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Znalecká činnost a vnitřní obchodování
ve společnosti s ručením omezeným
a v akciové společnosti

Základ právní úpravy tzv. vnitřního ob-
chodování neboli zákonných omezení
dopadajících na smlouvy mezi akciovou
společností a osobami s ní spřízněnými
je v tuzemském právu zakotven v § 196a
ObchZ. Skrze odkaz obsažený v § 135
odst. 2 ObchZ se použije také na spo-
lečnost s ručením omezeným. Jedním

z pilířů tohoto systému je ingerence soudem jmenova-
ného znalce do obsahu obchodů vymezených v § 196a
odst. 3 ObchZ. Ustanovení se těší mimořádné pozornosti
i praktické relevanci. jak dokládá bezpočet odbor-
ných prací a každoročně několik stěžejních rozhodnutí
Nejvyššího soudu. Jejich zásluhou se daří postupně pře-
klenovat většinu výkladových nejasností Cílem tohoto
příspěvku je zmapovat dostupnou judikaturu a pokusit se
nastínit možná řešení některých otázek. jež přetrvávají

Petr Cech

Vývoj ustanovení
Ustanovení § 196a ObchZ se stalo součástí právního
řádu 1. července 1996. kdy nabyla účinnosti tzv. první
velká novela obchodního zákoníku (zákon Č. 142/1996
Sb) Než se ustálila do dnešní podoby. prošla jeho
dikce několika proměnami. Ty se dotkly nejen okruhu
osob. na něž ustanovení dopadá. ale i dalších otázek.
Vzhledem k § 193a odst. 3 a 4 ObchZ. jež mají význam
pro činnost znalce. lze poukázat zvláště na tzv. harmoni-
zační novelu obchodního zákoníku (zákon Č. 370/2000
Sb.). účinnou od 1. ledna 2001. a tzv. technickou novelu
(zákon Č. 501/2001 Sb.. po zrušení Ústavním soudem
znovu přijatý pod Č. 88/2003 Sb.). účinnou od
31. prosince 2001. resp. 1. dubna 2003. Při aplikaci
ustanovení na konkrétní kauzy je tudíž třeba sledovat.
jaké znění platilo v době. k níž se obchod váže.
Rozhodující je okamžik kontraktace. nikoliv plnění
Uzavřela-Ii tak např společnost smlouvu o prodeji či
nabytí majetku před 1. červencem 1996. majetek na je-
jím základě však převedla až po tomto datu. znalecký
posudek se nevyžadoval (viz např. závěry rozhodnutí
Nejvyššího soudu ze dne 29. března 2005. sp. zn. 29
Odo 347/2004).

Další posuny lze očekávat v dohledné době. Poslanec-
ká sněmovna Parlamentu Ceské republiky aktuálně
projednává návrh novely obchodního zákoníku (sněmovní
tisk Č. 310) předpokládající hned několik změn. Účinnosti
by měly nabýt 1. ledna 2012. dikce třetího a čtvrtého
odstavce v § 196a ObchZ. a tedy role a činnosti znalců.
by se však dotknout neměly. Vládě Ceské republiky se
ovšem předkládá současně i balík tzv. rekodifikačních
návrhů (projekt nového občanského zákoníku a nava-
zujících předpisů). Mezi nimi i návrh nového zákona

o obchodních korporacích. který by mělo pouhý rok
později (1. ledna 2013) nahradit stávající obchodní zá-
koník a s ním i § 196a ObchZ. Prosadí-Ii se předložené
znění. význam znalecké činnosti v procesu vnitřního ob-
chodování v obou formách společností podstatně klesne;
posudky budou nezbytné jen v omezeném počtu přípa-
dů. jež si v akciové společnosti žádá unijní právo

Účel a původ ustanovení
Požadavek znaleckých posudků v případě obchodů
vymezených v § 196a odst. 3 ObchZ má původ
v článku 11 druhé evropské směrnice (č. 77/91/EHS)
Jeho smysl a účel tkví ve snaze zabránit po určitou dobu
od vzniku akciové společnosti tomu. aby zakladatelé ob-
cházeli úpravu oceňování nepeněžitých vkladů při založe-
ní Jinak by mohli podlehnout pokušení vložit do společ-
nosti peněžité vklady. nepeněžitou hodnotu společnosti
za libovolnou cenu prodat. vložené peníze inkasovat zpět
a nepřímo dosáhnout cíle. jako by do společnosti rovnou
vkládali zamýšlený předmět. leč bez ocenění Délku roz-
hodné doby ponechává směrnice na členských státech.
nesmí však klesnout pod dva roky

