméně vždy bude zmíněné ustanovení § 270 ZOK, které
zakazuje převoditelnost úplně vyloučit. Omezení převoditelnosti akcií nesmí být formulováno ani
takovým způsobem, že by se v praxi o úplné vyloučení převoditelnosti ve své podstatě jednalo.
Jinými slovy – není možné omezit převoditelnost akcií takovým způsobem, že by byl převod akcií
znemožněn. Omezení převoditelnosti akcií je vždy limitováno také dobrými mravy a veřejným
pořádkem.83
O případném omezení převoditelnosti podílu mohou rozhodnout buď zakladatelé při
založení společnosti, přičemž údaj o omezení je dle ustanovení § 250 odst. 2 písm. c) ZOK
povinnou náležitostí stanov, nebo akcionáři při dodatečné změně stanov. V druhém případě ukládá
zákon o obchodních korporacích akcionářům povinnost zapsat toto omezení do obchodního
rejstříku. Omezení převoditelnosti nabývá účinnosti až ke dni zápisu (§ 431 odst. 1 ZOK). Změnou
se přitom rozumí jak zavedení tak zrušení omezení.84 Otázkou však zůstává, jestli povinnost zapsat
omezení převoditelnosti akcií na jméno mají také zakladatelé, kteří se k omezení uchýlí již při
založení společnosti. Ustanovení § 431 odst. 1 ZOK se vztahuje pouze na rozhodnutí valné
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O náležitostech rubopisu, jeho přijetí, kdo je z rubopisu oprávněn a jak toto oprávnění prokazuje platí ustanovení
zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový.
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VYBÍRAL, P. in: LASÁK, J., POKORÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. 2014. s. 1370.
81
ŠTENGLOVÁ, I. in: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. 2017. s. 528.
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VYBÍRAL, P. in: LASÁK, J., POKORÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. 2014. s. 1370.
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ŠUK, P. in: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. 2017. s. 770.
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hromady o změně stanov a jinde není tato povinnost uzákoněna. Čech a Šuk se přesto kloní
k názoru, že do obchodního rejstříku se konstitutivně zapisuje omezení převoditelnosti akcií
v obou případech.85 Dle mého názoru se jedná o logický závěr, neboť nedává žádný smysl, aby
zákon vyžadoval zápis do obchodního rejstříku pouze v jednom případě. Jedná se nicméně o
problematické ustanovení a tento závěr není ze zákona úplně zřetelný. Vynutitelnost této
povinnosti by proto mohla být problematická.
Jak bylo již řečeno výše, akcie na majitele mohou být vydány pouze jako zaknihovaný
cenný papír nebo jako imobilizovaný cenný papír.86 Akcie na majitele jsou ze zákona neomezeně
převoditelné a jejich převoditelnost nesmí být omezena ani ve stanovách (§ 274 ZOK).
Imobilizované akcie se převádí smlouvou a zápisem v evidenci imobilizovaných akcií vedené
schovatelem (§ 1104 odst. 3 OZ). Zaknihované akcie se převádějí změnou zápisu v evidenci a vůči
společnosti je převod účinný ve chvíli, kdy je prokázána změna vlastníka akcie výpisem z účtu
vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona o podnikání
na kapitálovém trhu (§ 275 odst. 2 ZOK).
Ze zákona jsou zaknihované akcie neomezeně převoditelné. Na rozdíl od akcií na majitele
může být jejich převoditelnost omezena stanovami (§ 275 ZOK). Tato úprava působí poněkud
rozporně, jelikož zákon o obchodních korporacích na jedné straně zakazuje omezení
převoditelnosti akcií na majitele a na druhé straně umožňuje vydat akcie na majitele pouze jako
zaknihované akcie, jejichž převoditelnost následující ustanovení umožňuje.
Z ustanovení § 259 odst. 1 písm. d) ZOK je patrné, že zaknihovaná akcie nemusí obsahovat
rozlišení formy. V případě, že zaknihovaná akcie nemá určenou formu nebo je vydaná na jméno,
není pochyb o tom, že její převoditelnost je omezitelná. Je však možné omezit převoditelnost
zaknihovaných akcií, které mají formu na majitele, resp. bude mít přednost úprava obsažená § 274
nebo v § 275 odst. 1 ZOK? Mezi odbornou veřejností se vyskytují protichůdné názory.
Dvořák toto řešení považuje za legislativně technickou chybu a domnívá se, že stanovy
mohou omezit převoditelnost pouze zaknihovaných akcií na jméno.87 Na druhou stranu Štenglová
je toho názoru, že stanovy mohou omezit převoditelnost jak zaknihovaných cenných papírů, tak
i zaknihovaných akcií na majitele.88 Ke stejnému závěru dospěl v komentáři k zákonu o
obchodních korporacích i Vybíral,89 který předpokládá, že tato otázka by se měla řešit ve prospěch
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ČECH, P., ŠUK, P. 2016. s. 255.
Imobilizovaný cenný papír je cenný papír, který je uschován do hromadné úschovy (§ 2413 OZ).
87
DVOŘÁK, T., Akciová společnost. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 984 s. ISBN 978-80-7478-961-8. s. 196.
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ŠTENGLOVÁ, I. in: ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. 2017. s. 534.
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VYBÍRAL, P. in: LASÁK, J., POKORNÁ J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kolektiv. 2014. s. 1368.
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úpravy zaknihovaných akcií.90 S přihlédnutím k zásadě legální licence a smluvní volnosti se
osobně přikláním k výkladu Štenglové a Vybírala a domnívám se, že neomezitelně převoditelné
budou pouze imobilizované akcie na majitele. Zákon výslovně dovoluje převoditelnost akcií na
majitele, domnívám se proto, že tato úprava bude mít přednost před úpravou akcií na majitele. Na
případné omezení zaknihovaných akcií se pak dle ustanovení § 275 odst. 1 ZOK vztahují výše
uvedené informace týkající se omezení převoditelnosti akcií na jméno.
Jak k této nejasnosti došlo vysvětluje Čech a Šuk. Návrh zákona původně nepočítal s tím, že
by se u zaknihovaných akcií rozlišovala forma. V průběhu projednávání v Poslanecké sněmovně
byl na konec ustanovení § 263 odst. 1 ZOK přidán dovětek „to platí obdobně i pro zaknihované
akcie“, čímž bylo umožněno rozlišit formu i u zaknihovaných akcií. Tato změna se nicméně do
ostatních ustanovení zákona promítla pouze částečně (viz např. zmiňovaný § 259 odst. 1 písm. d)
ZOK), což způsobilo současný výkladový problém. Čech a Šuk v této otázce přiklonili k závěru,
že jelikož bylo původním záměrem zákonodárce umožnit omezení převoditelnosti obecně, lze
omezit převoditelnost zaknihovaných akcií bez ohledu na jejich formu.
Co se týká zahraniční úpravy, právní úprava převoditelnosti akcií je až na dílčí odchylky
upravena obdobně ve většině právních řádů.91

2.6.

Dílčí shrnutí kapitoly
Obchodní zákoník úpravu převoditelnosti podílu ve veřejné obchodní společnosti

neobsahoval. Předmětem sporu proto mezi odbornou veřejností bylo, zdali je převod podílu možný
či nikoliv. Nejvyšší soud se nakonec v roce 2008 přiklonil k nepřevoditelnosti podílu, přičemž svůj
závěr odůvodnil zejména osobní povahou společnosti. Ke stejnému názoru se přiklonil také
zákonodárce při tvorbě zákona o obchodních korporacích a ustanovení § 116 ZOK obsahuje
výslovný zákaz převést podíl společníka ve veřejné obchodní společnosti. Jedná se tak o kogentní
ustanovení, od kterého se společníci nemohou odchýlit. Jedinou možností, jak může ve veřejné
obchodní společnosti dojít k výměně společníků, je změna společenské smlouvy. Souhlasím proto
s Lálou, že úprava převoditelnosti podílu ve veřejné obchodní společnosti je velmi rigidní a
potlačuje smluvní autonomii společníků. Jsem toho názoru, že do smluvní autonomie by se mělo
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Na základě jazykového výkladu první věty § 275 odst. 1 ZOK považuje Vybíral toto ustanovení za speciální k §
274 odst.1 ZOK. Jako argument uvádí Vybíral také znění § 417 odst. 2 ZOK, které stanoví požadavek
kvalifikované většiny hlasů k rozhodnutí o omezení převoditelnosti jak u akcií na jméno, tak u zaknihovaných
akcií. Vybíral se domnívá, že pokud by omezení převoditelnosti mělo být možné pouze u akcií na jméno (vydaných
jako cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír), nebylo by potřeba zaknihované akcie vůbec zmiňovat;
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zasahovat pouze ve výjimečných případech, kdy nelze dosáhnout účelu zákona jiným způsobem.
Lála přitom poukazuje na německou a rakouskou právní úpravu, která dokazuje, že i v případě
převoditelnosti podílu ve veřejné obchodní společnosti může být smluvní volnost zachována.
Volnější úpravu však nemusíme hledat pouze v zahraničí, převod podílu se souhlasem ostatních
společníků umožňoval již všeobecný obchodní zákoník.
U společnosti s ručením omezeným rozlišuje zákon o obchodních korporacích mezi
převodem na jiného společníka a převodem na třetí osobu. Převod podílu na jiného společníka
není zákonem omezen a k převodu podílu na třetí osobu vyžaduje zákon souhlas valné hromady.
V porovnání s obchodním zákoníkem tak dochází k dalšímu uvolnění převoditelnosti podílu ve
společnosti s ručením omezeným. Na rozdíl od právní úpravy nepřevoditelnosti podílu ve veřejné
obchodní společnosti se jedná o dispozitivní ustanovení, od kterých se společníci mohou ve
společenské smlouvě odchýlit a mohou si převoditelnost podílu přizpůsobit svým potřebám nebo
poměrům ve společnosti. Převoditelnost podílu tak může být volná, podmíněna souhlasem
některého z orgánů společnosti, omezena jiným způsobem nebo naopak úplně vyloučena. Zákon
o obchodních korporacích zavedl také možnost vtělit podíl ve společnosti s ručením omezeným
do cenného papíru, který se nazývá kmenový list. Převoditelnost kmenových listů nesmí být
omezena, proto společníci musí ve společenské smlouvě vždy upustit od zákonného pravidla
omezujícího převod podílu na třetí osobu. I přes poměrně volnou úpravu převoditelnosti podílu ve
společnosti s ručením omezeným lze poukázat na to, že německá a rakouská právní úprava
upravuje převoditelnost podílu ve společnosti s ručením omezením ještě volněji a podíl může být
volně převeden bez rozdílu nabyvatele.
Úprava převoditelnosti podílu v komanditní společnosti se oproti obchodnímu zákoníku také
změnila. Obchodní zákoník neobsahoval speciální ustanovení o převodu podílu v komanditní
společnosti a proto odkazoval na právní úpravu veřejné obchodní společnosti. Jednoznačně však
také určil, že na právní postavení komanditistů se použijí ustanovení o společnosti s ručením
omezeným. V porovnání s obchodním zákoníkem může současná právní úprava převoditelnosti
podílu v komanditní společnosti působit nejasně, protože ustanovení § 123 ZOK odkazující na
režim převoditelnosti podílu ve společnosti s ručením omezeným nedělá rozdíly mezi podílem
komanditisty a komplementáře. Jazykovým výkladem bez širších souvislostí by se tak dalo dojít
k závěru, že na převoditelnost podílu komplementáře se použije také úprava společnosti s ručením
omezeným. Přesto je s odkazem na rozdílné postavení komplementáře a komanditisty obecně
přijímaným závěrem, že na převoditelnost podílu komplementáře se použije úprava veřejné
obchodní společnosti a ustanovení § 123 ZOK se vztahuje pouze na převoditelnost podílu
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komanditisty. Podíl komplementáře je proto nepřevoditelný. Tento závěr není v zákoně uveden
vysloveně a doktrína k němu dochází výkladem. Díky nejasné právní úpravě je tak otevřen prostor
pro alternativní výklady, které se s obecně přijímaným závěrem neztotožňují.
S odlišnou interpretací tak přichází například Patěk, který považuje argumentaci k obecně
přijímanému názoru za nedostatečnou. Předkládá alternativní výklad, podle kterého by se
ustanovení § 123 ZOK použilo i na komplementáře. Režim převodu podílu obsažený v právní
úpravě společnosti s ručením omezeným by pak měl reflektovat rozdíly mezi komplementářem a
komanditistou, čímž by se docílilo jejich rozdílné úpravy převoditelnosti podílu. Zároveň Patěk
považuje za žádoucí, aby byla u převodu podílu komplementáře zachována určitá míra
převoditelnosti.
V akciové společnosti je podíl vtělen do akcie, která může mít formu cenného papíru na
doručitele (akcie na majitele) nebo cenného papíru na řad (akcie na jméno). Akcii na majitele lze
vydat pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír. Převod ani jedné
z forem akcií není zákonem omezen a jejich převoditelnost je volná. Rozdílem však je, že úprava
akcií na jméno je dispozitivní a akcionáři mohou jejich převoditelnost ve stanovách omezit, nikoliv
však vyloučit.
V případě, že valná hromada rozhodne o zavedení nebo změně omezení převoditelnosti
akcií, nabývá toto omezení účinnosti až ke dni zápisu do obchodního rejstříku. Tuto povinnost
nicméně zákon neukládá v případě, že se pro omezení stanov rozhodnou zakladatelé již při
založení akciové společnosti. Toto problematické ustanovení tak otevírá otázku, zda jsou
společníci povinni zapsat do obchodního rejstříku omezení převoditelnosti akcií, pro které se
rozhodnou již při založení společnosti. Logickým závěrem by bylo že ano, nicméně zákon není
v této otázce důsledný.
Úprava akcií na majitele je naopak kogentní a převoditelnost omezit nelze. Problematicky
působí také úprava zaknihovaných akcií. Na jednu stranu lze vydat akcie na majitele (jejichž
převoditelnost nelze omezit) pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný
papír, na druhou stranu poté zákon umožňuje převoditelnost zaknihovaných akcií omezit. Otázkou
tak zůstává, zdali je možné omezit převoditelnost zaknihovaných akcií na majitele. Názor na tuto
otázku není jednotný, ale osobně se kloním k výkladu, že zaknihované akcie je možné převést bez
ohledu na formu. Pro účely dalšího textu proto pracuji s tímto závěrem.
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3.

