
 

 

PRÁVNÍ ZPRAVODAJ, č. 7/2008 
 
Nad zákonem o přeměnách aneb druhá „podařená“ dekodifikace 
obchodního zákoníku  

 
Prof. JUDr. Jan Dědič 

 
S účinností k 1. 7. 2008 zrušuje zákon č. 126/2008 Sb. dosavadní ustanovení obchodního 

zákoníku, jež upravovala přeměny obchodních společností a družstev, a současně se tato 
problematika nahrazuje úpravou obsaženou v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách“).  

 
Obchodní zákoník nadále reguluje pouze to, jaké skutečnosti se zapisují v souvislosti 

s přeměnami obchodních společností a družstev do obchodního rejstříku (viz § 38 až 38e 
ObchZ), vymezuje listiny, které se při té příležitosti ukládají do sbírky listin rejstříkového 
soudu [viz § 38i odst. 1 písm. d) až g) ObchZ] a upravuje  zánik obchodní společnosti či 
družstva při přeshraniční fúzi (§ 68 odst. 1 a 254 ObchZ). Ani v obchodním zákoníku ani 
v zákoně o přeměnách není upraveno, jaké listiny se přikládají k návrhu na zápis té které 
přeměny do obchodního rejstříku. To stanoví pouze příloha k vyhl. č. 250/2005 Sb. (v době 
odevzdání tohoto rukopisu nebyla příloha ještě upravena požadavkům zákona o přeměnách). 

 
1. Obecně k zákonu o přeměnách 

  
1.1 Druhy přeměn podle zákona o přeměnách 
 
Zákon o přeměnách nerozšiřuje dosud známé druhy přeměn (fúze, rozdělení, včetně 

odštěpení, převod jmění na společníka a změna právní formy), avšak na rozdíl od dosavadní 
právní úpravy umožňuje přeměny se zahraničním prvkem,  a to konkrétně  přeshraniční fúzi 
(viz § 180 až 242) a převod jmění na zahraničního přejímajícího společníka (viz § 3 odst. 2 
a § 337).  

Zahraničním účastníkem přeshraniční fúze může být jen zahraniční korporace ve smyslu 
§ 181 písm. b), tedy obchodní společnost nebo družstvo mající právní subjektivitu a vlastní 
majetek, řídící se právním řádem jiného členského státu než České republiky, pokud se může 
v souladu s požadavky práva Evropských společenství podle právních předpisů členského 
státu, jehož právním řádem se řídí, zúčastnit přeshraniční fúze. Z hlediska českého práva se 
kromě společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a družstva [§ 181 písm. a)] 
může dle § 189 účastnit přeshraniční fúze i veřejná obchodní společnost a komanditní 
společnost. Zvláštně tak vyznívá ust. § 68, podle kterého přeshraniční fúze s účastí jiných 
právnických osob nebo jakýchkoliv právních útvarů, které nejsou zahraniční korporací podle 
§ 181 písm. b) [tedy v podstatě zahraniční kapitálovou společností], není dovolena. Členským 
státem se podle § 3 odst. 1 pro účely zákona o přeměnách rozumí členský stát Evropské unie 
nebo jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor. Přejímajícím společníkem při převzetí 
jmění může být rovněž jen společník obchodní společnosti se sídlem nebo bydlištěm na území 
kteréhokoliv z členských států (§ 3 odst. 2). Nejsou tedy přípustné přeměny s cizím prvkem, 
kterých by se měla účastnit osoba, jež nemá sídlo nebo bydliště v členském státě. 

Existuje však značná nerovnováha mezi právní úpravou přeshraničních fúzí a převzetím 
jmění zahraničním podnikatelem. Zatímco právní úprava přeshraničních fúzí je poměrně 
podrobná, tak u přeshraničního převzetí jmění žádná specifika upravena nejsou. Není proto 
zcela jasné, jaká ustanovení zákona o přeměnách lze aplikovat na zahraniční přejímající 
osobu. Zřejmě ne ta, která se týkají osobního statutu zahraniční osoby, neboť ten se řídí 



 

 

právním řádem státu, podle nějž byla právnická osoba zřízena (jde zejména o úpravu 
rozhodovacích procesů a plnění oznamovacích povinností vůči společníkům či členům 
zahraniční právnické osoby). Není také upraveno, jak se osvědčí rejstříkovému soudu splnění 
požadavků stanovených cizím právním řádem pro převzetí jmění, zda se provádí zápis do 
rejstříku nejdříve v zahraničí a teprve pak v České republice, zda účinky převzetí jmění 
nastávají zápisem do rejstříku v zahraničí nebo až v České republice, jak postupovat, není-li 
zahraniční osoba zapsána v zahraničním rejstříku aj.  

 
1.2 Přeměny s cizím prvkem a komunitární právo  
 
Zákonem o přeměnách se implementují do českého právního řádu tyto komunitární 

směrnice: 
a) Třetí směrnice Rady 78/855/EHS ze dne 9. října 1978, založená na čl. 54 odst. 3 

písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových společností. 
b) Šestá směrnice Rady 82/891/EHS ze dne 17. prosince 1982, založená na čl. 54 odst. 

3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností.  
c) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES ze dne 26. října 2005 

o přeshraničních fúzích kapitálových společností (dále jen „Desátá směrnice“).  
Třetí a Šestá směrnice však byly novelizovány směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2007/83/ES ze dne 13. listopadu 2007, kterou se mění směrnice Rady 78/855/EHS a 
82/891/EHS, pokud jde o požadavek na zprávu nezávislého znalce v případě fúze nebo 
rozdělení společností, ve znění tiskové opravy publikované v Úředním věstníku EU dne 14. 3. 
2008 č. L 70/24. Implementační lhůta uplyne dne 31. 12. 2008. Novela Třetí a Šesté směrnice 
upravuje případy, kdy se nevyžaduje zpráva o fúzi a znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi. 
Z textu směrnice 2007/83/ES plyne, že současná právní úprava případů, kdy se tyto zprávy 
nevyžadují, je v rozporu s komunitárním právem, neboť se zde stanoví, že tyto zprávy se 
nezpracovávají pouze v případě, že s tím souhlasí všichni společníci všech zúčastněných 
společností. Podle české právní úpravy postačuje, že souhlasí všichni společníci dané 
zúčastněné společnosti. Bude proto nutné ještě do konce tohoto roku zákon o přeměnách již 
jen z tohoto důvodu novelizovat. 

Omezení přeměn s cizím prvkem jen na fúze nebo převzetí jmění se však zdá být 
v rozporu s komunitárním právem, zejména s usazovací svobodou, jak plyne z poslední 
judikatury Evropského soudního dvora i zahraniční literatury1. Je sice pravdou, že Desátá 
směrnice upravuje jen přeshraniční fúze, ale to bylo možné i před vydáním této směrnice, jak 
plyne z rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci SEVIC2. V bodě (2) důvodové zprávy 
Desáté směrnice se v souladu s tím uvádí, že má „ulehčit“ a nikoliv dovolit přeshraniční fúze. 
Bylo by proto správné, aby zákon o přeměnách umožňoval i přeshraniční rozdělení 
(minimálně sloučením), i když zde není žádná komunitární směrnice.  

V souladu s Desátou směrnicí však podle mého názoru není ani vymezení možných 
účastníků přeshraniční fúze. Zákon o přeměnách vyžaduje, aby všechny zúčastněné korporace 
měly stejnou právní formu, ledaže právní předpisy všech členských států, v nichž mají 
zanikající a nástupnické korporace sídlo nebo i právní předpisy státu budoucího sídla (má-li 
mít nástupnická korporace sídlo v jiném členském státě), dovolují fúzi mezi korporacemi 
těchto právních forem. Takové omezení však směrnice o přeshraničních fúzích neobsahuje. 
Podle čl. 4 odst. 1 písm. a) Desáté směrnice jsou přeshraniční fúze možné mezi společnostmi 
                                                           
1 Viz HANSEN, LONE L. Merger, Moving and Division Across National Borders - When case Law Breaks 
Through Barriers and Overtakes Directive, European Business Law Review, 2007, No. 1, s. 193-195, rozsudek 
EDS C-411/03, SEVIC Systems AG a STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA ANTONIA TIZZANA 
přednesené dne 7. července 2005 ve věci C - 411/03, Sevic Systems AG, poznámka pod čarou č. 15. 
2 Rozsudek EDS C-411/03, SEVIC Systems AG.  



 

 

takových právních forem, které mohou fúzovat podle vnitrostátního práva daného státu. Nelze 
očekávat, že právní řády členských států budou určovat, s kým může fúzovat česká společnost 
s ručením omezeným. Jak se pozná např. v kyperském právu, jaká korporace má stejnou 
právní formu s českou společností s ručením omezeným? 

Zákonodárce také opomněl převzít do českého právního řádu poslední větu čl. 13 druhý 
pododstavec Desáté směrnice o tom, že rejstříkový soud provede zápis přeshraniční fúze 
(v případě, že má nástupnická korporace sídlo v zahraničí) až na základě doručení oznámení 
zahraničního rejstříku o tom, že byla zapsána přeshraniční fúze v zahraničí. Vzhledem 
k tomu, že jde o povinnost uloženou orgánu státu, která nevyžaduje bližší konkretizaci, neboť 
je dostatečně určitá, je toto ustanovení Desáté směrnice pro české rejstříkové soudy přímo 
závazné, i když nebylo transponováno do českého právního řádu3. 

 
1.3 Legislativní metoda úprav přeměněna v zákoně o přeměnách 
 
Zákon o přeměnách opouští dosavadní metodu právní úpravy, která měla svůj vzor 

v rakouském právu. V obchodním zákoníku byla komplexně upravena problematika fúzí 
akciových společností a u ostatních druhů přeměn akciových společností a přeměn ostatních 
obchodních společností a družstev se na tuto úpravu odkazovalo, popř. se stanovily odchylky. 
Je pravdou, že v počátcích některé (zejména násobné) odkazy činily potíže, avšak postupně se 
praxe ustálila. Současná právní úprava vychází z německého modelu. Zákon o přeměnách 
neobsahuje komplexní úpravu přeměny žádné obchodní společnosti, ale reglementuje nejprve 
to, co je společné pro všechny druhy nebo většinu přeměn, dále přistupuje k úpravě 
jednotlivých druhů přeměn až ke zvláštnostem pro jednotlivé druhy obchodních společností 
a družstev. Jde vlastně o jakousi skládačku rozvrženou do několika úrovní, kterou si musí 
uživatel poskládat. Až praxe ukáže, který přístup je výhodnější. 

