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ÚVODEM... 

 

Poklidné právnické vody rozčeřilo rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, které 

se zabývalo § 196a odst. 3 obchodního zákoníku. Někteří toto rozhodnutí považují za 

převratné, jiní jsou skeptičtí. S naším názorem si Vás dovolujeme seznámit v tomto čísle 

našeho zpravodaje. Řadu našich klientů zaujal zcela nový zákon postihující trestní 

odpovědnost právnických osob. Rozhodli jsme se Vám proto přinést alespoň stručnou 

informaci o tom, čeho se tento zákon týká. Zdá se, že doba přináší jednu novinku 

z právní oblasti za druhou, ale lze říci, že toto jsou jen drobnosti oproti nedávno 

prezidentem podepsané rekodifikaci občanského zákoníku a novému zákonu o 

obchodních korporacích, o kterých Vás budeme též brzy informovat. 
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§ 196a 

PŘEKVAPIVÉ ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR, ANEB POHLED NA § 196a TROCHU JINAK 

Velké popularity se nyní dostává jen pár týdnů starému rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 

31 Cdo 3986/2009 zabývajícímu se důsledky porušení tolik diskutovaného § 196a odst. 3 

obchodního zákoníku.  

Soud se v tomto případě zabýval převodem nemovitostí mezi dvěma, pro zjednodušení, 

propojenými českými společnostmi, které si mezi sebou převedly nemovitosti za cenu, 

kterou sice stanovil soudní znalec, ovšem tento znalec nebyl stanoven soudem, jak to 

zákon vyžaduje. Přestože Nejvyšší soud ČR v řadě svých rozhodnutí konstatoval, že 

převod majetku za cenu jinou, než předem stanoví znalec jmenovaný soudem, je 

absolutně neplatný, nyní poprvé dospěl k závěru, že tomu tak nemusí být vždy.  

Rozhodnutí konstatuje, že pokud byl majetek i bez znaleckého posudku převeden za 

cenu obvyklou nebo cenu vyšší (z pohledu společnosti chráněné § 196a), není převod 

neplatný. 

Na první pohled se zdá, že došlo k posunu v myšlení soudu směrem k uvolnění doposud 

velmi přísných závěrů o bezvýjimečné absolutní neplatnosti převodů majetku za cenu 

jinou než stanovenou znalcem jmenovaným pro tyto účely soudem. Skutečně v tomto 

konkrétním případě tomu tak je. Pokud se zamyslíme nad skutkovým stavem, o kterém 

soud v tomto případě rozhodoval, lehce dojdeme k závěru, že pokud by se soud držel 

dosavadních závěrů konstantní judikatury, bylo by jeho rozhodnutí sice v souladu s touto 

judikaturou, ale nebylo by zřejmě spravedlivé. 

Jaký však má toto rozhodnutí vliv na další praxi? Lze posudky zcela opomíjet? 

Nikdo z praxe zřejmě nepochybuje o tom, že dosavadní znění § 196a odst. 3 obchodního 

zákoníku a závěry o absolutní neplatnosti úkonů učiněných v rozporu s ním (tedy bez 

předem učiněného znaleckého posudku soudem jmenovaným znalcem a ceny určené 

dle tohoto posudku), je příliš přísné a způsobuje nejistotu v právních vztazích, neboť si 

nemůžeme být jisti, zda např. majetek, který nabýváme, nebyl v minulosti neplatně 

převeden a to třeba i záměrně. Navíc důsledek spočívající v absolutní neplatnosti 

neumožňuje takový stav snadno napravit. Je třeba vrátit zpět poskytnutá plnění, opravit 

účetnictví, daňová přiznání atd. Někdy se riziko ošetřovalo pomocí pojištění vlastnického 

titulu (title insurance), čímž však nedocházelo k napravení vadného stavu a navíc to 

znamenalo vynaložení dalších finančních prostředků. 

Citované rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR však bohužel na závěrech spočívajících 

v absolutní neplatnosti převodů nic nemění. Soud stále setrvává na tom, že důsledkem 
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porušení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku je absolutní neplatnost právního úkonu. 

Nepřiklonil se ani k relativní neplatnosti ani k překročení jednatelského oprávnění. Svým 

rozhodnutím nám tedy žádnou novou jistotu neposkytl, pouze ukázal, že v konkrétním 

případě dokáže dát přednost spravedlnosti a odůvodnit závěr opačný.  

Na závěry nového rozhodnutí se nelze slepě spoléhat. Představme si, že např. 

převádíme obchodní podíl ze společnosti A na společnost B, přičemž obě společnosti 

patří do téhož koncernu. Nenecháme znalce jmenovat, ale cenu určíme jako cenu 

z našeho pohledu tržní a obvyklou. Uplyne jeden rok a společnost B hodlá převést 

obchodní podíl dále, ale nový nabyvatel, který není se společnostmi A a B nijak 

propojený, poukáže již při due diligence na rozpor s § 196a odst. 3 obchodního zákoníku 

při předchozím převodu. Co bude následovat? Patrně společnost B nechá zpracovat 

znalecký posudek, ve kterém nějaký znalec konstatuje, zda šlo o cenu obvyklou či 

nikoliv. Pokud zkonstatuje, že jde o cenu obvyklou, budeme mít dostatečnou jistotu, že je 

vše v pořádku a společnost C nabyde řádně obchodní podíl? Asi stěží, a bude-li 

společnost C opatrná, nechá si „pro jistotu“ zpracovat další posudek. Zabrání se tím 

veškerým obavám? Nikoliv. Pokud by totiž někdo platnost převodu napadl, ať již třetí 

osoba nebo např. společnost A, je možné, že by soud při svém rozhodování jmenoval 

nezávislého znalce a záleželo by jen na něm, jak by cenu posoudil. Není nic 

výjimečného, že se znalci ve svých záměrech často diametrálně rozcházejí. A pokud by 

tento soudem jmenovaný znalec řekl, že cena obvyklá nebyla, měli bychom všechny po 

sobě jdoucí převody neplatné. 