Omezení převoditelnosti podílu na základě dispozitivních norem a
následky jejich nedodržení
Ustanovení upravující převoditelnost podílu v jednotlivých formách obchodních společností

můžeme dělit podle dvou kritérií. Prvním kritériem je, zdali zákon převod podílu zakazuje, určitým
způsobem omezuje nebo umožňuje jeho převod bez omezení. Druhým kritériem je poté
dispozitivní nebo kogentní povaha konkrétního ustanovení.
Soukromé právo vychází ze široce koncipované zásady autonomie vůle a právní subjekty
mají možnost upravit si vzájemná práva a povinnosti jak samy chtějí. U dispozitivních norem je
tak zachována autonomie vůle a společníci se mohou od zákona odchýlit a upravit si pravidla
odlišně. Korektivem dispozitivních norem však vždy budou zákonné limity, dobré mravy a veřejný
pořádek.92 Ve vztahu k dispozitivním normám v této části navazuji na předchozí část práce a
zabývám se tím, jakým způsobem lze převod podílu omezit a jaké následky má porušení těchto
omezení, které si společníci sami stanoví. Největší pozornosti přitom dostává souhlas orgánu
společnosti s převodem podílu.
Zároveň však soukromé právo chrání právní subjekty před zneužitím této autonomie a
v některých případech dochází prostřednictvím zákona k zákazu určitých právních jednání.93
Takovým případem jsou kogentní normy, od kterých se společníci nemohou odchýlit a jsou
povinni jednat v souladu s nimi. V souvislosti s převoditelností podílu v obchodních korporacích
patří mezi kogentní normy nepřevoditelnost podílu ve veřejné obchodní společnosti,
nepřevoditelnost podílu komplementáře v komanditní společnosti a zákaz omezit převoditelnost
akcií na majitele. Vzhledem k tomu, že následky případného porušení kogentních norem nemají
pro posouzení vhodnosti právní úpravy převoditelnosti podílu zvláštní váhu, v této práce se jim
nevěnuji.
3.1.

Souhlas orgánu společnosti s převodem podílu
Omezit převod podílu souhlasem orgánu připadá v úvahu ve společnosti s ručením

omezeným, v komanditní společnosti u podílu komanditisty a v akciové společnosti v souvislosti
s akciemi na jméno a zaknihovanými akciemi. Cílem této kapitoly je přiblížit, jakým způsobem
udělení souhlasu probíhá a jaké následky má jeho neudělení.
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Jelikož se na převod podílu komanditisty v komanditní společnosti použijí přiměřeně
ustanovení o převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným a na omezení převoditelnosti
zaknihovaných akcií se dle § 275 odst. 1 ZOK použijí ustanovení o omezení převoditelnosti akcií
na jméno, informace v následujících kapitolách týkající se podílu ve společnosti s ručením
omezeným platí obdobně pro podíl komanditisty, stejně jako informace týkající se akcií na jméno
platí obdobně pro zaknihované akcie.
3.1.1.

Udělení souhlasu a jeho forma

Smlouva o převodu podílu nenabude účinnosti dříve, než příslušný orgán udělí souhlas s
převodem (§ 207 odst. 2, 208 odst. 2 a 271 odst. 1 ZOK). Samotná smlouva je platnou smlouvou,
ale účinky nastanou až v okamžiku udělení souhlasu. Souhlas orgánu společnosti je právní
skutečností, která přistupuje ke smlouvě a je podmínkou její účinnosti.94 Souhlas může být udělen
nejen po uzavření smlouvy o převodu podílu, nýbrž může smlouvě také předcházet. Pokud je tedy
souhlas s převodem udělen před uzavřením smlouvy, samotné uzavření smlouvy již bude mít
právní účinky. Naopak v případě následného souhlasu, smlouva o převodu podílu do udělení
souhlasu právní účinky nemá.95 Tuto možnost potvrzuje také ustálená judikatura, kdy Nejvyšší
soud v usnesení ze dne 27. února 2007, sp. zn. 29 Odo 1278/2005, konstatoval, že „vyžaduje-li
zákon k účinnosti právního úkonu souhlasu valné hromady, může být souhlas dán (nevyžaduje-li
zákon předchozí souhlas), před i po uzavření smlouvy.“96 Dle Dvořáka může být předchozí souhlas
pro strany smlouvy o převodu podílu dokonce vhodnějším řešením, neboť přípravy smlouvy o
převodu podílu jsou finančně a časově náročné a následné neudělení souhlasu by bylo příliš
nákladné.97
Při udělování souhlasu s převodem podílu ve společnosti s ručením omezeným schvaluje
příslušný orgán převod podílu, nikoliv smlouvu o převodu podílu. Podmínky převodu a osobu
nabyvatele tak valná hromada při udělování souhlasu vůbec nemusí znát.98 Důvodová zpráva
k zákonu o obchodních korporacích k této problematice uvádí, že „možnost podmínit převod
souhlasem některého z orgánů společnosti je myšlena obecně, tedy na skutečnost převodu, nikoliv
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na určení konkrétní osoby“.99 Společník, který podíl převádí, tak nemusí žádat o schválení
konkrétního nabyvatele. Na druhou stranu, v teorii i v praxi panuje shoda o tom, že valná hromada
může své usnesení podmínit či časově omezit. V rámci udělování souhlasu tak mohou společníci
určit podmínky, které musí převodce či nabyvatel splnit. Sami se tak mohou rozhodnout, jaké
informace si za účelem udělení souhlasu vyžádají. Jako podmínku převodu proto mohou
požadovat také informace o nabyvateli podílu nebo samotné smlouvě o převodu podílu. Dále se
může jednat například o povinnost nabyvatele přistoupit k existující dohodě mezi společníky, nebo
udělení souhlasu pouze na časově omezené období (nedojde-li k převodu ve vymezeném období,
souhlas zaniká).100 Jak zmiňuje důvodová zpráva, přísnější úpravu může obsahovat také přímo
společenská smlouva.101
Pokorná se domnívá, že příslušný orgán společnosti bude udělovat souhlas zejména
v souvislosti s osobou nabyvatele.102 Ke stejnému závěru došel také Čech, dle kterého je „smyslem
souhlasu, aby společníci na valné hromadě posoudili vhodnost konkrétního nabyvatele.“103 S tímto
závěrem bych se osobně ztotožnil, jelikož jak bude uvedeno ve čtvrté části práce, smyslem
souhlasu s převodem podílu může být také ochrana ostatních společníků před vstupem osoby,
kterou ve společnosti z jakýchkoliv důvodů nechtějí. Pokud by při vyhodnocení, zda souhlas udělí
či nikoliv, nemohli k osobě nabyvatele přihlédnout, tato ochrana by byla podstatně zúžena.
Na rozdíl od obchodního zákoníku (§ 115 odst. 3 ObchZ), zákon o obchodních korporacích
výslovně neuvádí, že by souhlas orgánu s převodem podílu ve společnosti s ručením omezeným
vyžadoval zvláštní formu. Souhlas dvoutřetinové většiny všech společníků a formu notářského
zápisu vyžaduje zákon k přijetí rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva (§ 171
odst. 1 písm. b) ZOK ve spojení s § 172 odst. 1 ZOK). Teorie se tak potýkala s otázkou, zda se
v důsledku udělení souhlasu mění společenská smlouva. Odpověď nebyla jednoznačná a mezi
odbornou veřejností se objevovaly rozdílné názory.104 Definitivní řešení přineslo až stanovisko
občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu vydané dne 13. ledna 2016, sp.
zn. Cpjn 204/2015, které potvrdilo, že usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným
99
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o souhlasu s převodem podílu nemá samo o sobě za následek změnu společenské smlouvy.105
Pokud společenská smlouva nestanoví jinak, k přijetí souhlasu s převodem podílu ve společnosti
s ručením omezeným tak postačuje prostá většina hlasů přítomných společníků a není vyžadována
forma notářského zápisu.
Domnívám se, že není důvod, proč by tento závěr neměl platit také pro převod akcií na jméno
v případě, že bude podmíněn souhlasem valné hromady. Dle ustanovení § 415 ZOK tak bude
vyžadována prostá většina hlasů přítomných akcionářů.
3.1.2.