Úvodní část zákona o přeměnách z toho důvodu zakotvuje obecná ustanovení společná 
pro všechny druhy přeměn obchodních společností a družstev. Část druhá obsahuje právní 
regulaci vnitrostátních a přeshraničních fúzí, přičemž úprava vnitrostátních fúzí má vůči 
právní úpravě přeshraničních fúzí subsidiární povahu. Zákon o přeměnách přejímá současný 
princip, podle kterého nejsou křížové fúze mezi obchodními společnostmi různých právních 
forem možné, pokud zákon výslovně nestanoví jinak. Oproti stávající úpravě se výslovně 
umožňuje, aby splynutím dvou akciových společností vznikla společnost s ručením 
omezeným a obráceně. Při sloučení to možné není. Akciovou společnost lze rozdělit i jen na 
společnosti s ručením omezeným nebo společnost s ručením omezeným i jen na akciové 
společnosti (a to i při rozdělení sloučením). Přijatý zákon o přeměnách přináší rovněž novou 
právní fikci, podle které se v případě sloučení mateřské společnosti a její 100% dceřiné 
společnosti jedná o fúzi, je-li mateřskou a dceřinou společností akciová společnost, respektive 
společnost s ručením omezeným. Třetí část zákona o přeměnách upravuje rozdělení 
obchodních společností a družstev, část čtvrtá pak převod jmění na společníka (tzv. nepravý 
squeeze-out). Výslovně se stanoví, že není možné převzetí jmění v družstvu. Pátá část zákona 
upravuje nepravou přeměnu, a to změnu právní formy. 

 
1.4 Základní změny oproti stávající úpravě přeměn 
 
1.4.1 Projekt přeměny jako právní titul přeměny 
 
Jak plyne z důvodové zprávy, nahrazuje se dosud různé označení jednotlivých právních 

titulů pro uskutečnění přeměny (smlouva o fúzi, smlouva o převzetí, smlouva o rozdělení, 
projekt rozdělení, rozhodnutí o změně právní formy) jednotným pojmem „projekt přeměny“, 
                                                           
3 Viz např. rozsudek ESD  C-8/81, Ursula Becker, C-9/90, Andrea Frankovich či C-441/99 Soghra Gharehveran. 



 

 

který se nadále u jednotlivých druhů přeměn konkretizuje na „projekt fúze“ („projekt 
vnitrostátní fúze“, „projekt přeshraniční fúze“), „projekt rozdělení“, „projekt převzetí jmění“ 
a „projekt změny právní formy“.  

To lze jistě přivítat. Avšak v důsledku toho, že zákon o přeměnách opustil pojem 
smlouva a nahradil jej pojmem projekt, by mohly v praxi vznikat pochybnosti o právní povaze 
„projektu přeměny“. Jak plyne i z důvodové zprávy, změnou terminologie se nezměnila 
povaha právního titulu pro uskutečnění přeměny. Protože z projektu přeměny vznikají práva 
a povinnosti nejen pro osoby zúčastněné na přeměně, ale i nově vzniklé právnické osoby, pro 
společníky nebo členy osob zúčastněných na přeměně a pro osoby, které jsou orgánem osoby 
zúčastněné na přeměně nebo nově vzniklé právnické osoby, nebo jejich členy, lze učinit 
závěr, že projekt přeměny je jednostranným právním úkonem v případě, když existuje pouze 
jedna osoba zúčastněná na přeměně (projekt změny právní formy, projekt rozdělení se 
vznikem nových společností či družstev) nebo dvou či vícestranným právním úkonem, tedy 
smlouvy, účastní-li se přeměny více osob (projekt fúze, projekt převzetí jmění či projekt 
rozdělení sloučením). 

Z ustanovení § 15 odst. 1 plyne, že má-li projekt přeměny povahu smlouvy, musí být 
vypracován společně statutárními orgány všech zúčastněných společností nebo družstev 
v písemné formě. Z toho lze dovozovat dva závěry, a to: 

a) projevy vůle zúčastněných společností či družstev musí být na jedné listině, 
b) nepostačuje, aby právní úkon učinily osoby oprávněné jednat jménem společnosti 

nebo družstva jako statutární orgán nebo jeho člen, nýbrž před tím, než je právní 
úkon učiněn, musí být schválen statutárním orgánem zúčastněné společnosti nebo 
družstva (první schválení projektu přeměny). 

Vzhledem k tomu, že projekt přeměny má písemnou formu, musí být v souladu s § 40 
odst. 3 ObčZ podepsán jednající osobou. Nahrazení podpisu mechanickými prostředky není 
v těchto případech obvyklé. V souladu s § 66 odst. 7 ObchZ osoby, které činí jménem 
společnosti písemné úkony, tedy i projekt přeměny, je podepisují tak, že k firmě společnosti 
(družstva) připojí svůj podpis. Neuvedení firmy u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje 
neplatnost právního úkonu. Podpisy účastníků musí být na tomtéž projektu přeměny (jedné 
listině). Je proto třeba podepsat alespoň tolik projektů přeměny, kolik je účastníků přeměny, 
a kolik je zapotřebí pro rejstříkové řízení a pro uložení do sbírky listin.  

Z § 38k odst. 3 ObchZ ve vazbě na § 38i odst. 1 písm. e) ObchZ plyne, že projekt 
přeměny musí být vyhotoven v českém jazyce a teprve poté může být přeložen do cizího 
jazyka. Výjimkou je projekt přeshraniční fúze, který může být vyhotoven ve více jazykových 
verzích. Pokud se jednotlivé verze liší, je podle § 192 rozhodující znění v českém jazyce. 
Tuto úpravu považuji za velmi problematickou. Bude-li sídlo nástupnické korporace 
v zahraničí, může české právo jen stěží vnucovat cizím státům, jakou jazykovou verzi musí 
považovat za rozhodující.  

Zákon o přeměnách vyžaduje, aby byl projekt přeměny zveřejněn a zveřejněný projekt 
přeměny schválen k tomu kompetentními orgány zúčastněných společností ve stejném znění, 
jak byl zveřejněn. Toto rozhodnutí zákon svěřuje u veřejné obchodní společnosti a komanditní 
společnosti společníkům, u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti valné 
hromadě (u společnosti s ručením omezeným i společníkům mimo valnou hromadu), 
představenstvu akciové společnosti, případně členské schůzi (shromáždění delegátů) 
v závislosti na druhu přeměny a právní formě zúčastněných společností (druhé schválení 
projektu přeměny). Toto druhé schválení projektu přeměny je podmínkou jeho účinnosti, 
nikoliv předpokladem platnosti. Rozhodnutí o přeměně obchodních společností a družstev 
přitom musí mít zásadně formu notářského zápisu, jehož přílohou je projekt přeměny (§ 16 
odst. 2, § 17 odst. 3, § 18 odst. 1, § 21 odst. 4, § 23 odst. 3 a § 133). To však vyvolává 
praktické problémy, jak se zmíním dále.  



 

 

1.4.2 Zpráva dozorčí rady k projektu přeměny 
 
Za účelem jistého odlehčení povinností zákon o přeměnách zcela vypouští povinnost 

dozorčí rady akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, případně kontrolní 
komise družstva, sestavit zprávu o přezkoumání projektu přeměny. Povinnost sestavit tuto 
zprávu komunitární právo neukládalo, a tak se dle důvodové zprávy stávající povinnost ruší, 
neboť její zachování není nutné. Lze však doporučit, aby se zmíněné orgány přece jen 
přeměnou zabývaly, jinak jejich členové nebudou jednat s péčí řádného hospodáře. 

 
1.4.3 Nepromlčitelnost některých majetkových práv a jejich úročení 
 
V zájmu posílení ochrany práv, zejména akcionářů, se stanoví nepromlčitelnost určitých 

práv, a to práva na dorovnání, práva na vyplacení vypořádání při převzetí jmění, práva na 
doplatek při výměně akcií při fúzi nebo rozdělení akciové společnosti, práva na vydání 
výtěžku z prodané akcie a práva na vydání akcií při jejich výměně.  

Vzhledem k tomu, že při některých druzích přeměn používá společnost nebo družstvo 
peněžní prostředky, které je jinak povinna vyplatit oprávněné osobě, zakotvuje zákon 
o přeměnách v těchto případech právo na úrok, a to v případě vypořádání s menšinovými 
společníky při převzetí jmění společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti (§ 352 
a 358) a u práva na dorovnání (§ 48). V případě práva na dorovnávání se dlužná částka od 
počátku, tedy i před splatností, úročí úrokem z prodlení a nikoliv obyčejným úrokem. Tak 
vzniká výkladový problém, zda se v případě prodlení se zaplacením doplatku, ještě dlužná 
částka úročí dalším úrokem z prodlení, neboť první úrok z prodlení nahrazuje běžný úrok. 
Správně by se jako u práva na vypořádání měla dlužná částka nejprve úročit a teprve od doby 
prodlení by mělo vznikat právo na úroky z prodlení  

 
1.4.4 Právo na vystoupení ze společnosti nebo družstva 
 
Zákon o přeměnách zakotvuje novou formu ochrany společníků u některých druhů 

přeměn pro nesouhlasící osoby, a to právo vystoupit ze společnosti nebo družstva. Nejširší 
úprava práva na vystoupení je obsažena v právní úpravě přeměn družstev. Zde má právo 
vystoupit z družstva kterýkoliv člen, který se neúčastnil členské schůze nebo nehlasoval pro 
schválení přeměny. Právo vystoupit ze společnosti s ručením omezeným má společník, který 
hlasoval proti změně právní formy. U akciové společnosti má právo vystoupit ze společnosti 
akcionář při fúzi nebo rozdělení, pokud hlasoval na valné hromadě proti přeměně, má-li být 
při fúzi nebo rozdělení právním nástupcem akciové společnosti společnost s ručením 
omezeným nebo při změně právní formy, jestliže hlasoval na valné hromadě proti. 

Oznámení o vystoupení musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. 
Akcionář musí navíc k oznámení o vystoupení přiložit všechny listinné akcie a zatímní listy, 
jinak je vystoupení neúčinné. Vystoupit lze do 30 dnů od schválení projektu přeměny. Účast 
společníka nebo člena zaniká dnem zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 

V případě, že má společník nebo člen právo vystoupit, lze podat návrh na zápis přeměny 
do obchodního rejstříku až po uplynutí lhůty 30 dnů ode dne, kdy byla přeměna schválena 
valnou hromadou nebo členskou schůzí; to neplatí, není-li zde nikdo, kdo by mohl ze 
společnosti s ručením omezeným nebo z akciové společnosti nebo z družstva takto vystoupit. 