Navíc, jak budou znalci zpětně oceňovat hodnotu např. častou metodou diskontovaného 

cash flow, která vychází z plánu, který dá znalci představenstvo při oceňování? Takový 

plán, který by znalec dostal před třemi roky, může přeci vypadat úplně jinak než skutečný 

vývoj společnosti. 

Jak jsme již zmínili, soud dále uvedl, že je dokonce v pořádku, pokud cena, za kterou byl 

majetek převeden, byla i vyšší než cena obvyklá, pokud společnost chráněná § 196a 

odst. 3 obchodního zákoníku tak dostala za převáděný majetek více, než v souladu se 

zákonem dostat měla. V řadě případů se tento závěr soudu nedá aplikovat, např. 

v případě, kdy majetek má vyšší hodnotu, než je 10 % základního kapitálu jak na straně 

kupující, tak na straně prodávající. Vyšší cena než je cena obvyklá by totiž znamenala, 

že kupující zaplatil více, než zaplatit měl.  

Nezbývá než konstatovat, že ani nedávná novela § 196a ani poslední rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR nás nikterak nezbavilo povinností upravených § 196a a pokud 

chceme mít právní jistotu o platnosti převodu majetku, nezbývá než nadále postupovat 

dle uvedeného ustanovení a dosavadní judikatury a utěšovat se tím, že nově přijímaný 

obchodní zákoník toto ustanovení zredukuje na minimum. 
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Pro další informace prosím kontaktujte Lucii Vožehovou na emailové adrese: 

lucie.vozehova@bvlaw.cz nebo na telefonním čísle: +420 222 513 681. 

 

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST 

TRESTNÍ ODPOVĚDNOST PRÁVNICKÝCH OSOB 

1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 

proti nim a Česká republika se tak připojila k zemím, které ve svém právním řádu trestní 

odpovědnost právnických osob upravují. Motivem byly jednak závazky České republiky 

z mezinárodních smluv a jednak skutečnost, že čím dál více trestných činů je pácháno 

prostřednictvím právnických osob, aniž by za takto spáchané trestné činy byl někdo 

trestně odpovědný. 

Dosud mohly být trestně stíhány a trestány pouze osoby fyzické. Nyní se ale v našem 

právním řádu nově objevuje možnost trestního postihu i pro osoby právnické, i když jen 

pro v zákoně vyjmenované trestné činy. Nová právní úprava se vztahuje na všechny 

právnické osoby, které mají sídlo, podnik nebo organizační složku na území České 

republiky nebo zde vykonávají činnost či eventuálně zde vlastní majetek. Z trestního 

postihu je však vyloučena Česká republika a územní samosprávné celky při výkonu 

veřejné moci.  

Nová úprava se především musela vypořádat s tím, že právnické osoby jsou právní fikcí 

a nemohou se tedy dopustit jednání ve smyslu trestního zákona. Zákon stanoví, že 

trestný čin je spáchán právnickou osobou, pokud je spáchán jejím jménem nebo v jejím 

zájmu nebo v rámci její činnosti určitými osobami (statutární orgány, osoby, které 

vykonávají řídící nebo kontrolní činnost nebo rozhodující vliv na řízení právnické osoby, 

nebo zaměstnanci v obdobném postavení). Právnické osoby se z takových jednání 

budou zodpovídat samostatně, vedle osob fyzických, které reálně jednaly. Za jeden 

skutek tak bude možno hnát k odpovědnosti např. společnost i jejího jednatele. 

Právnická osoba bude ovšem trestně odpovědná i v případě, že nebude možné zjistit, 

která konkrétní fyzická osoba jejím jménem nebo v jejím zájmu jednala. Tak bude možno 

trestně postihnout i taková jednání, u nichž by se za předchozí úpravy nepodařilo 

konkrétní fyzickou osobu ze spáchání trestného činu usvědčit. 

Vzhledem k tomu, že právnická osoba se nedá zavřít do vězení, definuje zákon o trestní 

odpovědnosti právnických osob tresty, které bude možno právnickým osobám za jejich 

prohřešky ukládat. Vedle trestů známých z dosavadní úpravy jako propadnutí majetku či 
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zákaz činnosti zavádí i nové druhy trestů. Jedná se např. o zákaz plnění veřejných 

zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a 

subvencí nebo uveřejnění rozsudku. Nejpřísnějším a nejcitelnějším trestem, který bude 

možné právnické osobě za spáchání trestného činu uložit, je její zrušení.  

Součástí nového zákona je i úprava specifik trestního řízení proti právnickým osobám. 

Pozornost je věnována i vztahu správního a trestního řízení proti právnickým osobám. 

V návaznosti na též nedávno zavedené formální pojetí trestných činů totiž vyvstává 

otázka, podle jakých kritérií bude určité jednání označeno buď za trestný čin, nebo za 

správní delikt, pokud jejich skutkové podstaty budou obdobné. Zákon dává přednost 

trestnímu postihu, a proto dokud nenabude ve vztahu k určitému skutku právní moci 

rozhodnutí o správním deliktu, mohou orgány činné v trestním řízení věc od správních 

orgánů převzít. 

Pro další informace prosím kontaktujte Lucii Bányaiovou na emailové adrese: 

lucie.banyaiova@bvlaw.cz nebo na telefonním čísle: +420 222 513 681. 