Následky neudělení souhlasu

Pokud je převod podílu, resp. akcií, podmíněn souhlasem některého z orgánů společnosti a
tento souhlas není udělen do 6-ti měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, dochází k fikci
odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu určeno jinak (§ 207 odst. 2, 208 odst. 2
ZOK a 271 odst. 2 ZOK). Odstoupení od smlouvy upravuje občanský zákoník s tím, že následkem
je zrušení závazku od počátku a práva a povinnosti stran zanikají (§ 2001 OZ v kombinaci s §
2004 OZ). Smluvní strany jsou tak povinny vrátit veškeré již poskytnuté plnění, a to včetně akcií,
které na základě smlouvy o převodu již převedly.106 Tato ustanovení jsou v zákoně z toho důvodu,
aby nedocházelo k situaci, kdy smlouva o převodu je platná a smluvní strany jsou jí vázány, ale
z důvodu neudělení souhlasu nenabyde účinnosti a tím nemůže k převodu dojít.107
Následky neudělení souhlasu s převodem podílu, resp. akcií jsou dispozitivní a společníci si
mohou v samotné smlouvě o převodu upravit pravidla odlišně. Může být sjednána například
odkládací nebo rozvazovací podmínka, fikce odstoupení od smlouvy může být vázána na delší
nebo kratší lhůtu nebo může být úplně vyloučená.108
V případě, že souhlas s převodem podílu společnosti s ručením omezeným není bezdůvodně
udělen nebo orgán zůstane nečinný, má společník, který měl v úmyslu převést podíl na jiného
společníka, právo ze společnosti vystoupit (tzv. abandonní právo). Při vystoupení se obdobně
uplatní § 164 ZOK, tzn. společník ze společnosti vystupuje písemným oznámením společnosti.
Lhůta pro vystoupení ze společnosti je prekluzivní a trvá jeden měsíc od zániku smlouvy o převodu
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podílu (§ 207 odst. 3 ZOK).109 Podíl se v tomto případě stává uvolněným a společníci mají
k tomuto podílu zákonné předkupní právo (§ 212 odst. 1 ZOK a 213 odst. 1 ZOK). Společníkovi,
který ze společnosti vystoupil, pak náleží vypořádací podíl (§ 36 ZOK).
Naopak společník, který měl v úmyslu převést podíl na třetí osobu, abandonní právo nemá.
Pokorná se tak domnívá, že vzhledem k absenci obdobného ustanovení ve vztahu k § 208 ZOK,
může nastat situace, kdy společníci budou nuceni setrvat ve společnosti proti své vůli nebo budou
nuceni složitě souhlas vyjednávat či případně vést spory o udělování souhlasů.110
Je však nutné zmínit, že předpokladem abandonního práva je zánik smlouvy právě podle §
207 odst. 2 ZOK. Není tak dostačující pouhé neudělení souhlasu, ale musí dojít k situaci, kdy
orgán společnosti své rozhodnutí neodůvodnil nebo zůstal nečinný. Stejně tak nemůže společník
ze společnosti vystoupit v případě, že se od zákonné úpravy odchýlí a smlouva nezanikne. Pro
vznik abandonního práva je samozřejmě také potřeba, aby alespoň jedna ze smluvních stran o
souhlas požádala.111
Co se týká akcií na jméno, stanovy mohou určit, v jakých případech a za jakých podmínek
je příslušný orgán společnosti povinen souhlas vždy udělit nebo naopak vždy odmítnout (§ 272
odst. 1 ZOK). V opačném případě se může příslušný orgán sám rozhodnout, zdali souhlas udělí
nebo neudělí. Proti případné nečinnosti orgánu jsou akcionáři chráněni ustanovením § 272 odst. 2
ZOK, dle kterého nevyjádří-li se příslušný orgán do 2 měsíců od doručení žádosti o udělení
souhlasu, platí nevyvratitelná domněnka udělení souhlasu (§ 272 odst. 2 ZOK).112
Pokud však příslušný orgán souhlas neudělí a zároveň nebyl v souladu s § 272 odst. 1 ZOK
povinen souhlas odmítnout, akcionář má právo žádat o odkoupení těchto akcií za přiměřenou cenu.
Lhůta na uplatnění práva na odkoupení akcií je jeden měsíc a obdobně se užije § 329 odst. 1 a 2
ZOK (§ 272 odst. 3 ZOK). Naopak v případě, že souhlas nebyl udělen z důvodu uvedených ve
stanovách, akcionář nemůže postupovat podle § 272 odst. 3 ZOK a akcie není možné převést, ani
požadovat odkoupení. Tyto akcie se tak v konkrétním případě stanou nepřevoditelnými.113 Pauly
proto upozorňuje na to, že využití této možnosti by mělo být jen výjimečné a odůvodnitelné a
zároveň by si společníci měli dát pozor, aby takové ustanovení nebylo v rozporu s § 270 ZOK a
dobrými mravy.114
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Nabízí se také otázka, jaký následek by měla situace, kdy příslušný orgán bude povinen
souhlas odmítnout, ale v rozporu se stanovami by souhlas udělil. Vybíral i Pauly se shodují na tom,
že i v tomto případě by došlo k platnému převodu akcií. Shodně nicméně podotýkají, že zároveň
vzniká odpovědnost členů příslušného orgánu za porušení svých povinností a případná
odpovědnost za škodu.115
3.1.3.

Souhlas v jednočlenné společnosti

Po dobu, kdy má společnost pouze jediného společníka, se dle § 14 ZOK nepřihlíží k
ujednáním společenské smlouvy, která zakazují nebo omezují převoditelnost podílu. Jakmile
pomine status jednočlenné společnosti, omezující ustanovení se budou opět aplikovat. Zákon
zároveň umožňuje, aby i od počátku jednočlenná společnost měla ve stanovách nebo společenské
smlouvě omezující ujednání s tím, že po dobu, kdy bude společnost jednočlenná, se tato omezení
nepoužijí.116 V případě akciové společnosti se tak případné omezení převoditelnosti nepoužije, a
po dobu, kdy má společnost jediného akcionáře, jsou akcie volně převoditelné.
O něco komplikovanější situace nastává u společnosti s ručením omezeným. Jakým
způsobem se bude řešit případ, kdy jediný společník společnosti s ručením omezeným bude chtít
svůj podíl převést? Případná omezení převoditelnosti nad rámec zákona se nepoužijí, ale stále bude
platit zákonný požadavek na souhlas valné hromady s převodem podílu na třetí osobu. Ustanovení
§ 14 ZOK totiž mluví pouze o smluvním omezení, nikoliv o zákonném omezení převoditelnosti.
Tato situace působí poněkud absurdně, protože při doslovném výkladu by společník uděloval
souhlas s převodem sám sobě.
V praxi se můžeme setkat s názorem, že i přesto je podle ustanovení § 12 odst. 1 ZOK
v kombinaci s § 208 odst. 2 ZOK jediný společník v působnosti valné hromady povinen udělit
souhlas s převodem sám sobě. Zastánci tohoto názoru argumentují tím, že § 14 ZOK vylučuje
pouze smluvní omezení a souhlas valné hromady s převodem podílu je vyžadován přímo
zákonem.117
Čech a Šuk považují tento názor za nesprávný.118 Jako důvod uvádějí skutečnost, že pokud
společník podíl převádí, „projevuje zároveň ipso facto souhlas s tím, aby podíl byl převeden na
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určitého nabyvatele“.119 Souhlas by tak byl udělen dvakrát. Ke stejnému závěru dospěl Havel,
kterému nedává smysl, aby se vyžadoval souhlas jediného společníka s tím, že on sám může podíl
převést.120 Dle Čecha a Šuka nelze tento závěr podpořit ani tím, že by souhlas musel být ve formě
notářského zápisu. Zákon nevyžaduje aby usnesení valné hromady o souhlasu s převodem podílu
mělo formu veřejné listiny.121 V souladu s § 12 odst. 2 ZOK tak není veřejná listina vyžadována
ani pro rozhodnutí jediného společníka.122
S názory Čecha, Šuka a Havla se plně ztotožňuji a považuji požadavek na udělování
souhlasu s převodem podílu v jednočlenné společnosti s ručením omezeným za nadbytečný a
nelogický. Jazykovým výkladem by se dalo dospět k jinému závěru, přesto je podle mého názoru
potřeba ustanovení § 14 ZOK chápat v širší souvislosti a přihlédnout ke smyslu tohoto ustanovení.
Navíc jak uvádí Čech a Šuk, jediný společník projevuje souhlas již samotným převedením podílu.
V případě, že by s převodem nesouhlasil, pravděpodobně by ho sám nepřeváděl.
Ke stejnému závěru došel nakonec také Nejvyšší soud, který ve stanovisku
občanskoprávního a obchodněprávního kolegia ze dne 13. ledna 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015,
konstatoval, že „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.“123 Ze zákona bohužel tento závěr není naprosto zřetelný a tento nedostatek je potřeba
překlenout doktrinálním a soudním výkladem.
3.2. Následky nedodržení jiných omezení převoditelnosti podílu
Jak bylo uvedeno v kapitolách 2.3. (společnost s ručením omezeným) a 2.5. (akciová
společnost), souhlas orgánu společnosti není jedinou možností, jak lze omezit převoditelnost
podílu. U podílu ve společnosti s ručením omezeným, podílu komanditisty v komanditní
společnosti a akcií na jméno a zaknihovaných akcií mají společníci možnost odchýlit se od zákona
a stanovit odlišná pravidla převoditelnosti. Již jsem vysvětlil, jaký dopad bude mít na převod
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podílu neudělení požadovaného souhlasu, otázkou nyní je, jak se zákon staví k porušení těchto
jiných omezení, které si společníci stanovili nad rámec zákona.
Součástí úpravy akciové společnosti je ustanovení § 271 odst. 3 ZOK, které uvádí, že pokud
dojde k převodu v rozporu s jiným omezením, převod akcií není platný. Na rozdíl od neudělení
souhlasu příslušného orgánu je tomto případě následkem přímo neplatnost. Ta je stanovena na
ochranu zájmů určitých osob, a proto se jedná o relativní neplatnost (§ 586 OZ). Chráněnou osobou
bude v tomto případě zejména samotná společnost a pravděpodobně také ostatní akcionáři, kteří
budou mít možnost vznést námitku neplatnosti V případě, že námitka nebude vznesena, považuje
se právní jednání za platné.124
Na rozdíl od obchodního zákoníku není stanovena přímo neplatnost smlouvy o převodu, ale
pouze samotného převodu. Akcionáři tak mohou uzavřít smlouvu o převodu podílu před splněním
podmínky a smlouva nabyde účinnosti až jejím splněním. Naopak pokud podmínka splněna není,
taková smlouva nebude neplatná, pouze nikdy nenabude účinnosti.125
Úprava společnosti s ručením omezeným projevuje v tomto směru nedostatky a obdobné
ustanovení neobsahuje. K případnému porušení jiných omezení převoditelnosti podílu ve
společnosti s ručením omezeným zákon mlčí. Objevují se proto názory, že se analogicky užije
výše uvedené ustanovení § 271 odst. 3 ZOK.126 Přesto považuji za nežádoucí, aby zákon
umožňoval omezit jiným způsobem převoditelnost jak akcií na jméno tak podílu ve společnosti
s ručením omezeným, ale následky nedodržení stanovil pouze u jedné ze společností. Tímto
nedostatkem dochází k narušení právní jistoty a mezeru je potřeba překonat analogií práva.
3.3. Dílčí shrnutí kapitoly
Omezení převoditelnosti podílu můžeme dělit do dvou kategorií. První kategorií je souhlas
valné hromady či jiného orgánu společnosti a druhou kategorií jsou jiná omezení. Pro následné
zhodnocení vhodnosti současné právní úpravy převoditelnosti podílu jsou z této kapitoly důležité
následující poznatky.
V případě souhlasu nenabude smlouva o převodu účinnosti dříve, než příslušný orgán
souhlas s převodem udělí. Souhlas přitom může být udělen jak před uzavřením smlouvy o převodu
podílu, tak následně. Příslušný orgán uděluje souhlas pouze se samotným převodem, nikoliv s
osobou nabyvatele či smlouvou o převodu. Při udělování souhlasu má však příslušný orgán
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možnost svůj souhlas podmínit či časově omezit a sám tak může rozhodnout, jaké informace si za
účelem udělení souhlasu vyžádá.
Pokud příslušný orgán společnosti s ručením omezeným bezdůvodně souhlas neudělí nebo
zůstane nečinný, má společník, který žádal o souhlas s převodem na jiného společníka, právo ze
společnosti vystoupit. Jeho podíl se stává uvolněným a ostatní společníci k němu mají zákonné
předkupní právo. Abandonní právo nicméně nevzniká společníkům, kteří měli v úmyslu převést
podíl na třetí osobu. Může tak docházet k situaci, kdy společník bude nucen setrvat ve společnosti
proti své vůli.
U akciové společnosti je úprava odlišná. Pokud příslušný orgán souhlas s převodem akcií na
jméno nebo zaknihovaných akcií neudělí, akcionář může žádat o odkoupení těchto akcií. Stanovy
dále mohou obsahovat případy a podmínky, za jakých je příslušný orgán souhlas povinen udělit
nebo je naopak povinen souhlas odmítnout. V případě, že příslušný orgán je povinen souhlas
odmítnout a opravdu k odmítnutí dojde, právo na odkup akcií nevzniká. Pokud příslušný orgán
souhlas udělí, přestože byl povinen souhlas odmítnout, i přesto dojde k platnému převodu akcií.
Členům orgánu však vznikne odpovědnost za porušení svých povinností a za případnou škodu.
Výkladové nejasnosti vznikají u převodu podílu v jednočlenné společnosti. Dle ustanovení
§ 14 ZOK se při převodu podílu nepřihlíží k omezením převoditelnosti obsaženým ve společenské
smlouvě. Zákonná omezení § 14 ZOK nezmiňuje. Objevují se tak názory, že jediný společník
společnosti s ručením omezeným je v případě převodu podílu povinen udělit souhlas sám sobě
v souladu s § 208 odst. 1 ZOK. Přestože většina autorů považuje tento požadavek za nelogický a
nadbytečný, zákon to jednoznačně nevyvrací. Až v roce 2016 stanovisko Nejvyššího soudu
potvrdilo, že není nutné, aby společník uděloval souhlas s převodem svého podílu.
V případě, že je podíl převeden v rozporu s jiným omezením než souhlasem orgánu, právní
úprava akciové společnosti uvádí jako následek relativní neplatnost tohoto převodu. Úprava
převoditelnosti podílu ve společnosti s ručením omezeným takové ustanovení neobsahuje.
Objevují se proto názory, že tato mezera má být překlenuta analogickým použitím úpravy akciové
společnosti. Přesto se dle mého názoru jedná o nedostatek, který budí právní nejistotu.
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4.