Vypořádací podíl se u družstva a u společnosti s ručením omezeným vypočítává podle 
obecné právní úpravy. U akciové společnosti je dán souhrnnou kupní cenou všech akcií, které 
vlastní vystoupivší akcionář. Výše vypořádání musí být v tomto případě doložena posudkem 
znalce, kterého nechá jmenovat společnost na své náklady. U společnosti s ručením 
omezeným je však neblaze vymezena splatnost vypořádacího podílu. Vypořádací podíl je 



 

 

v tomto případě splatný ve lhůtě a způsobem určeným ve společenské smlouvě podle stavu 
zápisu ke dni změny právní formy do obchodního rejstříku (§ 379 odst. 2). To je problém, 
protože podle § 150 odst. 3 ObchZ je vypořádací podíl splatný bez zbytečného odkladu poté, 
co společnost splnila povinnost podle § 113 odst. 5 nebo 6 ObchZ, tedy naložila s uvolněným 
obchodním podílem. Společenská smlouva může určit jen delší lhůtu. Tuto úpravu však nelze 
na daný případ aplikovat, neboť při změně právní formy společnosti s ručením omezeným 
z povahy věci nedochází k uvolnění obchodního podílu, neboť obchodní podíly přestávají 
existovat. Lze snad uzavřít, že v daném případě je rozhodným okamžikem zápis změny právní 
formy do obchodního rejstříku. 

 
1.4.5 Další významné odchylky od stávající právní úpravy 
 
V projektu přeměny mohou být obsaženy výhody pro členy orgánů a znalce. To bylo až 

dosud zakázáno. 
Ve zveřejněném projektu nemusí být obsažena jména členů orgánů nově zakládaných 

společností, avšak musí se doplnit ještě před rozhodnutím příslušného orgánu o přeměně. 
Lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku je prodloužena z 9 na 12 

měsíců od rozhodného dne. 
Zákon o přeměnách zakotvuje zvláštní úpravu řízení o neplatnosti projektu přeměny 

a neplatnosti usnesení valné hromady či členské schůze, na kterou se již zásadně neaplikují 
ustanovení obchodního zákoníku o neplatnosti usnesení valné hromady (viz § 53). Na rozdíl 
od dosavadní právní úpravy se však nelze domoci neplatnosti rozhodnutí představenstva 
o fúzi. V tomto případě se lze domáhat jen vyslovení neplatnosti projektu přeměny (viz § 52 
odst. 2). 

Při rozdělení odštěpením je možné, že zanikne účast společníka nebo člena v rozdělované 
společnosti, souhlasí-li s tím všichni společníci nebo členové rozdělované společnosti nebo 
družstva. Ani to nebylo dosud možné. 

Ve společnosti s ručením omezeným rozhoduje o přeměně vždy valná hromada nebo 
společníci mimo valnou hromadu, nikoliv jednatel. Paradoxem je, že u přeshraniční fúze se 
100% mateřskou společností rozhodují jednatelé, zatímco stejnou vnitrostátní fúzi musí 
schválit jediný společník, nikoliv jednatel. V tomto případě však chybí požadavek notářského 
zápisu. 

Je-li zakládána při přeměně společnost s ručením omezeným neuvádí se ve společenské 
smlouvě nebo zakladatelské listině správce vkladu a údaje o splacení vkladu při vzniku 
společnosti. 

Prostřednictvím banky nebo obchodníka s cennými papíry se vyměňují jen kótované 
cenné papíry. Ostatní cenné papíry může společnost vyměnit sama. Za staré právní úpravy 
musela vždy akciová společnost k výměně používat obchodníka s cennými papíry. 

Nevrácené listinné akcie při přeměně mohou být prohlášeny za neplatné bez dodatečné 
výzvy k vrácení, stanoví-li tak projekt přeměny. To zatím nebylo možné. 

Právo na odkoupení akcií má jen akcionář, který hlasoval na valné hromadě proti 
přeměně, má-li se v důsledku fúze nebo rozdělení podstatně změnit jeho právní postavení. 
Dříve stačilo, že nehlasoval pro přeměnu, ale nemusel hlasovat proti přeměně. 

Při založení nové akciové společnosti se musí v projektu přeměny vyčlenit místa 
v dozorčí radě pro zástupce zaměstnanců, kteří se volí až po zápisu přeměny do obchodního 
rejstříku, a to do 90ti dnů po tomto zápisu. Podle dosavadní úpravy v první dozorčí radě 
společnosti vzniklé přeměnou zaměstnanci zastoupení neměli. 

 
 
 



 

 

Problémy nového zákona o přeměnách 
 
Zákon o přeměnách má jistě řadu kladů. Jednotně upravuje projekt přeměny a některé 

další společné instituty, čímž zabraňuje opakování právní úpravy nebo nutnosti odkazů. 
Bohužel však právě obecná část úpravy přeměn vyvolává z důvodů terminologické nejasnosti 
značné výkladové problémy.  

 
Jistě je možné ocenit i to, že se snížil počet odkazů, avšak za cenu značného „nafouknutí“ 

právní úpravy, což činí text zákona velmi obtížně zvládnutelným. Jde zejména o úpravu 
rozdělení sloučením, kdy se v podstatě jen opisují obsáhlé pasáže z právní úpravy fúzí. To je 
po mém soudu zbytečné. Tam kde zákon o přeměnách odkazy používá, jsou někdy velmi 
nešťastné, jak ukážu dále. 

Za určitou přednost lze považovat i zvýraznění principu „vigilantibus iura“ v souvislosti 
s úpravou práv nesouhlasících společníků. To může pomoci překonat některé šikanózní 
žaloby. 

V následující části tohoto příspěvku se pokusím vymezit základní interpretační problémy 
spojené s novým zákonem o přeměnách. 

 
1. Používání pojmů definovaných v jiných zákonech 
 
Občas se v zákoně o přeměnách můžeme setkat s tím, že používá pojem, který je 

definován v jiných právních předpisech, zejména v obchodním zákoníku, aniž by zákon 
o přeměnách na obchodní zákoník odkazoval. Pokud byla právní úprava přeměn obchodních 
společností a družstev součástí obchodního zákoníku aplikační problém nevznikal. Jde snad 
o opomenutí zákonodárce, který si neuvědomil, že vytržením právní úpravy přeměn 
z obchodního zákoníku nemusí být význam některých používaných pojmů zcela jasný. 
Konkrétně jde o pojmy „zveřejnění“, „podnikatel“ a „jmění“.  

V § 33 odst. 1 písm. b) se ukládá povinnost zveřejnit oznámení o uložení projektu 
přeměny do sbírky listin. V době, kdy byla tato úprava součástí obchodního zákoníku, bylo 
nepochybné, že jde o publikaci v Obchodním věstníku, neboť § 769 ObchZ stanoví, že 
povinnost zveřejnění údajů stanovená tímto zákonem (obchodním zákoníkem) je splněna 
jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. Příliš nám nepomůže ani nař. vl. č. 503/2000 Sb. 
o Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů. V § 2 odst. 3 tohoto nařízení se stanoví, 
že v Obchodním věstníku se zveřejňují také jiná oznámení a údaje, pokud tak stanoví právní 
předpis. Zákon o přeměnách ale nestanoví, že se údaje mají zveřejňovat v Obchodním 
věstníku. Přesto je podle mého názoru nezbytné takový závěr učinit. Ani z důvodové zprávy 
nijak neplyne, že je měl změnit způsob zveřejňovaní při přeměnách. 

Již složitější je to s vymezením pojmu podnikatel. Podle § 340 musí být přejímající 
společník ke dni zápisu do obchodního rejstříku podnikatelem. Zákon o přeměnách však 
pojem „podnikatel“ nevymezuje ani nekonkretizuje. Obchodní zákoník definuje pojem 
„podnikatel“ pouze pro své účely. Vzniká proto základní otázka, zda přejímající společník 
musí být podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 a 23 ObchZ, anebo jde o podnikatele v obecném 
slova smyslu. Např. podnikatelem podle obchodního zákoníku nejsou výkonní umělci, avšak 
podnikateli v obecném slova smyslu jsou. Přikláním se spíše k názoru, že obdobně jako 
v předchozím případě jde pouze o legislativně technické nedopatření a že zákonodárce měl na 
mysli podnikatele podle obchodního zákoníku. Konečné slovo však bude mít až soudní praxe. 

Obdobně zákon o přeměnách v souvislosti se znaleckými posudky používá pojem 
„jm ění“, který je však v obchodním zákoníku pouhou legislativní zkratkou pro označení 
souboru obchodního jmění a závazků. Tento pojem je opět definován jen pro účely 
obchodního zákoníku (viz § 6 odst. 2 ObchZ). Nicméně i v tomto případě je pojmu „jmění“ 



 

 

třeba přisoudit stejný význam, jaký má v obchodním zákoníku. 
 
2. Nedůsledné používání pojmů 
 
Nejobecnější pojem, který zákon o přeměnách používá k označení osob, jež se účastní 

přeměny, je „osoba zúčastněná na přeměně“ v § 5 odst. 2. Zde se uvádí, že bylo-li rozhodnuto 
o úpadku osoby zúčastněné na přeměně obchodní společnosti nebo družstva, může k přeměně 
obchodní společnosti nebo družstva dojít jen za podmínek stanovených insolvenčním 
zákonem. Tímto pojmem se označují existující osoby, které se účastní přeměny. Osobami 
zúčastněnými na přeměně obchodní společnosti nebo družstva jsou: 

a) při fúzi nebo rozdělení „zúčastněná obchodní společnost nebo zúčastněné družstvo“. 
Podle § 63 jsou při fúzi sloučením zúčastněnými obchodními společnostmi nebo 
družstvy zanikající i nástupnická obchodní společnost nebo družstvo. Při fúzi 
splynutím jsou zúčastněnými obchodními společnostmi nebo družstvy pouze 
zanikající obchodní společnosti nebo družstva. Podle § 245 je při rozdělení se 
vznikem nových obchodních společností nebo družstev zúčastněnou obchodní 
společností nebo družstvem pouze zanikající obchodní společnost nebo družstvo. Při 
rozdělení sloučením jsou zúčastněnými obchodními společnostmi nebo družstvy 
zanikající obchodní společnost nebo družstvo i nástupnická obchodní společnost 
nebo družstvo. Při rozdělení odštěpením sloučením jsou zúčastněnými obchodními 
společnostmi nebo družstvy rozdělovaná obchodní společnost nebo družstvo a jedna 
nebo více nástupnických obchodních společností nebo družstev.  Při rozdělení 
odštěpením se vznikem jedné nebo více nových obchodních společností nebo 
družstev je zúčastněnou obchodní společností nebo družstvem pouze rozdělovaná 
obchodní společnost nebo družstvo. 

b) při převzetí jmění přejímající společník (§ 337 a násl.) a zanikající společnost (§ 339 
a násl.). To je logické, neboť společníkem, který přebírá jmění nemusí být vždy jen 
obchodní společnost nebo družstvo. 

c) při změně právní formy obchodní společnost nebo družstvo měnící svoji právní formu 
(§ 263). 