Důvody

současné

úpravy

převoditelnosti

podílu

v obchodních

korporacích
Ve čtvrté části navazuji na detailní rozbor (ne)převoditelnosti podílu v obchodních
korporacích a věnuji se jednomu z cílů práce, kterým je zjistit, jaké jsou důvody této právní úpravy.
Zásadní vliv na posouzení mají zejména osobní a kapitálové prvky jednotlivých forem obchodních
společností.
K nepřevoditelnosti podílu ve veřejné obchodní společnosti se důvodová zpráva k zákonu
o obchodních korporacích víceméně nevyjadřuje a uvádí pouze, že „převod podílu je zakázán“.127
Důvody zákazu je proto potřeba hledat v účelu a povaze společnosti.
Veřejná obchodní společnost patří mezi osobní společnosti a je pro ni charakteristická
zejména osobní účast společníků na chodu společnosti a jejich neomezené ručení (§ 95 odst. 1
ZOK). Společníci se sdružují především s ohledem na své osobní kvality a vzájemné vztahy128 a
spojením konkrétních lidských individualit se snaží o dosažení společných cílů.129 Z těchto důvodů
je pro společníky klíčové, jaké další osoby vlastní podíl na společnosti. V jejich oprávněném zájmu
proto je, aby ve společnosti nedocházelo k nechtěné a nekontrolovatelné výměně společníků a
účasti takových osob, o kterých ostatní společníci nic neví nebo s jejichž účastí nesouhlasí.130
Z principu osobní účasti společníků ve společnosti vyplývají také zvláštní způsoby zrušení veřejné
obchodní společnosti uvedené v § 113 ZOK.131 Pokud by u nového společníka nastal některý
z důvodů, pro který se společnost zrušuje, znamenalo by to zánik samotné společnosti. Co se týká
neomezeného ručení, ohrožení pro ostatní společníky by mohl představovat také vstup nemajetné
osoby. Pokud by nový společník nebyl schopen plnit, jeho část dluhu by se rozdělila rovnoměrně
mezi zbývající společníky (§ 1876 odst. 2 OZ).132
Vstup nového společníka do společnosti by tak mohl způsobit nežádoucí rizika pro ostatní
společníky i pro samotnou společnost. Jak uvádí Alexander a Lála, dá se předpokládat, že
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zákonodárce se k nepřevoditelnosti podílu uchýlil z důvodu ochrany společníků.133 Zákon o
obchodních korporacích zákazem převodu podílu těmto rizikům předchází a dodržuje vázanost
podílu na konkrétního společníka. Jediným způsobem, kterým lze přistoupit nebo vystoupit ze
společnosti (aniž by došlo ke zrušení společnosti), tak zůstává změna společenské smlouvy.
Požadovanou ochranu přitom zajišťuje zákonem vyžadovaný souhlas všech společníků se změnou
společenské smlouvy.
Nabízí se však otázka, zdali je ochrana společníků dostatečným důvodem k zákazu převodu
podílu ve veřejné obchodní společnosti, aniž by společníci měli možnost se této ochrany vzdát a
upravit si ve společenské smlouvě převoditelnost podílu odlišným způsobem. S touto otázkou
přichází již výše citovaný Lála,134 který dochází k závěru, že pokud zákonodárce učinil zákaz
převodu podílu ve veřejné obchodní společnosti skutečně z důvodu ochrany společníků, dostává
se tato ochrana do rozporu s principem smluvní volnosti.135 Více k této problematice v kapitole
5.1.
Na protilehlé straně pomyslné škály osobních a kapitálových společností stojí akciová
společnost. Ta je považována za typickou kapitálovou společnost,136 což se projevuje i v opačném
přístupu k převoditelnosti podílu, resp. akcií. Richter dokonce uvádí volnou převoditelnost akcií
v rámci základních znaků kapitálové společnosti.137 Jedná se tedy o jeden z rysů, který je pro
akciovou společnost charakteristický.
Když přihlédneme k výše popsaným důvodům, pro které se zákonodárce uchýlil k zákazu
převoditelnosti podílu ve veřejné obchodní společnosti, vidíme, že postavení akcionářů je
v podstatě opačné. Akcionáři neručí za trvání společnosti za její dluhy,138 neúčastní se řízení a
obchodního vedení společnosti přímo a svůj vliv vykonávají pouze zprostředkovaně
prostřednictvím valné hromady. Členy volených orgánů tak nemusí být pouze akcionáři.139
Vlastnosti, majetkové postavení či dovednosti akcionářů tak nejsou pro fungování společnosti
natolik zásadní, jako je tomu u osobních společností.
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Vzhledem k vytváření základního kapitálu je hlavním přínosem akcionáře kapitálový vklad
(§ 246 ZOK). Hodnota těchto vkladů je pro společnost vyšší než osobní vlastnosti a dovednosti
akcionáře. Volná převoditelnost je pak předpokladem pro to, aby byla akciová společnost schopna
koncentrovat kapitál takovým způsobem, který je typický pro vyspělé trhy. Možnost neomezeně
převádět akcie je nezbytnou podmínkou pro likviditu investice ve společnosti.140 Pro úplnost lze
dodat, že existence společnosti není vázána na existenci akcionáře. Změna akcionáře tak nemá
zásadní dopad na ostatní akcionáře, jako je tomu u změny společníka ve veřejné obchodní
společnosti.
Na úpravě veřejné obchodní společnosti a akciové společnosti jsou nejzřetelněji vidět
rozdíly mezi převoditelností podílu v osobní a kapitálové společnosti. Právní úprava smíšených
společností pak stojí někde mezi veřejnou obchodní společností a akciovou společností.
Společnost s ručením omezeným má jako smíšená společnost, která má blíže ke kapitálové
povaze společnosti, poměrně volnou úpravu převoditelnosti podílu, která je navíc dispozitivní.141
Zákon o obchodních korporacích posílil funkci společenské smlouvy jako projevu autonomie vůle
společníků,142 kteří mají možnost sami se rozhodnout, zda bude společnost blíže akciové
společnosti, nebo osobním společnostem. Převoditelnost ve společnosti s ručením omezeným
proto lze upravit takovým způsobem, aby odpovídala představám společníků a poměrům ve
společnosti.143
Právní úprava společnosti s ručením omezeným se od roku 1991 postupně liberalizuje, což
dokazuje i zákon o obchodních korporacích. Změkčování zákonných podmínek a větší přívětivost
k převoditelnosti podílu ve společnosti s ručením omezeným je trendem, který je společný pro
většinu evropských národních úprav.144 Volnější úpravou převoditelnosti podílu se společnost s
ručením omezeným otevírá a více se přibližuje akciové společnosti. Důvodová zpráva tento záměr
potvrzuje, když uvádí, že zákon o obchodních korporacích se umožněním jednostranného
ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným výpovědí (§ 202 ZOK) více otevírá
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investorské veřejnosti.145 Společnost s ručením omezeným tedy může být na rozdíl od veřejné
obchodní společnosti otevřena osobám, které chtějí pouze zhodnotit své finanční prostředky a u
nichž tolik nezáleží na jejich osobních kvalitách. Řízení může být svěřeno do rukou profesionálům,
kteří zvyšují pravděpodobnost úspěšné investice. Podíl tak ztrácí prvky osobní povahy a jeho
převoditelnost je liberálnější a jednodušší. V případě, že se společníci rozhodnou společnost
přiblížit akciové společnosti ještě více, mohou nad rámec zákona zavést volnou převoditelnost
podílu i v případě převodu podílu na třetí osobu.
Na rozdíl od akciové společnosti má společnost s ručením omezeným také prvky osobní
povahy. Společníci se mohou, přestože to zákon nevyžaduje, osobně podílet na podnikání
společnosti a jejich osoby tak mohou být stejně důležité, jako kapitál, který do společnosti
přinesly.146 Jedním z osobních prvků je také možnost rozšířit ve společenské smlouvě povinnosti
společníka (společník může být například povinen vykonávat pro společnost práci, dodržovat
zákaz konkurence či přispět společnosti dalšími peněžitými vklady).147
Společnost s ručením omezeným tak spojuje výhody charakteristické jak pro osobní, tak pro
kapitálové společnosti. Společníci sice neručí neomezeně za závazky společnosti, ale zároveň
nejsou od společnosti odloučeni natolik, aby se jejich postavení dalo značit pouze jako postavení
investora. Zákon o obchodních korporacích proto posiluje flexibilitu a umožňuje koncipovat
společnost také jako uzavřenou, se silným postavením společníků.148 Zákon o obchodních
korporacích tím dává společníkům možnost odklonit se od poměrně volné úpravy a převoditelnost
podílu omezit. Uzavřenost společnosti chrání již zákonem požadovaný souhlas s převodem podílu
na třetí osobu, který sám o sobě patří mezi osobní prvky společnosti. Nad rámec zákona společníci
mohou ve společenské smlouvě převoditelnost na třetí osobu omezit i jiným způsobem, či převod
podílu na třetí osobu úplně zakázat.149
Zákon umožňuje omezit či vyloučit také převoditelnost podílu na jiného společníka, a to i
přesto, že nedochází ke změně v personálním složení společníků a není tak potřeba chránit
společníky před vstupem nové osoby. Nabytím nového podílu dochází ke zvýšení celkového
podílu stávajícího společníka a tím ke změně v poměru hlasovacích práv a zvětšení reálného vlivu
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na chod společnosti.150 Převod podílu na jiného společníka tak může mít dopad také na vnitřní
vztahy mezi společníky.151
Posun společnosti s ručením omezeným směrem k akciové společnosti potvrzuje také
zavedení kmenových listů. Důvodová zpráva k zákonu o obchodních korporacích uvádí, že
důvodem zavedení kmenových listů je vyšší využitelnost společnosti s ručením omezeným.
Odkazuje přitom na návrh nařízení EU o evropské soukromé společnosti (dále jen „návrh nařízení
o SPE“), které mělo také připouštět využitelnost cenných papírů. Zákonodárce se tak domníval, že
pokud by nebyly zavedeny kmenové listy, účinností návrhu nařízení o SPE by mohlo dojít ke
vzniku regulatorní arbitráže a čeští podnikatelé by volili raději regulaci evropské soukromé
společnosti.152
Dvořák tvrzení v důvodové zprávě odmítá a považuje za pouhou spekulaci, že by čeští
podnikatelé po přijetí návrhu nařízení o SPE volili raději regulaci evropské soukromé společnosti.
Odkazuje přitom na právní úpravu již existujících evropských společností, které v České republice
žádné výraznější obliby nedosáhli. Navíc dle jeho názoru nebylo vůbec jisté, zdali bude návrh
nařízení o SPE přijat.153 Současně s touto kritikou poukazuje Dvořák na skutečnost, že společnost
s ručením omezeným se zavedením kmenových listů připodobňuje akciové společnosti. Jejich
existenci považuje za zásadní průlom do principu uzavřené korporace s relativně silně vázaným
členstvím společníků v ní.154
V komanditní společnosti převládají na rozdíl od společnosti s ručením omezeným prvky
osobní povahy.155 Důvodová zpráva zákona o obchodních korporacích dokonce zmiňuje posun
komanditní společnosti směrem k osobním společnostem. Jednak se zákon o obchodních
korporacích vrací k pojetí, které do evropského práva přinesla švýcarská úprava, tedy k možné
realizaci pozice komanditisty prostřednictvím komanditní sumy.156 A jednak dochází ke změně
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formulace pramenů právní úpravy komanditní společnosti. Na právní postavení komanditisty se
již nepoužije obecná aplikace ustanovení o společnosti s ručením omezeným (§ 93 odst. 4 ObchZ),
ale pokud nestanoví ustanovení týkající se komanditní společnosti jinak, použije se přiměřeně
právní úprava veřejné obchodní společnosti (§ 119 ZOK). Právní úprava společnosti s ručením
omezeným se použije pouze ve výslovně stanovených případech. 157 Tato změna způsobila již
zmíněné nejasnosti v tom, jaká úprava se vztahuje na převoditelnost podílu komplementáře.158
Nabízí se tak otázka, jaké důvody vedly zákonodárce k této změně.
Důvodová zpráva uvádí, že příčinou je právě posun pojetí komanditní společnosti jako
společnosti osobního rázu a nové systematické oddělení části společné všem obchodním
korporacím. Nové řešení považuje zákonodárce za jednodušší, přičemž zároveň „ruší, sic
odůvodněný, leckdy zbytečný posun komandity blíže ke společnosti s ručením omezeným“.159
Tento posun nicméně způsobil situaci, kdy právní úpravu převoditelnosti podílu
v komanditní společnosti není jednoznačná a obecně přijímaný výklad poskytuje až doktrína. Jak
uvádí kapitola 2.3., většina autorů se kloní k názoru, že na převod podílu komplementáře se použije
úprava veřejné obchodní společnosti a na převod podílu komanditisty úprava společnosti
s ručením omezeným. Tento závěr právní teorie odůvodnila zejména celkovým konceptem
zákona, charakterem komanditní společnosti a její osobní povahou.160 Přestože Patěk nepovažuje
argumentaci právní teorie za dostatečnou,161 dle mého názoru se jedná o logický závěr, jelikož
komplementář má v komanditní společnosti obdobné postavení jako společník ve veřejné
obchodní společnosti. Komplementář také ručí za dluhy společnosti neomezeně (§ 118 odst. 1
ZOK) a jako statutární orgán se osobně podílí na obchodním vedení společnosti a zastupuje ji (§
125 ZOK). Důraz na osobní znalosti, vlastnosti a dovednosti komplementáře bude proto větší než
u komanditistů. V neposlední řadě smrt nebo zánik komplementáře, jeho výpověď a další zákonem
stanovené důvody jsou příčinou pro zrušení společnosti (§ 127 ZOK ve spojení s § 113 ZOK a 119
ZOK). Je tedy zřejmé, že osobní povahu, jak ji známe z veřejné obchodní společnosti, vnášejí do
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na výši vkladu. V obecné rovině tak lze říci, že komanditní suma je konkrétní částka, která se stala zjevnou třetím
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komanditní společnosti komplementáři. Sami se osobně podílejí na činnosti společnosti a existence
společnosti je vázána na jejich účast.
Pokud tedy předpokládám, že zákonodárce se uchýlil k zákazu převodu podílu ve veřejné
obchodní společnosti z důvodu ochrany společníků, domnívám se, že v případě komplementáře
bude důvod totožný. Zánikem účasti komplementáře dochází také ke ztrátě různorodých pozitiv
osobnosti komplementáře (manažerských schopností, řemeslné dovednosti, obchodních kontaktů
atd.) a může tím dojít k ohrožení úspěchu společnosti.162 Zároveň však nelze opominout, že stejně
jako u veřejné obchodní společnosti se dostává do kolize ochrana komplementářů a jejich smluvní
volnost.163
Komanditisté ručí naopak pouze omezeně do výše nesplaceného vkladu zapsaného do
obchodního rejstříku (§ 118 a § 122 ZOK),164 mají vkladovou povinnost a velikost jejich podílů
se určuje podle poměru jejich vkladů (§ 120 a 121 ZOK). Komanditisté tak vnášejí do společnosti
zejména kapitálový prvek a jejich přínos a postavení ve společnosti se podobá společníkům
společnosti s ručením omezeným.165 Komanditní společnost je tak modifikací veřejné obchodní
společnosti, která vedle společníků, kteří se účastní chodu společnosti a ručí neomezeně, umožňuje
účast osobám, které se sami nechtějí účastnit řízení společnosti, nechtějí neomezeně ručit, ale mají
zájem na zhodnocení svého kapitálu.166 Postavení komplementáře a komanditisty je odlišné a
domnívám se, že z toho důvodu právní úprava tyto rozdíly reflektuje a v případě převoditelnosti
podílu komanditisty odkazuje na právní úpravu společnosti s ručením omezeným. Komanditista
totiž stejně jako společník společnosti s ručením omezeným může být pouhým investorem.167
Nutno však podotknout, že obdobně jako u společnosti s ručením omezeným, se mohou společníci
komanditní společnosti rozhodnout společnost více uzavřít a převoditelnost podílu komanditisty
si upravit podle svých potřeb.
Zjednodušeně se dá říci, že převoditelnost podílu „klesá s posilováním osobní povahy a roste
s posilováním kapitálového charakteru obchodní korporace.“168 Z informací popsaných výše se
zdá patrné, že hlavním důvodem, proč je převoditelnost ve společnostech s převahou osobních

162

PATĚK, D. 2018. s. 13.
Viz str. 36.
164
Případně do výše komanditní sumy snížené o splacené vklady (§ 130 ZOK).
165
ČERNÁ, S. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. 2015. s. 97.
166
HORÁČEK, V. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. 2015. s. 278.
167
Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. In
psp.cz [online]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=207&CT1=0.
168
ČERNÁ, S. in: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kolektiv. 2015. s. 145.
163

41

prvků zakázána (s výjimkou podílu komanditisty), je ochrana ostatních společníků. Společníci
veřejné obchodní společnosti a komplementáři zakládají společnost pro své osobní kvality a pro
fungování a plnění účelu společnosti jsou důležité jejich vlastnosti, dovednosti i majetkové
poměry. Ztráta společníka a zároveň účast nového tak může mít dopad na chod či úspěch
společnosti. Existence společnosti je přímo vázána na konkrétní společníky a proto je třeba
ochraňovat je před nežádoucí personální změnou. Zákonodárce považuje tuto ochranu
pravděpodobně za natolik důležitou, že se uchyluje k ochraně i na úkor smluvní volnosti.
Výjimkou v osobních společnostech je podíl komanditisty. Komanditisté vnášejí do
společnosti zejména kapitálový prvek a jejich přínos a postavení ve společnosti se podobá
společníkům společnosti s ručením omezeným. V komanditní společnosti je tak umožněna účast
osobám, které se nechtějí účastnit řízení společnosti, ale mají zájem na zhodnocení svého kapitálu.
Na převoditelnost podílu komanditisty se proto užije právní úprava společnosti s ručením
omezeným. Stejně jako v případě společnosti s ručením omezeným mají společníci komanditní
společnosti možnost upravit převoditelnost podílu komplementáře podle svých potřeb a poměrů
ve společnosti.
Postavení akcionářů v akciové společnosti je v podstatě opačné, než postavení společníků
ve veřejné obchodní společnosti. Akcionáři se zpravidla neúčastní chodu společnosti osobně, ani
neručí za její dluhy. Na osobní kvality akcionářů proto není kladen takový důraz a jejich hlavním
přínosem je zejména kapitálový vklad. Změna akcionářů by proto neměla mít výrazný dopad na
fungování společnosti. Volná převoditelnost akcií je naopak jedním z charakteristických znaků
akciové společnosti. Akciová společnost je otevřenější případným investicím a volná
převoditelnost je předpokladem pro to, aby byla společnost schopna koncentrovat kapitál takovým
způsobem, který je typický pro vyspělé trhy. Možnost neomezeně převádět akcie je nezbytnou
podmínkou pro likviditu investice ve společnosti.
Ve společnosti s ručením omezeným se promítají jak kapitálové, tak osobní prvky. Úprava
převoditelnosti podílu je proto poměrně volná a navíc dispozitivní. Zákon o obchodních
korporacích posílil funkci společenské smlouvy jako projevu autonomie vůle a společníci mají
možnost sami se rozhodnout, zda bude společnost blíže akciové společnosti, nebo jestli se
společnost bude blížit více osobním společnostem. Volnější úpravou převoditelnosti podílu se
společnost s ručením omezeným otevírá a více se přibližuje akciové společnosti. Podíl tak ztrácí
prvky osobní povahy a jeho převoditelnost je liberálnější a jednodušší. V případě, že se společníci
rozhodnou přiblížit společnost více akciové společnosti, mohou nad rámec zákona zavést ve
společenské smlouvě volnou převoditelnost podílu i v případě převodu podílu na třetí osobu.
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Na rozdíl od akciové společnosti má nicméně společnost s ručením omezeným také prvky
osobní povahy. Vlastnosti a dovednosti společníků tak mohou být stejně důležité jako jejích
kapitálový vklad. Společnost s ručením omezeným tak spojuje výhody charakteristické jak pro
osobní, tak pro kapitálové společnosti. Zákon o obchodních korporacích proto posiluje flexibilitu
a umožňuje koncipovat společnost také jako uzavřenou se silným postavením společníků.
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5.

Zhodnocení vhodnosti úpravy převoditelnosti podílu v obchodních
korporacích a návrhy de lege ferenda
V závěrečné páté části navazuji na doposud předložené informace a věnuji se druhému cíli

práce, kterým je zhodnocení vhodnosti současné právní úpravy (ne)převoditelnosti podílu
v obchodních korporacích. Zároveň se pokusím předložit své vlastní úvahy a návrhy de lege
ferenda na řešení případných problematických ustanovení, jejichž změnu považuji za žádoucí.
V této části práce nesmím pominout také vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o
obchodních korporacích (dál jen „novela“). Novelu předložila vláda dne 13. června 2018 a v době
psaní této práce je stále v Poslanecké sněmovně.169 Od přijetí zákona o obchodních korporacích
uplynula již dostatečná doba k tomu, aby se v rámci teorie a praxe daly vypozorovat případné
nedostatky. Novela se tak věnuje některým již výše zmíněným problémům a proto považuji za
žádoucí ji zmínit. V případě přijetí novely by se jednalo o doposud největší změnu zákona o
obchodních korporacích.170
5.1.