Tato terminologie však zřejmě není v mnoha ustanoveních obecné části zákona 
o přeměnách dodržena, což může vyvolávat značné výkladové problémy. 

Tak v § 7, 8 a 9 se upravuje vzdání se práva a souhlas s nezpracováním zpráv o přeměně 
společníkem zúčastněné společnosti nebo členem zúčastněného družstva (nikoliv společníkem 
či členem osoby zúčastněné na přeměně obchodní společnosti nebo družstva). Znamená to, že 
při převzetí jmění a změně právní formy se společníci či členové těchto práv vzdát nemohou? 
To jistě nebyl záměr. Úpravu tam uvedenou je proto podle mého názoru třeba vztáhnout i na 
tyto druhy přeměn.  

Ve vztahu k právní úpravě vzdání se práva v § 7 a 9 vzniká i výkladový problém 
v souvislosti se vzdáním se práva společníků veřejné obchodní společnosti a komanditní 
společnosti na zaslání dokumentů při fúzi a rozdělení veřejné obchodní společnosti nebo 
komanditní společnosti podle § 79 a 270. Toto vzdání se práva není (snad omylem a nikoliv 
záměrně) v § 7 zahrnuto do případů vzdání se práva postupem podle § 9. Bude tedy nutno 
použít obecnou úpravu občanského zákoníku o vzdání se práva. Analogie zde není přípustná, 
neboť občanský zákoník obecně postup při vzdání se práva upravuje. Opět zbytečná 
komplikace. 

 V § 15 se zase uvádí, že statutární orgány zúčastněných obchodních společností nebo 
družstev vypracují projekt přeměny, který musí mít písemnou formu a že projekt přeměny 
musí být schválen ve stejném znění všemi zúčastněnými obchodními společnostmi nebo 
družstvy. V tomto případě se opomíjí převzetí jmění. Zde přece musí vypracovat projekt 



 

 

převzetí jmění (objektivně vzato), nikoliv statutární orgány zúčastněných společností, ale 
zanikající společnosti a přejímajícího společníka (je-li právnickou osobou) nebo statutární 
orgán zanikající společnosti a fyzická osoba, která je přejímajícím společníkem. Nebo snad to 
má znamenat, že přejímajícím společníkem může být jen obchodní společnost nebo družstvo? 
To by ovšem bylo v rozporu s tím, jak je upraveno převzetí jmění. Projekt změny právní 
formy či rozdělení se vznikem nových právnických osob nepochybně zpracovává statutární 
společnosti nebo družstva měnící právní formu nebo rozdělované společnosti či družstva, 
a nejde proto o společné vypracování projektu, ale vypracování projektu jen jednou 
společností nebo družstvem. Ustanovení § 15 odst. 1 a 2 je tedy nepřesné a vyžaduje 
účelový4, logický, systematický a rozšiřující výklad. 

Obdobně § 24 stanoví, že statutární orgán každé ze zúčastněných obchodních společností 
nebo družstev je povinen zpracovat podrobnou písemnou zprávu o přeměně. Zde je možno 
odkázat na to, co bylo uvedeno výše. 

O něco lépe je již formulováno ustanovení § 29 odst. 1, když uvádí, že návrh na 
jmenování znalce podává zúčastněná obchodní společnost nebo družstvo nebo přejímající 
společník.  Nicméně zákonodárce pozapomněl na to, že návrh na jmenování znalce se podává 
i při změně právní formy. Zde nelze než dovozovat, že návrh na jmenování znalce podává 
společnost nebo družstvo měnící svou právní formu, i když to § 29 a násl. nikde nezmiňuje. Je 
třeba také upozornit na to, že z § 29 odst. 1 plyne, že na rozdíl od stávající právní úpravy 
návrh na jmenování znalce pro přezkoumání výše a přiměřenosti vypořádání při převzetí 
jmění společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nepodává zanikající 
společnost, ale přejímající společník. 

Snad jako jedno z mála je, co do rozsahu adresátů, v obecné části správně formulováno 
ustanovení § 33, kde se ukládá publikační povinnost statutárnímu orgánu každé zúčastněné 
obchodní společnosti nebo družstva při fúzi nebo rozdělení nebo statutární orgán obchodní 
společnosti nebo družstva měnící svoji právní formu nebo statutárnímu orgánu obchodní 
společnosti zrušované s převodem jmění na přejímajícího společníka a také přejímajícímu 
společníkovi, jestliže je zapsán do obchodního rejstříku. 

Obdobně také ustanovení § 35 upravuje ochranu věřitelů zúčastněných obchodních 
společností nebo družstev při fúzi nebo rozdělení nebo věřitelů zanikající obchodní 
společnosti a přejímajícího společníka při převzetí jmění nebo věřitelů obchodní společnosti 
nebo družstva měnící svoji právní formu. 

Problematická je opět úprava odpovědnosti za škodu obsažená v § 50 a 59 odst. 2. Podle 
§ 50 odpovídají členové statutárních orgánů zúčastněných obchodních společností nebo 
družstev, znalec nebo znalci pro přeměnu, znalec nebo znalci oceňující jmění zúčastněné 
obchodní společnosti nebo družstva a znalec přezkoumávající přiměřenost vypořádání 
poskytovaného ostatním společníkům při převodu jmění, společně a nerozdílně za škodu, 
která vznikla porušením jejich povinností při přeměně zúčastněné obchodní společnosti nebo 
družstvu, jejím společníkům nebo členům a věřitelům. Opět se zde hovoří jen o zúčastněných 
                                                           
4 V nálezu sp. zn. III.ÚS 258/03  Ústavní soud k problematice výkladu zákona uvádí: „K otázce napětí mezi 
doslovným a teleologickým výkladem se Ústavní soud vyslovil v řadě nálezů, příp. stanovisek [viz stanovisko sp. 
zn. Pl. ÚS - st. 1/96 (Sbírka rozhodnutí, svazek 9, str. 471), nález sp. zn. Pl. ÚS 33/97 (Sbírka rozhodnutí, svazek 
9, nález č. 163; vyhlášen pod č. 30/1998 Sb.)]. Výchozí tezi v této souvislosti zformuloval přitom v nálezu sp. zn. 
Pl. ÚS 33/97. Konstatoval, že neudržitelným momentem používání práva je jeho aplikace vycházející pouze z 
jazykového výkladu; jazykový výklad představuje toliko prvotní přiblížení se k aplikované právní normě, je 
východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako 
logický a systematický výklad, výklad e ratione legis atd.). V nálezu sp. zn. Pl. ÚS 21/96 (Sbírka rozhodnutí, 
svazek 7, nález č. 13; vyhlášen pod č. 63/1997 Sb.) pak již v kontextu obdobném posuzované věci uvedl: "Soud 
není absolutně vázán doslovným zněním zákonného ustanovení, nýbrž se od něj smí a musí odchýlit v případě, 
kdy to vyžaduje ze závažných důvodů účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z 
principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významovém celku. Je nutno se přitom 
vyvarovat libovůle; rozhodnutí soudu se musí zakládat na racionální argumentaci.". 



 

 

obchodních společnostech nebo družstvech. Chtěl tím snad zákonodárce říci, že členové 
statutárních orgánů zanikající společnosti nebo přejímajícího společníka při převzetí jmění 
a společnosti nebo družstva měnící právní formu za škodu neodpovídají? Zřejmě ne. Určitě 
tím také nechtěl říci, že podle § 50 není založena odpovědnost vůči zanikající společnosti 
a jejím společníkům při převzetí jmění (když navíc výslovně hovoří o odpovědnosti znalce 
přezkoumávajícího přiměřenost vypořádání při převzetí jmění) a jejich věřitelům nebo vůči 
společnosti měnící právní formu, jejím společníkům či věřitelům. I v tomto případě je na 
místě rozšiřující výklad zákona. 

Podobně nesprávně je formulováno ustanovení § 59 odst. 2, podle něhož zúčastněná 
obchodní společnost (nebo družstvo), která způsobila, že nebyl včas podán návrh na zápis 
přeměny do obchodního rejstříku, odpovídá každé zúčastněné obchodní společnosti nebo 
družstvu, která byla připravena tento návrh podat, za škodu, která jí v důsledku toho vznikla. 
Společně a nerozdílně s ní odpovídají za vzniklou škodu i osoby, které byly v rozhodné době 
jejím statutárním orgánem nebo jeho členy. I zde není pamatováno na převzetí jmění a bude 
zřejmě nutno přistoupit k rozšiřujícímu výkladu zákona. U změny právní formy nepřichází 
aplikace § 59 odst. 2 v úvahu, neboť zde máme jen jednu osobu. 

Ne zcela správně je podle mého názoru vymezen i okruh aktivně legitimovaných subjektů 
k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení nebo valné hromady členské schůze 
a projektu přeměny  podle § 52.  Tento návrh může podle § 54 podat jen 

a) společník zúčastněné obchodní společnosti nebo člen zúčastněného družstva, 
b) osoba, která je statutárním orgánem zúčastněné obchodní společnosti nebo jeho 
členem,  

c) člen dozorčí rady zúčastněné společnosti s ručením omezeným nebo akciové 
společnosti, nebo 

d) přejímající společník. 
Kde máme ostatní společníky zanikající společnosti při převzetí jmění? To snad 

menšinoví společníci při převzetí jmění společnosti s ručením omezeným nebo akciové 
společnosti nemají aktivní legitimaci k podání takových návrhů? Obdobně jsou na tom 
společníci či členové právnické osoby měnící právní formu. Je to o to horší, že ustanovení 
§ 52 ve vazbě na § 53 vylučuje aktivní legitimaci těchto osob plynoucí z § 131 a 183 ObchZ. 
Jsem přesvědčen, že takový zásah do práv společníků či členů družstva by byl protiústavní 
a že je nutno jako v jiných případech přistoupit k ústavně konformnímu rozšiřujícímu výkladu 
zákona a přiznat aktivní legitimaci k podání návrhu podle § 52 i ostatním společníkům 
zanikající společnosti a společníkům či členům přejímajícího společníka a společníkům či 
členům společnosti nebo družstva měnící právní formu a zřejmě i členům statutárních orgánů 
těchto osob. 