Veřejná obchodní společnost
Z předchozích částí práce víme, že převod podílu ve veřejné obchodní společnosti zákon o

obchodních korporacích zakazuje a změny v personálním složení společníků lze docílit (aniž by
došlo ke zrušení společnosti) pouze změnou společenské smlouvy. Tato úprava je kogentní a
společníci se od ní nemohou odchýlit. Jedním ze závěrů předchozích kapitol tak bylo, že právní
úprava převoditelnosti podílu ve veřejné obchodní společnosti je velmi rigidní a potlačuje
autonomii vůle společníků.171
Předně je důležité říct, že změnou společenské smlouvy nedocílí společníci stejného
výsledku, jako by mohli docílit převodem. Při změně společenské smlouvy nový společník
nevstupuje do práv a povinností vystupujícího společníka, ale dochází k vystoupení stávajícího
společníka a přistoupení nového. Společník, který ze společnosti vystoupil, tak nadále ručí za
dluhy společnosti vzniklé před účinností změny společenské smlouvy (§ 111 odst. 1 ZOK) a má
nárok na vypořádací podíl (§ 36 ZOK).172 Společník, který do společnosti vstoupil, naopak přebírá
ručení za dluhy vzniklé před jeho vstupem do společnosti (§ 110 odst. 2 ZOK).
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Organizační výbor návrh zákona doporučil a projednání je navrženo na 4. prosince 2018. Více informací k návrhu
dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=207.
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Doposud došlo pouze k jedné menší změně na základě zákona č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
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ALEXANDER, J., HRABÁNEK, D., ŠILHÁN, J. in: LASÁK, J., POKORÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol.
2014. s. 804.
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Ze čtvrté části práce dále vyplývá, že důvodem, proč se zákonodárce uchýlil
k nepřevoditelnosti podílu, je pravděpodobně ochrana ostatních společníků. Lála však upozorňuje
na skutečnost, že tato ochrana se dostává do rozporu s principem smluvní volnosti.173
Zásada smluvní volnosti je přitom jednou z klíčových zásad soukromého práva. Podle této
zásady je to především na samotných stranách soukromoprávního vztahu, jak si svá práva a
povinnosti soukromoprávní povahy uspořádají. Do autonomie vůle je v soukromém právu možné
zasáhnout jen výjimečně, pokud je to nezbytně nutné. Zákon tento zásah buď přímo stanoví, nebo
to vyplývá z korektivu dobrých mravů nebo veřejného pořádku. Omezení smluvní volnosti je
ospravedlnitelné pouze tam, kde je obecný zájem v převaze nad individuálním soukromým
zájmem.174 Veřejná obchodní společnost jako společnost osobní povahy přitom obsahuje
nejsilnější prvky society a smluvní volnost hraje v celé úpravě veřejné obchodní společnosti
důležitou roli. Společníci jsou stranami společenské smlouvy a rozhodování probíhá na základě
smluvního principu, tedy jednomyslně.175
Nabízí se proto otázka, zdali je tato úprava vzhledem k povaze a účelu veřejné obchodní
společnosti vhodným řešením. Lépe řečeno, je ochrana společníků dostatečným důvodem
k omezení jejich smluvní volnosti?
V této souvislosti Lála poukazuje na to, že „cizí prvek v podobě nového společníka se může
do společnosti dostat i přistoupením – změnou společenské smlouvy (§ 110 odst. 1 ZOK).“176
Společníci mají navíc možnost se od § 99 ZOK odchýlit, a podmínit změnu společenské smlouvy
například pouze souhlasem většiny (§ 99 odst. 1 a 2 ZOK). V takovém případě by mohla nastat
situace, že do společnosti přistoupí nový společník, aniž by se změnou souhlasili všichni
společníci. Lála tak porovnává skutečnost, že na jedné straně může dojít ke vstupu nového
společníka do společnosti i bez souhlasu všech společníků, ale na druhé straně se společníci
nemohou odchýlit od § 116 ZOK a upravit si ve společenské smlouvě stejným způsobem i
převoditelnost podílu.177 Smluvní volnost je tak v jednom případě zachována, u převodu podílu jí
zákon o obchodních korporacích naopak potlačuje.178
Ochrany společníků přitom lze dle Lály dosáhnout i s menším zásahem do autonomie vůle.
Jak již zmínila kapitola 2.2., jako příklad uvádí německou a od ní odvozenou rakouskou úpravu
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převoditelnosti podílu ve veřejné obchodní společnosti. V obou případech mohou společníci svůj
podíl nejen převést se souhlasem ostatních společníků, ale navíc mají možnost se od tohoto
pravidla odchýlit a upravit si převoditelnost podle svých potřeb. Ochranu tak ve své podstatě
dostávají do rukou společníci a sami se mohou rozhodnout, jestli se jí ponechají nebo jí omezí,
resp. se jí vzdají. Na jedné straně je tak zachována dostatečná ochrana společníků veřejné obchodní
společnosti, a na druhé straně je dodržena smluvní volnost. 179 Volnější úpravu nicméně nemusíme
hledat pouze v zahraničí. Převést podíl se souhlasem ostatních společníků umožňoval již
všeobecný obchodní zákoník.180
Vzhledem k povaze společnosti a důležitosti smluvní volnosti souhlasím s Lálou a de lege
ferenda navrhuji změnit právní úpravu veřejné obchodní společnosti tak, aby byla zachována
převoditelnost podílu. Možností, jak toho docílit, se nabízí více. Nejjednodušším řešením by
pravděpodobně bylo zachovat současný zákaz a umožnit společníkům se od něj odchýlit a
podmínit si převod podílu souhlasem ostatních společníků. V úvahu by připadala také změna §
116 ZOK po vzoru všeobecného obchodního zákoníku, tedy převod podílu podmínit souhlasem
ostatních společníků přímo v zákoně.181 V neposlední řadě by připadalo v úvahu upravit
převoditelnost podílu ve veřejné obchodní společnosti obdobně jako je tomu v Německu a
Rakousku. Společníkům by tak byl ponechán dostatečný prostor, aby si převoditelnost podílu
upravili podle poměrů ve společnosti.182
Možných řešení by mohlo být samozřejmě mnohem víc, nicméně přepokládám, že v případě
změny by v úvahu připadali právě tyto tři. Osobně se domnívám, že jelikož byl převod podílu
doposud zakázán, nebylo by vhodným řešením upravit převoditelnosti rovnou podle německého
vzoru. Větší volnost by totiž znamenala také větší odpovědnost a při neuváženém rozhodnutí by
opravdu mohlo dojít k ohrožení chodu společnosti nebo dokonce její existence. Čím volnější by
úprava byla, tím více by bylo potřeba, aby společníci případné uvolnění zvážili s ohledem na své
dovednosti, osobní vlastnosti a majetkové poměry. Dle mého názoru by proto vhodným řešením
byla jedna z prvních dvou možností.
Problematice rigidní úpravy převoditelnosti podílu ve veřejné obchodní společnosti se
věnuje také novela, která navrhuje změnu § 116 ZOK a zavedení převoditelnosti podílu se
souhlasem všech společníků. 183 Domnívám se, že navrhované ustanovení by bylo nadále kogentní
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a společníci by neměli možnost se od tohoto zákonného pravidla odchýlit. Důvodová zpráva k
novele uvádí, že cílem navrhované úpravy je „zatraktivnit úpravu veřejné obchodní společnosti a
učinit ji flexibilnější, uživatelsky přívětivější a otevřenější“.184 Novela nicméně počítá s tím, že
podíl ve veřejné obchodní společnosti by nadále zůstal nezastavitelný.185
5.2.

Komanditní společnost
V rámci převoditelnosti podílu v komanditní společnosti jsem doposud zjistil, že obecně

přijímaný závěr není v zákoně o obchodních korporacích výslovně uveden a doktrína k němu
dochází systematickým výkladem. Prostým jazykovým výkladem by se přitom dalo dospět
k odlišnému výsledku, jelikož § 123 ZOK nerozlišuje mezi podílem komplementáře a
komanditisty. Právní teorie se přesto kloní k závěru, že na převod podílu komplementáře se použije
úprava veřejné obchodní společnosti.

186

Dle mého názoru touto úpravou dochází k narušení

právní jistoty a jak dokazuje Patěk,187 otevírá se tím prostor k alternativním výkladům. Jsem si
samozřejmě vědom, že „jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikované
právní“ a „je pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu“.188 Nicméně i
přesto považuji za žádoucí, aby došlo ke zpřesnění právní úpravy, čímž by došlo k vyloučení
veškerých pochybností.
Přesto souhlasím se závěrem doktríny, že vzhledem k osobní povaze komanditní společnosti
je vhodné, aby se na převoditelnost podílu komplementáře použila úprava veřejné obchodní
společnosti. Patěk ve své snaze atakovat tento obecně přijímaný názor dochází k rozdílnému
výsledku, neboť při jeho alternativním výklad by podíl ve veřejné obchodní společnosti zůstal stále
nepřevoditelný. Zároveň však dávám Patěkovi za pravdu, že u podílu komplementáře by také měla

[cit. 3. 12. 2018]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=207&CT1=0: „Odst. 1) Podíl
společníka ve veřejné obchodní společnosti lze převést se souhlasem všech společníků; smlouva o převodu podílu
nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen. Podíl však nelze zastavit ani jinak použít k zajištění dluhu.
Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny. Odst. 2) Smlouva o převodu
podílu musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Převod podílu je vůči společnosti účinný doručením
účinné smlouvy o převodu podílu.“
184
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být zachována určitá míra převoditelnosti.189 Důvody jsou totožné jako u veřejné obchodní
společnosti (viz kapitola 5.1.).
V souhrnu tak spatřuji v rámci úpravy převoditelnosti podílu ve veřejné komanditní
společnosti dva nedostatky. Za prvé se jedná o matoucí úpravu pramenů převoditelnosti podílu, a
za druhé nepřevoditelnost podílu komplementáře.
Oceňuji proto Patěkovu snahu o vyvolání diskuze. Přesto považuji Patěkovu cestu, jak
docílit převoditelnosti podílu komplementáře, za příliš komplikovanou. Jelikož názor právní teorie
je obecně přijímaný,190 nepředpokládám, že by se Patěkova interpretace dokázala prosadit.
Domnívám se proto, že přijatelnějším a dokonce vhodnějším řešením by bylo upravit § 123 ZOK
tak, aby bylo zřetelné, jaká právní úprava se použije na který druh podílu. Jinými slovy, aby
doktrína nemusela dovozovat převoditelnost podílu systematickým výkladem. De lege ferenda
proto navrhuji, aby § 123 ZOK jednoznačně určil, že se vztahuje pouze na převod podílu
komanditisty. Případná (ne)převoditelnost podílu komplementáře by se následně posuzovala podle
právní úpravy veřejné obchodní společnosti.
Co se týká § 123 ZOK, novela tento problém také reflektuje a navrhuje následující znění:
„Ustanovení § 207 odst. 1 až 3, § 208 a 209 se použijí na převod podílu komanditisty obdobně.“191
Důvodová zpráva k této změně uvádí, že „S ohledem na zvýšení právní jistoty se nicméně navrhuje
stávající odkaz zpřesnit, aby se vyloučily pochybnosti o tom, která ustanovení jsou na komanditisty
aplikovatelná.“192 Přijetím novely by tak došlo k vyřešení obou výše zmíněných nedostatků.

5.3.