 

3. Používání různých pojmů pro označení stejného údaje 

3.1 Jmění v. čistý obchodní majetek 
 
Jde především o to, že v souvislosti s posudky znalce na ocenění jmění používá zákon 

o přeměnách promiscue pojem „jmění“ a „čistý obchodní majetek“. K nedostatečnému 
vymezení pojmu „jmění“ viz výše. Čistý obchodní majetek je v § 6 odst. 3 ObchZ definován 
pro celý právní řád, avšak nelze jej v žádném případě zaměňovat nebo ztotožňovat s pojmem 
„jmění“. 

Podle § 75 musí posudek znalce na ocenění jmění při fúzi obsahovat alespoň popis jmění 
společnosti, použité způsoby ocenění a částku, na kterou se jmění společnosti oceňuje. 
Obdobně posudek znalce na ocenění jmění při rozdělení musí obsahovat alespoň (§ 298) 
popis jmění společnosti, použité způsoby ocenění a částku, na kterou se oceňuje jmění  



 

 

zanikající společnosti, a částky na které se oceňují části jmění zanikající nebo rozdělované 
společnosti, jež má přejít na tu kterou nástupnickou společnost. 

 
Jestliže zákon o přeměnách v některých ustanoveních pojednává o ocenění jmění (§ 75 

a 90 odst. 2, § 256 a § 282 odst. 2) tak v § 98 odst. 2, § 103 odst. 3, § 105, § 135 odst. 2, § 257 
odst. 1, § 261 odst. 2 písm. a), § 265, § 294 a § 307 odkazem na § 135 odst. 2 hovoří 
o ocenění čistého obchodního majetku, přestože jde vždy o určení limitu na základě posudku 
znalce podle § 75 nebo 256, který požaduje ocenit jmění nebo jeho část (nikoliv čistý 
obchodní majetek). 

Podle § 90 odst. 2 a 282 odst. 2, jestliže nedochází ke změnám v osobách společníků 
nástupnické společnosti s ručením omezeným, lze zvýšit vklady společníků i nad částku, 
o kterou lze zvýšit základní kapitál nástupnické společnosti z vlastních zdrojů, pokud toto 
zvýšení nepřesáhne součet částky, o kterou lze zvýšit základní kapitál společnosti z vlastních 
zdrojů a částky odpovídající ocenění jmění zanikající společnosti vyplývající z posudku znalce 
pro ocenění jmění (při sloučení) nebo částky odpovídající ocenění té části jmění zanikající 
nebo rozdělované společnosti vyplývající z posudku znalce pro ocenění jmění, jež má přejít na 
tuto nástupnickou společnost (při rozdělení sloučením). 

Avšak již podle § 98 odst. 2 nesmí součet výše nových vkladů nebo částek zvýšení 
dosavadních vkladů společníků zanikající společnosti s ručením omezeným do základního 
kapitálu nástupnické společnosti s ručením omezeným přesáhnout výši čistého obchodního 
majetku zanikající společnosti s ručením omezeným vyplývajícího z posudku znalce pro 
ocenění jmění, tedy ne již částku jmění, ale výši čistého obchodního majetku. Navíc v 
ustanovení § 98 odst. 2 je obsažena další terminologická chyba, neboť pojem „nový vklad“ 
zahrnuje podle § 73 odst. 1 i částku zvýšení dosavadních vkladů. Dovětek o částkách zvýšení 
dosavadních vkladů je zde zbytečný a matoucí. 

Podle § 103 odst. 3 lze pro akcionáře zanikající akciové společnosti při fúzi sloučením 
vydat pouze tolik akcií, součet jejichž jmenovitých hodnot nepřesahuje výši čistého 
obchodního majetku této společnosti vyplývající z posudku znalce pro ocenění jmění. Pro 
akcionáře nástupnické společnosti při vnitrostátní fúzi splynutím (§ 105) lze vydat pouze tolik 
akcií, součet jejichž jmenovitých hodnot nepřesahuje výši čistého obchodního majetku všech 
zanikajících společností vyplývajícího z posudku znalce pro ocenění jmění. Toto ustanovení je 
pochybné. Ani při fúzi splynutím není možné vydat pro akcionáře dané zanikající společnosti 
více akcií, než stanoví § 103 odst. 3. Z ustanovení § 105 plyne, jako by byl důležitý jen součet 
čistých obchodních jmění všech zanikajících společností a že je možné z čistého obchodního 
majetku jedné zanikající společnosti emitovat akcie pro akcionáře jiné zanikající společnosti. 
To je ovšem jak v rozporu s komunitárním právem, tak požadavkem odůvodněnosti a 
přiměřenosti výměnného poměru akcií. Postačil proto podle mého názoru § 103 odst. 3, 
pokud by byl koncipován pro fúze obecně. 

Podle § 135 odst. 2 lze zvýšit jmenovitou hodnotu dosavadních akcií nástupnické akciové 
společnosti i nad částku, o kterou lze zvýšit základní kapitál společnosti z vlastních zdrojů, 
pokud toto zvýšení nepřesáhne součet částky, o kterou lze zvýšit základní kapitál společnosti 
z vlastních zdrojů a částky odpovídající výši čistého obchodního majetku zanikající akciové 
společnosti vyplývající z posudku znalce pro ocenění jmění. Podmínkou je, že se tytéž osoby 
podílejí ve stejném poměru jak na nástupnické společnosti, tak na zanikající společnosti. 

V ustanovení § 265 se přikazuje, že základní kapitál nástupnické akciové společnosti 
nebo společnosti s ručením omezeným nemůže být vyšší než hodnota části čistého obchodního 
majetku zanikající nebo rozdělované akciové společnosti nebo společnosti s ručením 
omezeným vyplývající z posudku znalce pro ocenění jmění pro příslušnou nástupnickou 
společnost. Toto ustanovení je však zčásti i věcně nesprávné, protože nerozlišuje mezi 
rozdělením sloučením a rozdělením se vznikem nových společností. Citované ustanovení 



 

 

zjevně míří jen na rozdělení se vznikem nových společností. Při rozdělení sloučením musí jít 
o limit pro zvýšení základního kapitálu. Je-li hodnota části jmění zanikající společnosti 
vyjádřena např. částkou 10 mil. a nástupnická společnost má již před rozdělením sloučením 
základní kapitál 20 mil., musela by při doslovném výkladu tohoto ustanovení svůj základní 
kapitál o 10 mil. snížit, místo aby jej o 10 mil. zvýšila. Takový výklad je zřejmě nesmyslný, 
a proto v souladu s judikaturou Ústavního soudu nepřijatelný5. 

Podle § 294 nemůže být součet jmenovitých hodnot všech akcií nástupnické akciové 
společnosti, které mají být při rozdělení odštěpením vydány, být vyšší než hodnota 
odštěpované části čistého obchodního majetku rozdělované společnosti vyplývající z posudku 
znalce pro ocenění jmění pro příslušnou nástupnickou společnost. 

Každá z nástupnických korporací ručí za dluhy, jež přešly v důsledku rozdělení ze 
zaniklé nebo rozdělované korporace na ostatní nástupnické korporace nebo zůstaly 
rozdělované korporaci, společně a nerozdílně až do výše čistého obchodního majetku 
uvedeného v posudku znalce pro ocenění jmění (§ 257 odst. 1) a mezi sebou se nástupnické 
korporace podle § 261 odst. 2 písm. a) vypořádají v poměru svých čistých obchodních majetků 
vyplývajících z posudku znalce pro ocenění jmění, jedná-li se o společnosti s ručením 
omezeným nebo akciové společnosti. 

Má se tedy v posudku znalce uvádět částka ocenění jmění i výše čistého obchodního 
majetku? Podle mého názoru nikoliv. Zákonodárce zde jen použil různé pojmy pro označení 
toho, co je předmětem ocenění znalcem. Lze jen doufat, že soudy i notáři nebudou 
zpochybňovat znalecké posudky, v nichž bude uvedena jen částka ocenění jmění nebo jen 
výše čistého obchodního majetku. Oportunisticky lze doporučit znalcům, aby v posudku 
výslovně uvedli, že částka ocenění jmění se rovná výši čistého obchodního majetku.  

 
3.2 Vlastník akcie v. akcionář 
 
V některých případech je nedůvodně jinak vymezen okruh oprávněných osob, což 

vyvolává výkladové problémy, přestože mělo jít zřejmě o stejný okruh osob. Tak podle § 46 
vzniká právo na dorovnání společníkovi nebo členovi zúčastněné korporace 

a) k těm listinným akciím, jejichž vlastníkem byl v okamžiku schválení přeměny, 
b) k těm zaknihovaným akciím, z nichž byl v okamžiku schválení přeměny oprávněn 

vykonávat akcionářská práva na valné hromadě podle zvláštního zákona, nebo 
c) k tomu podílu, který vlastnil v den schválení přeměny. 

Podle § 159 odst. 2 má akcionář zanikající akciové společnosti, který s vnitrostátní fúzí 
s nástupnickou společností s ručením omezeným nesouhlasil, právo ze společnosti vystoupit, 
jestliže 

a) byl akcionářem zanikající akciové společnosti ke dni konání valné hromady, která 
schválila vnitrostátní fúzi zanikající akciové společnosti s nástupnickou společností 
s ručením omezeným, a 

b) hlasoval proti schválení vnitrostátní fúze 
Jaký je rozdíl mezi tím, kdo byl akcionářem ke dni konání valné hromady podle § 159 

odst. 2, a tím kdo byl vlastníkem listinných akcií nebo osobou oprávněnou vykonávat 
akcionářská práva k zaknihovaným akciím (§ 46). Jsem názoru, že rozdíl je značný. 
Vlastníkem je ten, komu svědčí vlastnické právo bez ohledu na to, zda může vykonávat 
akcionářská práva. Akcionářem je ten, kdo je oprávněn vykonávat akcionářská práva ve 
vztahu ke společnosti. 

                                                           
5 Viz např. rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 625/03 ze dne 14. dubna 2005, v němž se mimo jiné uvádí: 
„Při výkladu právních úkonů je nepsaným pravidlem právním též předpoklad, podle něhož žádný normotvůrce 
nezamýšlí dát jím tvořenému aktu absurdní nebo nerozumné důsledky (srov. nález sp. zn. I. ÚS 331/98, Sbírka 
nálezů a usnesení Ústavního soudu, sv. 18, s. 233, kde Ústavní soud používá argumenty obdobné). 



 

 

Při uplatňování práva na zaplacení doplatku, bude muset žalobce dokazovat, že byl ke dni 
konání valné hromady vlastníkem akcií, což může být problém u akcií na majitele. Ten však 
odstraňuje ustanovení § 47 písm. a), podle něhož platí, že v pochybnostech se považují 
podmínky za splněné. 