Společnost s ručením omezeným
Na rozdíl od osobních společností je převod podílu ve společnosti s ručením omezeným

jedním z nejčastějších způsobů, kterým může zaniknout účast společníka ve společnosti.
Jednostranné právní jednání, kterým by dle § 202 ZOK mohl společník ze společnosti vystoupit,
je vázáno na poměrně přísné podmínky a je využitelné jen v situacích stanovených zákonem.
Převodem podílu lze nejen měnit složení společníků společnosti, ale může být zároveň využit také
jako alternativa k převodu podniku.193
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Z předchozích částí práce víme, že společnost s ručením omezeným je smíšená společnost,
která má poměrně volnou úpravu převoditelnosti podílu. Společníci se tak mohou sami
rozhodnout, zdali budou společnost směřovat blíž k akciové společnosti nebo naopak k veřejné
obchodní společnosti.194 Větší volnost společníků ve společnosti s ručením omezeným je jeden
z hlavních posunů oproti obchodnímu zákoníku. Volnější úprava se tak netýká pouze
převoditelnosti podílu, ale zakladatelé a společníci mají celkově větší prostor pro dohodu o svém
postavení. 195
Černá, Štenglová a Čech se ve svém článku196 zabývají vhodností z hlediska praxe.
Poukazují na to, že společníci často při zakládání společnosti s ručením omezeným přejímají
jednoduché vzory společenských smluv, které přejímají zákonnou úpravu. V tom případě se jejich
společnost nestane zcela uzavřenou a zároveň mají pod kontrolou změny personálního složení
společnosti. Ke změně společníka tak může dojít aniž by bylo potřeba měnit společenskou
smlouvu a vyjednávat její obsah.
Pokud však společníci nepřevezmou vzorový obsah společenské smlouvy, dohodnou si
změny oproti zákonné úpravě a převod podílu úplně vyloučí nebo naopak povolí bez omezení,
budou si této změny vědomi i společníci bez právních vědomostí, jelikož společenská smlouva je
pro ně zpravidla bližším informačním zdrojem nežli zákon.197 Úprava obsažená v zákoně o
obchodních korporacích je tedy na pomezí mezi úpravou obchodního zákoníku a například
německou a rakouskou úpravou, která převoditelnost neomezuje, nestanoví-li společenská
smlouva jinak. Černá, Štenglová a Čech se tak domnívají,198 a já s nimi souhlasím, že zákon o
obchodních korporacích přináší rozumný kompromis, kdy společníci stále mají převod na třetí
osoby pod kontrolou, ale chtějí-li tomu tak, mohou si převod upravit velmi flexibilně, od volné
převoditelnosti až po úplný zákaz.
V rámci celkové úpravy převoditelnosti podílu ve společnosti s ručením jsem nicméně
identifikoval dva dílčí nedostatky, které jsou dle mého názoru nežádoucí. Prvním z nich je znění
§ 14 ZOK, dle kterého se při převodu podílu v jednočlenné společnosti nepřihlíží pouze
k omezením a zákazům převoditelnosti podílu obsaženým ve společenské smlouvě. Ze zákona tak
není jednoznačné, zdali se nepřihlíží také k zákonnému omezení v § 208 odst. 1 ZOK.199 De lege
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ferenda proto navrhuji upravit znění § 14 ZOK tak, aby bylo jednoznačné, že se nepřihlíží ani
k zákonným omezením. Jak jsem již zmiňoval, nedává smysl, aby jediný společník uděloval
souhlas s převodem podílu sám sobě.200
Druhým nedostatkem je dle mého názoru skutečnost, že právní úprava společnosti
s ručením omezeným neobsahuje ustanovení, které by stanovilo následky převedení podílu
v rozporu s jiným omezením než souhlas orgánu společnosti. Omezit převod podílu jiným
způsobem lze jak ve společnosti s ručením omezeným, tak v akciové společnosti. Případné
následky nedodržení však obsahuje pouze právní úprava akciové společnosti (§ 271 odst. 3
ZOK).201 De lege ferenda proto navrhuji doplnit úpravu společnost s ručením omezeným o
obdobné ustanovení.
Zdá se, že mé úvahy vedly správným směrem, neboť novela tyto dva nedostatky také
zmiňuje. V prvním případě novela předpokládá doplnění ustanovení § 14 ZOK o dovětek „nebo
ustanovením tohoto zákona“202 Přestože Nejvyšší soud vyjádřil nadbytečnost případného souhlasu
jediného společníka,203 v případě přijetí novely by bylo přímo ze zákona jednoznačné, že se
nepřihlíží ani k zákonnému omezení. V důvodové zprávě novely navrhovatel odkazuje právě na
stanovisko Nejvyššího soudu a zároveň uvádí, že „opačný závěr by odporoval smyslu předmětného
pravidla.“204
Ve druhém případě novela navrhuje vložení nového odstavce 4 k § 209 ZOK, který by
vyplnil stávající mezeru a po vzoru akciové společnosti by stanovil důsledky uzavření smlouvy o
převodu podílu v rozporu s jiným omezením než souhlasem orgánu společnosti. Obsah
navrhovaného ustanovení je v podstatě totožný s úpravou akciové společnosti a jako následek
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uvádí neplatnost smlouvy o převodu podílu.205 V důvodové zprávě navrhovatel potvrzuje, že tímto
řešením by došlo ke zvýšení právní jistoty.206

5.4.

Akciová společnost
Akciová společnost je kapitálovou společností, která je zpravidla řízena profesionálním