Složitá situace nastává při uplatnění práva na vystoupení. Zde zákon požaduje, aby 
oprávněná osoba byla akcionářem ke dni konání valné hromady a aby hlasovala proti 
schválení fúze. Logické však je, že z akciové společnosti může vystoupit jen vlastník akcie, 
nikoliv osoba, která vykonává akcionářská práva svým jménem ve vztahu k akciové 
společnosti, i když vlastníkem akcií není. Bude-li tedy na valné hromadě hlasovat proti osoba, 
která byla akcionářem, ale nikoliv vlastníkem akcie, kdo může ze společnosti vystoupit? 
Pokud ona, tak by mohla zbavit vlastnického práva vlastníka akcie. To z hlediska principu 
ústavní ochrany vlastnického práva nepovažuji za přijatelné. Vlastník akcie rovněž nemůže 
vystoupit ze společnosti, protože nebyl přítomen na valné hromadě. Dospívám proto k závěru, 
že vystoupit z akciové společnosti může jen vlastník akcie, který na valné hromadě hlasoval 
proti fúzi a že rozdílná dikce § 46 a 159 je nesprávná. Stejný problém nastává ve všech 
případech, kdy zákon o přeměnách dovoluje akcionáři nebo společníkovi společnosti 
s ručením omezeným vystoupit ze společnosti a váže vystoupení na účast společníka na valné 
hromadě a nikoliv k vlastnictví  (§ 376 a 382). 

 
3.3 Není doplatek jako doplatek 
 
V souvislosti s fúzí a rozdělením společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti 

upravuje zákon o přeměnách doplatky. U akciové společnosti, lze přiznat právo na doplatek 
k akciím jen v případě, že by při stanovení výměnného poměru mohlo dojít k poškození 
akcionářů některé ze zúčastněných společností (§ 106 odst. 2). U společnosti s ručením 
omezeným taková podmínka stanovena není. Lze tedy u této společnosti doplatky přiznávat, 
i když to není důvodné? Zřejmě ano. Pro obě společnosti je stanoven maximální limit 
doplatků v podstatě shodně (§ 88 a 106 odst. 3).  

U akciové společnosti se podle § 107 odst. 3 právo akcionáře na doplatek nepromlčuje. 
Obdobné ustanovení u společnosti s ručením omezeným nenalezneme. Z toho lze dovozovat, 
že právo na doplatek společníka společnosti s ručením omezeným je podrobeno obecnému 
režimu promlčení. Jsem přesvědčen, že cestou analogie nelze rozšiřovat výčet práv, která se 
nepromlčují. Je však takto rozdílná právní úprava opodstatněná? Lze pro to najít argumenty 
v poněkud jiné právní regulaci postavení společníka společnosti s ručením omezeným 
a akcionáře. 

 
4. Nejasnosti u nerovnoměrného výměnného poměru při rozdělení 
 
Výslovně je v zákoně o přeměnách nerovnoměrný výměnný poměr upraven jen 

v souvislosti s rozdělením akciové společnosti. Podle § 291 může být výměnný poměr akcií 
stanoven buď stejně pro všechny akcionáře ve všech nástupnických společnostech podle 
jejich podílu účasti na základním kapitálu zanikající společnosti (rovnoměrný výměnný 
poměr) nebo může být stanoven v různých nástupnických společnostech různě (nerovnoměrný 
výměnný poměr). Zvláštností úpravy nerovnoměrného výměnného poměru akcií spočívá 
v tom, že taková přeměna musí být v akciové společnosti schválena zvláštní kvalifikovanou 
většinou (90 % hlasů všech akcionářů) a že akcionář, který byl přítomen na valné hromadě 
a hlasoval proti projektu rozdělení, má právo na odkoupení akcií nástupnickou společností 
(§ 308). Zákon o přeměnách již neosvobozuje akciovou společnost při rozdělení 
s rovnoměrným výměnným poměrem od povinnosti nechat přezkoumat projekt rozdělení 
posudkem znalce, ačkoliv nemůže být nikdo z akcionářů poškozen. Možnost upustit od 



 

 

přezkoumání znalcem v souladu s komunitárním právem umožňoval až dosud obchodní 
zákoník. 

Nerovnoměrný výměnný poměr dozajista připadá v úvahu i u jiných společností. Zde 
však zákon o přeměnách žádnou zvláštní úpravu tohoto postupu neupravuje. U veřejné 
obchodní společnosti a komanditní společnosti problém nevzniká, neboť s rozdělením musí 
souhlasit všichni společníci. Pokud by společník s nerovnoměrným výměnným poměrem 
nesouhlasil, může rozdělení zcela zabránit. Ve společnosti s ručením omezeným se zásadně 
přeměna schvaluje 3/4 většinou hlasů přítomných společníků (§ 17). To by mohlo vést 
k tomu, že některý společník bude přehlasován a na rozdíl od akcionáře nebude moci svou 
účast v nástupnických společnostech ukončit. Takový výklad je však s ohledem na ochranu 
práv společníka nepřijatelný. Jsem toho názoru, že v daném případě je na místě aplikace § 20 
odst. 1, podle něhož mají-li se v důsledku rozdělení změnit práva všech společníků, je 
k rozdělení třeba souhlasu všech společníků, jejichž práva se mají měnit. 

Podle § 248 může projekt rozdělení stanovit, že společníci zanikající nebo rozdělované 
obchodní společnosti nebo členové zanikajícího nebo rozdělovaného družstva nebo někteří 
z nich se stanou společníky jen jedné nebo některých nástupnických obchodních společností 
nebo členy jen jednoho nebo některých nástupnických družstev a jejich členství v ostatních 
nástupnických obchodních společnostech nebo družstvech nevznikne. Nikde však není 
uvedeno, že tento postup se považuje za rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem. 
Jsem toho názoru, ač to zákon výslovně nestanoví, že v daném případě jde o zvláštní případ 
rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem, a že je na tento postup třeba aplikovat vše, 
co bylo výše uvedeno o rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem. 

Problematická je i vazba mezi ustanovením § 290 písm. e) a písm. f), v nichž jsou 
upraveny náležitosti projektu rozdělení akciové společnosti. Podle § 290 písm. e) musí projekt 
rozdělení akciové společnosti obsahovat i postup pro případ, že akcionářům zúčastněné 
společnosti vznikne právo odprodat akcie nástupnické společnosti. Podle § 290 písm. f) musí 
projekt rozdělení akciové společnosti obsahovat při nerovnoměrném výměnném poměru nebo 
při rozdělení se vznikem nástupnické společnosti jiné právní formy, než je akciová 
společnost, podmínky pro vypořádání, jež má poskytnout některá z nástupnických společností 
nebo třetí osoba, ledaže se všichni akcionáři práva na vypořádání vzdali.  

Při rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem vzniká akcionářům, kteří na valné 
hromadě hlasovali proti rozdělení, právo na odkoupení akcií nástupnickou společností 
a nikoliv na vypořádání. To vzniká jen při rozdělení akciové společnosti se vznikem 
nástupnické společnosti jiné právní formy. Z toho plyne, že ustanovení § 290 odst. 1 písm. f), 
pokud hovoří o podmínkách pro vypořádání při rozdělení s nerovnoměrným výměnným 
poměrem, je právně irelevantní. 

Odkupuje-li nástupnická společnost akcie, musí být kupní cena přiměřená a doložená 
posudkem znalce. Je-li kupní cena nepřiměřená, je smlouva přesto platná a akcionář může 
požadovat doplatek (§ 150 odst. 4 a 5). V tomto případě však zákon o přeměnách neodkazuje 
na postup upravený § 45 a násl., kde je upraveno právo na dorovnání. Z toho plyne, že 
omezení plynoucí z § 47 odst. 2 (prekluzívní lhůta k uplatnění práva) ani úročení dlužné 
částky úrokem z prodlení podle § 48 se nepoužije. Právo na tento doplatek se promlčuje 
v obecné promlčecí době a soudní rozhodnutí není co do základu přiznaného práva závazné 
pro nástupnickou akciovou společnost i vůči ostatním oprávněným osobám. 

 
5. Forma zakladatelských dokumentů a jejich změn  
 
Jak bylo již uvedeno, projekt přeměny (na rozdíl od smlouvy o fúzi, převzetí jmění, 

rozdělení, projektu rozdělení nebo rozhodnutí o změně právní formy) nemá formu notářského 
zápisu a není ani součástí notářského zápisu o rozhodnutí příslušného orgánu společnosti nebo 



 

 

družstva nebo notářského zápisu o souhlasu společníka s přeměnou, ale jen jeho přílohou. To 
vyvolává vážné a zbytečné komplikace ve vazbě na obchodní zákoník u společností s ručením 
omezeným, akciových společností a družstev. Podle § 63 ObchZ se vyžaduje forma 
notářského zápisu pro změnu obsahu právních úkonů, pokud právní úkon, kterým byla 
společnost nebo družstvo založeny, vyžaduje formu notářského zápisu. Společenská smlouva 
a zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným musí mít formu notářského zápisu 
(§ 57 odst. 1 a 2 ObchZ). O rozhodnutí valné hromady, jímž se mění společenská smlouva, 
musí být pořízen notářský zápis. Podle § 141 ObchZ musí být obsahem notářského zápisu 
i schválený text změny společenské smlouvy. Podle § 186 odst. 6 ObchZ musí být 
o rozhodnutí valné hromady akciové společnosti o změně stanov pořízen notářský zápis, který 
musí obsahovat i schválený text stanov. Z § 57 odst. 2 a § 172 odst. 3 ObchZ plyne, že 
stanovy akciové společnosti jsou při založení společnosti součástí zakladatelské smlouvy, 
která má formu notářského zápisu. Pokud by se konala ustavující valná hromada, musí být 
o jejím rozhodnutí o schválení stanov pořízen notářský zápis, který musí obsahovat i 
schválený text stanov. Obdobná úprava plyne pro družstva z § 224 odst. 6 a § 241 odst. 4 
ObchZ. 

Podle zákona o přeměnách je návrh změn společenské smlouvy, zakladatelské listiny 
nebo stanov součástí projektu přeměny. Projekt přeměny nemá formu notářského zápisu a je, 
jak bylo uvedeno, jen přílohou, nikoliv obsahem notářského zápisu. Z toho vyplývá, i když to 
zákon o přeměnách výslovně nestanoví, že valná hromada zúčastněné společnosti s ručením 
omezeným nebo akciové společnosti či členská schůze (shromáždění delegátů) družstva musí 
přijmout samostatné rozhodnutí o změně společenské smlouvy, zakladatelské listiny či stanov 
nebo o schválení nové společenské smlouvy, zakladatelské listiny nebo stanov, jejichž text 
bude muset být obsahem notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady nebo členské schůze 
(shromáždění delegátů). Při tom stačilo jen málo. Bylo možno uvést, že projekt přeměny je 
součástí a nikoliv přílohou notářského zápisu a pro jistotu i s dovětkem, že ustanovení jiného 
zákona o uzavírání společenské smlouvy a její změně a o schvalování stanov a jejich změně 
se nepoužije. Tento nedostatek způsobí to, že o společenské smlouvě, zakladatelské listině 
a stanovách a jejich změnách se bude hlasovat dvakrát, jednou při schvalování projektu 
přeměny a podruhé samostatně. Lze jen doufat, že budou přijata rozhodnutí obsahově stejná. 
Nebude-li zákon o přeměnách v dohledné době novelizován, lze doporučit, aby se nejprve 
hlasovalo o projektu přeměny, a teprve pak o společenské smlouvě, zakladatelské smlouvě, 
stanovách či o jejich změně, neboť ke schválení projektu přeměny je zpravidla zapotřebí vyšší 
počet hlasů. 

 
6. Chybné nebo nepřesné odkazy 
 
6.1 Chybný odkaz v § 168 
 
Na některých místech obsahuje zákon o přeměnách buď evidentně chybné nebo možná 

chybné odkazy, což značně ztěžuje jeho interpretaci. Zjevně chybný odkaz je obsažen 
v § 168, kde se uvádí, že oznámení pro členy družstva podle § 33 písm. b) musí obsahovat 
alespoň upozornění pro členy na jejich práva podle § 167. Evidentně však má jít o práva 
uvedená v § 169, neboť v § 167 žádná práva členů upravena nejsou. Lze tu argumentovat 
i obdobnou úpravou pro akcionáře obsaženou v § 118 písm. a). 

 
6.2 Nesnáze odkazu obsažené v § 118 písm. c) 
 
Daleko problematičtější je pokusit se objasnit význam odkazu uvedeného v § 118 písm. 

c). Podle § 118 písm. c), nemá-li se konat valná hromada jedné nebo více zanikajících 



 

 

společností, musí být akcionáři těchto zanikajících společností upozorněni na jejich právo 
podle § 131 (právo vyžadovat svolání valné hromady); v takovém případě musí být oznámení 
o uložení projektu přeměny do sbírky listin, spolu s upozorněními pro akcionáře na právo 
vyžadovat svolání valné hromady zveřejněno nejméně 1 měsíc přede dnem rozhodování 
představenstva podle § 129 nebo 132. Představenstvo zanikající společnosti však rozhoduje 
o fúzi podle § 132 pouze v případě, že nástupnická akciová společnost je jeho jediným 
akcionářem.  

V § 118 písm. c) je zřejmě chyba, neboť odkazuje i na § 129, podle něhož ovšem 
rozhoduje představenstvo společnosti nástupnické (nikoliv zanikající, jak vyžaduje § 118). 
V § 129 se navíc odkazuje zpět na splnění povinnosti podle § 118 písm. c). Má se tedy 
ustanovení § 118 písm. c) aplikovat na všechny případy, kdy o fúzi rozhoduje představenstvo 
jakékoliv zúčastněné společnosti (zanikající i nástupnické) a nejen zanikající, jak výslovně 
§ 118 stanoví? 

Takový výklad by však odporoval znění § 120 odst. 1, podle něhož v případě, že se 
nekoná valná hromada jen nástupnické společnosti a rozhoduje její představenstvo (to je 
právě případ upravený § 129), musí být oznámení publikováno v Obchodním věstníku jeden 
měsíc přede dnem, na nějž je svolána valná hromada zanikající společnosti (nikoliv, kdy 
rozhoduje představenstvo nástupnické společnosti). Je-li více zanikajících společností a valné 
hromady se konají v různých dnech, je rozhodný den, kdy se má konat první z nich. Nemůže 
proto dojít k rozšiřujícímu výkladu § 118 písm. c), neboť by to bylo v rozporu s § 120 odst. 1. 

Nemá-li se konat valná hromada žádné ze zúčastněných společností, je rozhodný 
z hlediska lhůt pro splnění publikační povinnosti všemi zúčastněnými společnostmi den, kdy 
má být vnitrostátní fúze schválena představenstvem prvé ze zúčastněných společností (viz 
§ 120 odst. 3). Ustanovení § 118 písm. c) není tedy možno aplikovat ani na případy, kdy má 
o fúzi sloučením rozhodovat představenstvo jak nástupnické, tak zanikající společnosti. To je 
právě případ ustanovení § 132. Případ, kdy rozhoduje jen představenstvo zanikající 
společnosti a valná hromada nástupnické společnosti, zákon o přeměnách vůbec nedovoluje. 

Z uvedeného plyne, že ustanovení § 118 písm. c) je irelevantní, neboť s takovou situací 
zákon o přeměnách vůbec nepočítá (neupravuje případ, kdy rozhoduje jen představenstvo 
zanikající společnosti). 

Nedobře je formulováno i oprávnění statutárního orgánu rozhodovat o fúzi místo valné 
hromady. Podle § 132, je-li nástupnická společnost jediným akcionářem zanikající společnosti 
nebo je-li nástupnická společnost vlastníkem všech akcií s hlasovacími právy zanikající 
společnosti, schvalují vnitrostátní fúzi sloučením pouze představenstva všech zúčastněných 
společností (nikoliv mohou schvalovat, jak je uvedeno v § 129 a dosud bylo uvedeno 
v obchodním zákoníku). Obdobně § 211 písm. c) stanoví, jestliže se při přeshraniční fúzi 
slučuje zanikající akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným do nástupnické 
akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným, která je jediným společníkem této 
zanikající společnosti přeshraniční fúzi schvalují pouze statutární nebo jiné vedoucí orgány 
zúčastněných korporací. Z dikce zákona o přeměnách by bylo možno dovozovat, že je 
vylučuje působnost valné hromady, a že tedy valná hromada o těchto fůzích rozhodovat 
nemůže.  

Podle § 131 a 132 však může dosavadní akcionář nebo akcionáři nástupnické společnosti, 
kteří jsou vlastníky akcií, jejichž celková jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního 
kapitálu nástupnické společnosti před vnitrostátní fúzí sloučením, požádat představenstvo 
nástupnické společnosti o svolání valné hromady za účelem schválení vnitrostátní fúze 
sloučením do 1 měsíce ode dne, v němž byly zveřejněny zákonem vyžadované údaje. To 
dovoluje dvojí výklad, buď valná hromada opravdu rozhodovat o fúzi nemůže a může 
představenstvu jen zakázat nebo dovolit, aby fúzi schválilo, anebo je na místě výklad, že 
valná hromada, přes dikci § 132 a § 211 rozhodovat o fúzi může. Protože jde o ustanovení, 



 

 

které má svůj původ v komunitárním právu, je na místě použít eurokonformní výklad.  
Podle čl. 25 Třetí směrnice nemusí členské státy uplatňovat požadavek na schválení fúze 

valnou hromadou, jestliže jedna nebo více společností převádí v důsledku zrušení bez 
likvidace celé své obchodní jmění na jinou společnost, která je držitelkou všech jejich akcií 
a jiných cenných papírů poskytujících hlasovací právo na valných hromadách. Členský stát 
tedy může, ale nemusí souhlas valné hromady vyžadovat. Ze směrnice však neplyne, že by jej 
mohl zakázat. Podle čl. 8 písm. c) Třetí směrnice jeden nebo více akcionářů nástupnické 
společnosti, kteří disponují akciemi ve výši minimálního procentního podílu na upsaném 
základním kapitálu, musí mít právo požadovat svolání valné hromady nástupnické 
společnosti, která má rozhodnout o schválení fúze. Tento minimální procentní podíl nesmí být 
stanoven nad 5 %. Členské státy však mohou stanovit, že akcie bez hlasovacího práva jsou 
vyloučeny z výpočtu tohoto procentního podílu. Podle čl. 24 Třetí směrnice se čl. 8 používá 
i na fúze s jediným akcionářem. Z Třetí směrnice tedy plyne, že správný je ten výklad, že 
statutární orgán rozhoduje o fúzi pouze tehdy, pokud oprávnění akcionáři nepožádají 
o svolání valné hromady. V tomto případě fúzi schválí nebo zamítne valná hromada 
a neusnáší se o žádném zákazu schválit fúzi nebo příkazu schválit fúzi. 

 
6.3 Nešťastný odkaz na znalecké posudky při převzetí jmění 
 
Ještě složitější je problematika odkazů při převzetí jmění. V případě, že je přejímajícím 

společníkem nebo zanikající společností společnost s ručením omezeným nebo akciová 
společnost nebo je přejímajícím společníkem družstvo, přikazuje zákon o přeměnách obdobné 
použití ustanovení o znalcích pro vnitrostátní fúze, nezávisle na tom, kdo je zanikající 
společnost a zda se vyplácí vypořádání (§ 342 odst. 1 odkazuje na obdobné použití § 93 pro 
společnost s ručením omezeným, § 342 odst. 2 na § 112 až 117 pro akciovou společnost, 
§ 342 odst. 3 na § 112 až 117 pro družstvo). Problém je v tom, že jde o odkaz nikoliv na 
přiměřené, ale obdobné použití, takže je nutné tato ustanovení aplikovat a nelze je vyloučit 
jen povahou věci. 

Ze zákona o přeměnách ani z důvodové zprávy není zřejmé, proč se má vůbec 
přezkoumávat projekt převzetí jmění a jaký je vztah znalecké zprávy o převzetí jmění ke 
znaleckému posudku na přezkoumání výše a přiměřenosti vypořádání podle § 351 a § 356, 
zejména s ohledem na povinný obsah znalecké zprávy podle § 114 a na to, že přejímající 
společnost nebo družstvo by muselo nechat zpracovat dva v podstatě stejné znalecké posudky. 

Zákon o přeměnách nestanoví, co je obsahem posudku znalce na přezkoumání 
přiměřenosti a výše vypořádání jmenovaného soudem na návrh přejímajícího společníka 
podle § 351 a 356. Zřejmě to, zda výše vypořádání nabízená ostatním společníkům, je 
přiměřená jejich účasti na zanikající společnosti.  