managementem a akcionáři se činnosti společnosti osobně nepodílejí, ani neručí za dluhy
společnosti. Svůj vliv prosazují skrze svá akcionářská práva, která vykonávají především
prostřednictvím valné hromady.207 Postavení akcionářů tak odpovídá spíše pozici investora než
osoby, která je se společností úzce provázána, jako je tom u osobních společností. 208 Volná
převoditelnost pak patří mezi charakteristické znaky akciové společnosti a je zároveň jedním
z předpokladů pro koncentraci kapitálu.209
Vzhledem k povaze akciové společnosti a postavení akcionářů v ní se mezi odbornou
veřejností neobjevují názory, ani neprobíhají žádné diskuze o tom, že by akcie neměli být volně
převoditelné. Zásadní odlišnosti neobsahují ani zahraniční právní úpravy.210 Jsem proto toho
názoru, že v případě akciové společnosti se s přihlédnutím k povaze a účelu společnosti jedná o
úpravu převoditelnosti odpovídající požadavkům společnosti.
Nicméně obdobě jako v případě společnosti s ručením omezeným, úprava převoditelnosti
akcií obsahuje dle mého názoru dva dílčí nedostatky.
Prvním z nich je problematická úprava zaknihovaných akcií, kterou jsem popsal v kapitole
2.5. Jednak je zákon o obchodních korporacích dle mého názoru nedůsledný v otázce formy
zaknihovaných akcií, jelikož akcionáři mají možnost určit formu zaknihované akcie, ale zákon na
tom netrvá. A jednak právní úprava zaknihovaných akcií obsahuje výkladovou nejasnost, zda lze
omezit převoditelnost zaknihovaných akcií ve formě na majitele či nikoliv. Vzhledem ke
znění současné právní úpravy jsem se přiklonil k závěru, že zaknihované akcie na majitele lze
omezit bez ohledu na formu, přesto mezi obornou veřejností nepanuje jednotný názor. 211 De lege
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ferenda proto navrhuji, aby zákon jednoznačně určil, zda je nebo není u zaknihovaných akcí
povinné určit formu a zároveň aby postavil na jisto, zda převoditelnost zaknihovaných akcií ve
formě na majitele může nebo nemůže být omezena.
Zákonodárce k této problematice navrhuje, aby forma byla povinnou náležitostí také
zaknihovaných akcií. V souvislosti s touto změnou považuje zákonodárce ustanovení § 275 odst.
1 ZOK za nadbytečné a úpravu převoditelnosti zaknihovaných akcií navrhuje odstranit. Režim
převoditelnosti zaknihovaných akcií by se určil v návaznosti na zvolenou formu.212 Zákonodárce
se tak kloní k opačnému závěru a převoditelnost zaknihovaných akcií na majitele by v případě
přijetí novely nebylo možné omezit. Přesto by tímto způsobem došlo k odstranění výkladových
nejasností. Domnívám se proto, že se jedná o potřebnou změnu.
Druhým nedostatkem je dle mého názoru skutečnost, že zákon o obchodních korporacích
vyžaduje zápis omezení převoditelnosti akcií na jméno do obchodního rejstříku pouze v případě,
že bylo přijato jako usnesení valné hromady. V případě, že je omezení převoditelnosti akcií již
součástí zakladatelského právního jednání, zákon tuto povinnost neukládá.213 Jak bylo uvedeno
v kapitole 2.5., logickým řešením by bylo, aby zákon vyžadoval konstitutivní zápis v obou
případech. De lege ferenda proto navrhuji, aby zákon tuto povinnost zpřesnil a vztáhnul povinnost
zapsat do obchodního rejstříku omezení převoditelnosti akcií na jméno také na zakladatelské
právní jednání.
Tento nedostatek se snaží zákonodárce v novele vyřešit jednoduchým způsobem a
k ustanovení § 270 ZOK navrhuje vložení druhého odstavce v následujícím znění: „Omezení
převoditelnosti akcií na jméno či její změna je účinná dnem zápisu této skutečnosti do obchodního
rejstříku.“214 K této změně důvodová zpráva k novele uvádí, že „není důvodné, aby omezení
převoditelnosti akcií na jméno, které ve společnosti existuje již od jejího založení, do obchodního
rejstříku zapisováno nebylo, tedy bylo účinné i bez zápisu v obchodním rejstříku.“215 S tímto
závěrem nemůžu než souhlasit a považuji navrhované řešení za žádoucí.
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ZÁVĚR
Cílem této práce bylo zjistit, jaké důvody vedly zákonodárce k současnému znění právní
úpravy (ne)převoditelnosti podílu v jednotlivých obchodních korporacích a následně zhodnotit,
zda je tato právní úprava vhodným řešením.
V následujících odstavcích předkládám poznatky, ke kterým jsem dospěl v rámci této
diplomové práce. Každé jednotlivé formě obchodní korporace věnuji samostatné shrnutí.
Ve veřejné obchodní společnosti je převod podílu zakázán. Jedná se o kogentní ustanovení,
od kterého se společníci nemohou odchýlit. Jediným způsobem, jak může ve veřejné obchodní
společnosti dojít k výměně společníků, je změna společenské smlouvy. Z těchto důvodů považuji
právní úpravu převoditelnosti podílu ve veřejné obchodní společnosti za velmi rigidní.
Domnívám se, že důvodem, proč se zákonodárce přiklonil k nepřevoditelnosti, je ochrana
ostatních společníků. Veřejná obchodní společnost patří mezi osobní společnosti a je pro ni typická
osobní účast společníků na chodu společnosti a jejich neomezené ručení. Společníci se proto
sdružují především s ohledem na své osobní kvality a vzájemné vztahy. V případě, že by se chodu
společnosti účastnila osoba, o které ostatní společníci nic neví nebo s jejíchž účastí nesouhlasí,
mohlo by to mít neblahý dopad na fungování společnosti. Z důvodu neomezeného ručení by stejné
ohrožení mohl představovat vstup nemajetné osoby. Zákon o obchodních korporacích tak dodržuje
vázanost podílu na konkrétního společníka a nepřevoditelností podílu těmto rizikům předchází.
Jakkoliv je tento důvod legitimní, domnívám se, že se tato ochrana dostává do rozporu se
zásadou smluvní volnosti. Smluvní volnost je přitom v soukromém právu jedno z klíčových zásad
a zákon by ji měl omezovat pouze ve výjimečných případech, kdy je to nezbytně nutné. Jsem toho
názoru, že v tomto případě by se požadované ochrany dalo docílit i jiným způsobem a s menším
zásahem do smluvní volnosti. Příkladem může být německá a rakouská právní úprava nebo úprava
převoditelnosti podílu obsažená ve všeobecném obchodním zákoníku. De lege ferenda proto
navrhuji změnit právní úpravu veřejné obchodní společnosti tak, aby byla zachována
převoditelnost podílu. Osobně považuji za vhodné řešení podmínit převod podílu souhlasem
ostatních společníků.
Právní úprava společnosti s ručením omezeným obsahuje poměrně volnou úpravu
převoditelnosti, která je na rozdíl od právní úpravy veřejné obchodní společnosti dispozitivní.
Zákon o obchodních korporacích posílil u společnosti s ručením omezeným funkci společenské
smlouvy jako projevu autonomie vůle společníků. Společníci tak mají možnost sami se
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rozhodnout, jestli bude společnost blíž akciové společnosti nebo veřejné obchodní společnosti a
mohou si přizpůsobit převoditelnost podílu svým potřebám nebo poměrům ve společnosti.
Společnost s ručením omezeným se tak může na rozdíl od veřejné obchodní společnosti otevřít
osobám, kteří chtějí pouze zhodnotit své finanční prostředky a u kterých tolik nezáleží na jejich
osobních kvalitách.
Společnost s ručením omezeným nicméně obsahuje také prvky osobní povahy a přestože
to zákon nevyžaduje, společníci se mohou podílet na chodu společnosti. Jejich osoby proto mohou
být stejně důležité, jako je jejich kapitálový vklad. Ve společnosti s ručením omezeným tak zákon
spojuje výhody charakteristické jak pro osobní, tak pro kapitálové společnosti. Společníci sice
neručí neomezeně za závazky společnosti, ale zároveň nejsou od společnosti odloučeni natolik,
aby se jejich postavení dalo značit pouze jako postavení investora. Zákon o obchodních
korporacích proto posiluje flexibilitu a umožňuje koncipovat společnost také jako uzavřenou, se
silným postavením společníků.
Úprava společnosti s ručením omezeným obsažená v zákoně o obchodních korporacích je
na pomezí mezi úpravou obchodního zákoníku a německou a rakouskou úpravou, která
převoditelnost neomezuje, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Domnívám se, že zákon o
obchodních korporacích přináší rozumný kompromis, kdy společníci mají stále převod na třetí
osoby pod kontrolou a chtějí-li tomu tak, mohou si převod upravit velmi flexibilně, od volné
převoditelnosti až po úplný zákaz.
Přesto jsem v rámci právní úpravy převoditelnosti podílu ve společnosti s ručením
omezeným identifikoval dva dílčí nedostatky. Prvním z nich je znění § 14 ZOK, dle kterého se při
převodu podílu v jednočlenné společnosti nepřihlíží pouze k omezením a zákazům převoditelnosti
podílu obsaženým ve společenské smlouvě. Ze zákona tak není jednoznačné, zdali se nepřihlíží
také k zákonnému omezení v ustanovení § 208 odst. 1 ZOK. De lege ferenda proto navrhuji upravit
znění § 14 ZOK tak, aby bylo jednoznačné, že se nepřihlíží ani k zákonným omezením.
Druhým nedostatkem je dle mého názoru skutečnost, že právní úprava společnosti s ručením
omezeným neobsahuje ustanovení, které by stanovilo následky převedení podílu v rozporu s jiným
omezením než souhlas orgánu společnosti. Omezit převod podílu jiným způsobem lze jak ve
společnosti s ručením omezeným, tak v akciové společnosti. Případné následky nedodržení však
obsahuje pouze právní úprava akciové společnosti (§ 271 odst. 3 ZOK). De lege ferenda proto
navrhuji doplnit úpravu společnost s ručením omezeným o obdobné ustanovení.
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Současná právní úprava komanditní společnosti působí v porovnání s obchodním zákoníkem
nejasně. Jazykovým výkladem bez širších souvislostí by se dalo dojít k závěru, že se na
převoditelnost obou druhů podílu použije právní úprava společnosti s ručením omezeným. Přesto
je s odkazem na rozdílné postavení komplementáře a komanditisty obecně přijímaným závěrem,
že na převoditelnost podílu komplementáře se užije právní úprava veřejné obchodní společnosti.
Podíl komplementáře se tak stává nepřevoditelným.
Důvodová zpráva tuto změnu odůvodňuje posunem pojetí komanditní společnosti k
osobnějšímu rázu a novým systematickým oddělením části společné všem obchodním korporacím.
Tento posun nicméně způsobil situaci, že právní úprava převoditelnosti podílu v komanditní
společnosti je nesrozumitelná a výklad musí předkládat doktrína.
Obecně přijímaný závěr odůvodňuje doktrína osobní povahou společnosti a rozdílným
postavením komplementářů a komanditistů ve společnosti. Postavení komplementáře je obdobné
s postavením společníka ve veřejné obchodní společnosti, jelikož komplementář se také osobně
účastní chodu společnosti a ručí neomezeně svým majetkem. Naopak komanditista vnáší do
společnosti kapitálový vklad a postavením se podobá společníku společnosti s ručením
omezeným. Komanditní společnost je tak modifikací veřejné obchodní společnosti, která vedle
společníků, kteří se účastní chodu společnosti a ručí neomezeně, umožňuje účast osobám, které se
sami nechtějí účastnit řízení společnosti, ale mají zájem na zhodnocení svého kapitálu.
Současnou právní úpravou převoditelnosti podílu v komanditní společnosti nicméně
dochází k narušení právní jistoty a otevírá se tak prostor alternativním výkladům. Souhlasím se
závěrem doktríny, že na převod podílu komplementáře by se měla užít stejná právní úprava jako
na podíl společníka ve veřejné obchodní společnosti. Přesto bych považoval za vhodné, aby tento
závěr byl zřetelný přímo ze zákona. De lege ferenda proto navrhuji, aby bylo ze zákona
jednoznačné, že se § 123 ZOK vztahuje pouze na podíl komanditisty.
Akciová společnost je typickým představitelem kapitálové společnosti, což se projevuje
také v opačném přístupu k převoditelnosti akcií. Převod ani jedné z forem akcií není zákonem
omezen a rozdílem je pouze to, že právní úprava akcií na jméno je dispozitivní a akcionáři mohou
jejich převoditelnost ve stanovách omezit, nikoliv však vyloučit.
Když přihlédnu k důvodům, pro které se zákonodárce uchýlil k nepřevoditelnosti podílu
ve veřejné obchodní společnosti, je patrné, že postavení akcionářů je v podstatě opačné. Akcionáři
neručí za dluhy společnosti a ani se neúčastní řízení společností přímo, ale svůj vliv vykonávají
prostřednictvím valné hromady. Hlavním přínosem akcionáře je tak kapitálový vklad. Volná
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převoditelnost je pak předpokladem pro to, aby byla akciová společnost schopna koncentrovat
kapitál takovým způsobem, který je typický pro vyspělé trhy. Možnost neomezeně převádět akcie
je poté nezbytnou podmínkou pro likviditu investice ve společnosti.
Vzhledem k povaze akciové společnosti a postavení akcionářů v ní, se mezi odbornou
veřejností neobjevují názory, ani neprobíhají žádné diskuze o tom, že by akcie neměli být volně
převoditelné. Zásadní odlišnosti neobsahují ani zahraniční právní úpravy. Jsem proto toho názoru,
že v případě akciové společnosti se s přihlédnutím k povaze a účelu společnosti jedná o úpravu
převoditelnosti odpovídající požadavkům společnosti.
Nicméně obdobně jako v případě společnosti s ručením omezeným, úprava převoditelnosti
akcií obsahuje dle mého názoru dva dílčí nedostatky. Prvním z nich je problematická úprava
zaknihovaných akcií. Jednak je zákon o obchodních korporacích nedůsledný v otázce formy
zaknihovaných akcií, jelikož akcionáři mají možnost určit formu zaknihované akcie, kdežto zákon
na tom netrvá. A jednak právní úprava zaknihovaných akcií obsahuje výkladovou nejasnost, zda
lze omezit převoditelnost zaknihovaných akcií ve formě na majitele či nikoliv. De lege ferenda
proto navrhuji, aby zákon jednoznačně určil, zda je nebo není u zaknihovaných akcí povinné určit
formu a zároveň aby postavil na jisto, zda převoditelnost zaknihovaných akcií ve formě na majitele
může nebo nemůže být omezena.
Druhým nedostatkem je dle mého názoru skutečnost, že zákon o obchodních korporacích
vyžaduje zápis omezení převoditelnosti akcií na jméno do obchodního rejstříku pouze v případě,
že bylo přijato v rámci usnesení valné hromady. V případě, že je omezení převoditelnosti akcií již
součástí zakladatelského právního jednání, zákon tuto povinnost neukládá. De lege ferenda proto
navrhuji, aby zákon tuto povinnost zpřesnil a vztáhnul povinnost zapsat do obchodního rejstříku
omezení převoditelnosti akcií na jméno také na zakladatelské právní jednání.
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BGB – Německý občanský zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch)
GmbHG – Německý zákon o společnosti s ručením omezeným (Gesetz betreffend die
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ObchZ – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, stav platný k 31. 12. 2013
OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
OZ 1964 – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, stav platný k 31. 12. 2013
UGB – Rakouský obchodní zákoník (Unternehmensgesetzbuch).
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(Ne)převoditelnost podílu v obchodních korporacích
Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá (ne)převoditelností podílu ve veřejné obchodní společnosti,
komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti. Podíl
představuje účast společníka obchodní korporaci a každá forma obchodní korporace má v zákoně
o obchodních korporacích upravenou převoditelnost podílu jiným způsobem. Převod podílu je buď
zakázán, určitým způsobem omezen nebo umožněn bez omezení. Jednotlivé právní úpravy
převoditelnosti se liší také tím, zda se od nich mohou společníci odchýlit či nikoliv. Rozdíly mezi
jednotlivými právními úpravami jsou způsobeny zejména osobní nebo kapitálovou povahou
obchodní korporace.
Cílem této práce je zjistit, jaké důvody vedly zákonodárce k současné právní úpravě
převoditelnosti podílu v obchodních korporacích a zároveň posoudit, zda je tato právní úprava
vhodným řešením. Hodnocení vhodnosti probíhá zejména s přihlédnutím k povaze a účelu
společnosti.
Diplomová práce je strukturovaná do pěti částí. První část diplomové práce se věnuje
teoretickému úvodu a vymezuje pojmy podíl a obchodní korporace. Druhá a třetí část diplomové
práce přináší detailní rozbor převoditelnosti podílu v obchodních společnostech, včetně
výkladových nejasností a diskuzí, které současná právní úprava vyvolává. Součástí druhé části je
také historický vývoj převoditelnosti podílu v jednotlivých formách obchodních společností a
komparace se zahraniční právní úpravou.
Čtvrtá a pátá část jsou pro tuto diplomovou práci klíčové a odpovídají na položené otázky.
Čtvrtá část diplomové práce popisuje důvody, které vedly zákonodárce ke znění současné právní
úpravy převoditelnosti podílu. Pátá část diplomové práce na závěr hodnotí právní úpravu
z hlediska vhodnosti. Součástí páté části jsou také autorovy návrhy de lege ferenda, jak stávající
úpravu zpřesnit a zamezit výkladovým nejasnostem. Odpovědi na položené otázky a nejdůležitější
poznatky jsou shrnuty na konci práce v závěru.

Klíčová slova: Převoditelnost, podíl, obchodní korporace
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(Non-)transferability of shares in business corporations
Abstract
This diploma thesis deals with (non-)transferability of shares in unlimited partnership,
limited partnership, limited-liability company and joint-stock company. A share represents
participation of a shareholder in business corporation. Each form of business corporation has a
different modification of share transferability in the Business Corporation Act. Transfer of share
is either prohibited, limited or allowed without any limitation. The rules on transferability also
differ as to whether shareholders may deviate from them or not. The differences are mainly due to
the personal or capital nature of the business corporation.
The aim of this work is to determine the reasons which led the legislature to current
transferability of shares in business corporations and to assess whether this legislation an
appropriate solution is.
The diploma thesis is structured into five parts. The first part deals with the theoretical
introduction and defines a share and business corporations. The second and third part of the
diploma thesis provides a detailed analysis of the transferability of the share in business companies,
including the explanatory uncertainties and discussions that the current legislation raises. Part of
the second part is also the historical development of the transferability of share and the comparison
with the foreign legal regulation.
The fourth and fifth parts are key to this diploma thesis and answer the questions asked in
the beginning. The fourth part of the diploma thesis describes the reasons which led the legislature
to the current legislation on the transferability of share. The fifth part of the diploma thesis finally
evaluates the legal regulation from the point of view of suitability. The fifth part also includes the
author's de lege ferenda proposals on how to refine the existing regulation and to avoid any
explanatory confusion. Answers to the questions asked and the most important findings are
summarized at the end of the diploma thesis.
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