Znalecká zpráva o přezkoumání projektu převzetí jmění by podle odkazu na § 114 měla 
obsahovat: 

a) stanovisko znalce nebo k tomu, zda výměnný poměr případnými doplatky je vhodný 
a odůvodněný, (v daném případě by znalec zřejmě posuzoval, zda výše vypořádání je 
přiměřená), 

b) údaj, podle jaké metody nebo jakých metod byl stanoven výměnný poměr (v daném 
případě byla stanovena výše vypořádání), 

c) vyjádření, zda tato metoda nebo tyto metody jsou pro daný případ přiměřené, 
d) údaj, jakých výměnných poměrů (v daném případě výše vypořádání) by se dosáhlo 

při použití každé z metod ocenění, jestliže bylo použito více metod ocenění; 
současně se uvede stanovisko k tomu, jaká váha byla přiznána jednotlivým metodám 
ocenění při stanovení výměnného poměru (v daném případě při stanovení výše 
vypořádání) 



 

 

e)  zda a jaké zvláštní obtíže se vyskytly při oceňování jmění společnosti. 
Z obsahu znalecké zprávy o přezkoumání projektu převzetí jmění lze usuzovat, že je 

v podstatě totožná se znaleckým posudkem na přezkoumání výše a přiměřenosti vypořádání. 
Další problém tkví v tom, že znalecká zpráva má zcela jiný právní režim než posudek na 
přezkoumání výše a přiměřenosti vypořádání. Společníci nebo členové mohou souhlasit s tím, 
že se znalecká zpráva nevypracuje nebo ji nebudou požadovat (u společnosti s ručením 
omezeným), což u znaleckého posudku na přezkoumání výše a přiměřenosti vypořádání 
zákon o přeměnách neumožňuje. 

Z toho plyne, že odkaz na použití ustanovení o znalecké zprávě o fúzi v § 342 je chybný 
a neodůvodněný a neměl by se aplikovat, jinak vynaloží společnosti s ručením omezeným, 
akciové společnosti či družstva zcela zbytečné náklady. 

Převáží-li názor, že ustanovení, na něž se odkazuje, je nutné aplikovat, pak návrh na 
jmenování znalce pro přezkoumání projektu převzetí jmění podává zanikající i přejímající 
společnost s ručením omezeným, zanikající i přejímající akciová společnost, nebo přejímající 
družstvo. I když společník zanikající ani přejímající společnosti s ručením omezeným 
nepožádá o přezkoumání projektu převzetí jmění, akcionáři zanikající či přejímající 
společnosti budou souhlasit s tím, že znalecká zpráva o převzetí jmění se nevypracuje, 
a členové přejímajícího družstva budou souhlasit s tím, že znalecká zpráva o převzetí jmění se 
nevypracuje, je přejímající společník zanikající společnosti povinen nechat jmenovat znalce 
na přezkoumání výše a přiměřenosti vypořádání podle § 351 nebo 356. 

Budou-li znalecké zprávy o převzetí jmění povinné, snad bude možné, aby byl stejný 
znalec jmenován jak znalcem pro přezkoumání projektu převzetí jmění, tak znalcem pro 
přezkoumání výše a přiměřenosti vypořádání, i když to zákon výslovně (na rozdíl od znalců 
na ocenění jmění) neumožňuje. V případě, kdy by přejímající společnost s ručením 
omezeným nebo akciová společnost anebo družstvo mělo vyžadovat dva různé znalecké 
posudky, postačí snad posudek na přezkoumání výše a přiměřenosti vypořádání. 

Vypořádání musí být poskytnuto výlučně v penězích a ve lhůtě 1 měsíce ode dne zápisu 
převodu jmění do obchodního rejstříku. Vypořádání se úročí ode dne zápisu převodu jmění do 
obchodního rejstříku do zaplacení ve výši obvyklého úroku vyžadovaného bankami podle 
smlouvy o úvěru v místě, ve kterém měla zanikající společnost své sídlo v době zápisu 
převodu jmění do obchodního rejstříku; právo na úroky z prodlení tím není dotčeno. Právo na 
vyplacení vypořádání se nepromlčuje. 

 
7. Problémy ve vazbě na účetnictví 

 
Určité nejasnosti vnáší zákon o přeměnách i do vazeb na účetnictví. Podle § 10 se 

rozhodným dnem fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka rozumí den, od něhož se 
jednání zanikající obchodní společnosti nebo družstva nebo zanikajících obchodních 
společností nebo družstev nebo rozdělované obchodní společnosti nebo družstva považuje 
z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet nástupnické obchodní společnosti nebo 
družstva nebo nástupnických obchodních společností nebo družstev nebo přejímajícího 
společníka. 

Podle § 11 se ke dni, který předchází rozhodnému dni přeměny, sestavuje konečná účetní 
závěrka jako řádná nebo mimořádná účetní závěrka. Při převzetí jmění společnosti s ručením 
omezeným či akciové společnosti však nemusí být přejímající společník osobou, která vede 
účetnictví. S tím počítá i § 344, který uvádí, že se zahajovací rozvaha u přejímajícího 
společníka, který není obchodní společností nebo družstvem, sestavuje a schvaluje jen tehdy, 
jestliže má k rozhodnému dni přejímající společník povinnost vést účetnictví. Ve vztahu ke 
konečné účetní závěrce podobné ustanovení chybí. Není proto možný jiný výklad, že 
u takového společníka se nevyžaduje ani konečná účetní závěrka, neboť by ji neměl z čeho 



 

 

sestavit. Obdobnou nepřesnost obsahuje ustanovení § 339 písm. c), když vyžaduje, aby 
projekt převzetí jmění obsahoval i určení, v jaké struktuře přejímající společník přebírá složky 
vlastního a cizího kapitálu zanikající společnosti, jež nejsou závazkem. To opět nemůže platit 
v případě, že přejímající společník nevede účetnictví. 

Podle § 12 odst. 1 ověřují při vnitrostátní fúzi nebo rozdělení všechny zúčastněné 
obchodní společnosti nebo družstva konečnou účetní závěrku auditorem, pokud alespoň jedna 
ze zúčastněných obchodních společností nebo jedno ze zúčastněných družstev má povinnost 
ověřit konečnou účetní závěrku nebo mezitímní účetní závěrku auditorem. Problémem je, že 
zákon nestanoví, že v tomto případě musí být vždy ověřena auditorem i mezitímní účetní 
závěrka všech zúčastněných společností a družstev, pokud se sestavuje. Jsem názoru, že jde 
o opomenutí zákonodárce, a že je i v těchto případech možno dovozovat povinnost ověřit 
mezitímní účetní závěrku auditorem za stejných podmínek jako konečnou účetní závěrku, a to 
za použití teleologického a rozšiřujícího výkladu zákona. 

Podle § 12 odst. 2 při převodu jmění na společníka auditor ověřuje konečnou účetní 
závěrku zanikající obchodní společnosti, pokud přejímající společník nebo zanikající 
obchodní společnost má povinnost ověřit konečnou nebo mezitímní účetní závěrku auditorem. 
Zde platí vše, co jsem uvedl k § 12 odst. 1. 

Při změně právní formy se mezitímní, řádná nebo mimořádná účetní závěrka sestavená ke 
dni zpracování projektu změny právní formy ověřuje auditorem, pokud ověření účetní 
závěrky auditorem vyžaduje zvláštní zákon (§ 365 odst. 2). Při změně právní formy na 
akciovou společnost, společnost s ručením omezeným nebo družstvo musí být konečná nebo 
mezitímní účetní závěrka ověřena auditorem. 

V § 12 odst. 3 se uvádí, že pokud při vnitrostátní fúzi, rozdělení nebo převodu jmění 
vznikla povinnost zúčastněným obchodním společnostem nebo družstvům nebo přejímajícímu 
společníkovi ověřit konečnou účetní závěrku auditorem, jsou všechny nástupnické obchodní 
společnosti nebo družstva nebo přejímající společník povinni ověřit zahajovací rozvahu 
auditorem. U změny právní formy zákon o přeměnách v žádném ustanovení ověření 
zachovací rozvahy auditorem nevyžaduje. V tomto případě není zřejmé, zda jde o opomenutí 
nebo záměr zákonodárce. 

Podle § 11 odst. 3 se zahajovací rozvaha sestavuje k rozhodnému dni přeměny. Jestliže se 
vyžaduje zahajovací rozvaha při změně právní formy, sestavuje se ke dni, k němuž byla 
změna právní formy zapsána do obchodního rejstříku. Je pozoruhodné, že zákon o přeměnách 
stanoví jen, ke kterému dni se zahajovací rozvaha sestavuje (a to ještě nepřesně, neboť se 
vyžaduje i k prvnímu dni účetního období), pokud se vyžaduje, ale neukládá povinnost 
zahajovací rozvahu sestavit. Z povahy věci lze dovozovat, že jde o ty případy, kdy se 
sestavuje konečná účetní závěrka předcházející den zápisu změny právní formy do 
obchodního rejstříku (viz § 366 odst. 1), tedy při změně právní formy 

a) veřejné obchodní společnosti, 
b) komanditní společnosti, 
c) akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo družstva na veřejnou 

obchodní nebo komanditní společnost. 
 

Závěr 
 
Na závěr lze konstatovat, že zákonodárci se přes ujištění v důvodové zprávě nepodařilo 

předložit veřejnosti výrazně lepší právní úpravu, než která platila dosud a jež byla mnohdy 
podle důvodové zprávy nejasná. Stejnou kritiku lze vznést i vůči zákonu o přeměnách. A to 
snad i větší, neboť výkladových problémů se zde otvírá celá řada. V této souvislosti se nabízí 
otázka, zda je opravdu účelné unáhleně měnit právní úpravu, na niž si již veřejnost zvykla, 
není-li to nezbytné. Odpověď je nasnadě. Pod řadu legislativně technických chyb se jistě 



 

 

podepsalo i to, s jakou rychlostí byl tak rozsáhlý zákon připravován. 
Je třeba i přiznat, že některé nepřesnosti či nejasnosti, které výše uvádím, obsahovala 

i dosavadní právní úprava, avšak smyslem dekodifikace bylo právě nedostatky dosavadní 
právní úpravy odstranit a nikoliv je přebírat. 

V této souvislosti je na místě poznamenat, že autor tohoto článku byl v Legislativní radě 
vlády zpravodajem k předloze zákona o přeměnách, takže lze říci, že kritizuje i sám sebe a že 
je za uvedené chyby spoluodpovědný (i když nebyl autorem předlohy), neboť lze mít za to, že 
na ně měl v Legislativní radě upozornit. Na omluvu mu snad je to, že návrh zákona 
o přeměnách obsahoval takové množství vad, že se mohl soustředit jen na ty nejzávažnější 
(jen příloha ke zpravodajské zprávě obsahovala 10 stran konkrétních připomínek). 

 
 