Ceská republika promítla požadavek směrnice do ob-
chodního zákoníku značně extenzivně. Reagovala tak
na neblahé zkušenosti z první poloviny 90. let s neméně
extenzivními případy vnitřního obchodování. pro něž se
ustálilo označení .tunelovánl" Okruh spřízněných osob.
na něž § 196a ObchZ dopadá. tuzemský zákonodárce
oproti unijnímu rozšířil na mnohé další než jen zakla-
datele. Požadavku znaleckého ocenění podřídil rovněž
významné převody z majetku společnosti (směrnice
dopadá jen na situace. kdy společnost majetek nabývá).
Omezení se uplatní po celou dobu existence společnosti.
nikoliv jen několik let od vzniku. Stejný režim se použije
též pro společnost s ručením omezeným

Přijetím § 196a ObchZ tak Parlament Ceské republi-
ky sledoval snahu harmonizovat české právo s unijním.
doplněnou o zmíněnou "nadstavbu" s výlučně domácím
regulatorním pozadím. Oba faktory je třeba zohlednit při
výkladu sporných bodů výsledné úpravy. Tak i Nejvyšší
soud se střídavě dovolává komunitárního původu usta-
novení a opírá o něj důležité závěry (viz např rozhodnutí
ze dne 31. března 2009. sp zn. 29 Cdo 4315/2008. či
ze dne 22. dubna 2009. sp zn. 29 Cdo 3276/2008).
akcentuje ale i jeho ryze tuzemské přesahy.

Přitom i náhled na tento "národní" účel § 196a ObchZ
se postupně vyvíjí Ve starších rozhodnutích ještě Nejvyšší
soud vyzdvihuje ochranu minoritních společníků před
většinovými. jakož i před orgány společnosti a jejich členy
(viz např. rozhodnutí ze dne 3. ledna 2001. sp. zn. 29
Cdo 2011/2000) Pozdější důraz se přesouvá na ochranu
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samotné společnosti a skrze ni dalších osob, které jsou pří-
mo zainteresovány na blahu společnosti (zejména věřitelé)
Takto vymezený účel nabývá na významu tehdy, má-Ii
společnost jediného společníka, jednají-Ii všichni společní-
ci ve shodě či tvoří-Ii současně orgány společnosti. Strany
často namítaly, že potom není koho chránit, a ustanovení
by se nemělo uplatnit Tak tomu není. Omezení § 196a
odst 3 ObchZ se použije, i když např. všichni společníci
s předmětným majetkovým transferem souhlasí, účastní
se jej apod. Viz např. závěry Nejvyššího soudu v rozhod-
nutích ze dne 27. ledna 2009, sp zn. 29 (do 225/2007,
ze dne 25. června 2009, sp. zn. 29 (do 1483/2009, či ze
dne 29. září 2009, sp. zn. 29 (do 1460/2008.

Význam § 196a ObchZ konečně judikatura Nejvyššího
soudu spatřuje také v jeho přínosu k odstranění zájmových
kolizí při tzv. samokontraktaci, kdy tatáž fyzická osoba vy-
stupuje na obou stranách obchodu - jednak sama za se-
be, na druhé straně coby orgán společnosti jednající jejím
jménem Tím, že obchodní zákoník stanoví pro obchody
v režimu § 196a ObchZ jasná pravidla, samokontraktaci
(při dodržení těchto pravidel) předpokládá. Na takové
úkony potom není důvod ani analogicky vztahovat zákaz,
aby jiného zastupoval ten, jehož zájmy jsou v rozporu se
zájmy zastoupeného (§ 22 odst 2 ObčZ). Jestliže statu-
tární orgán či jeho člen (samo)kontrahuje se společností
ve věci, která nespadá pod režim § 196a ObchZ ani ob-
dobného zákonného ustanovení, riziku neplatné smlouvy
se naopak vystavuje. Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze
dne 24. února 2009, sp zn. 29 (do 3864/2008, a ze dne
20. května 2010, sp. zn. 29 (do 91012009.

Okruh dotčených osob
Znalecké posudky zákon v § 196a odst 3 ObchZ
vyžaduje pro smlouvy mezi společností a osobami uve-
denými jednak zde, jednak v § 196a odst 1 ObchZ.

Vazbou na první odstavec okruh spřízněných osob zahr-
nuje člena představenstva / jednatele, člena dozorčí rady,
prokuristu nebo jinou osobu, která je oprávněna takovou
smlouvu uzavřít jménem společnosti, a osoby jim blízké.

Judikatura vyjasnila, že za blízkou je třeba považovat
také osobu právnickou (viz např. rozhodnutí Nejvyššího
soudu ze dne 28. ledna 2009, sp. zn. 29 (do
1807/2007, a především pak ze dne 27. ledna 2010,
sp. zn. 29 (do 4822/2008). Znalecký posudek tudíž
bude nezbytný nejen při převodech majetku mezi spo-
lečností a např. příbuzným jejího jednatele, nýbrž i mezi
společností a všemi dalšími subjekty, ve kterých takový
jednatel společnosti (nikoliv již jeho příbuzný) zastává
funkci (člena) orgánu (např dozorčí rady). dále s nimiž
má pracovní poměr či na kterých se významně majetko-
vě podílí (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne
1. srpna 2002, sp. zn. 21 (do 2192/2001, či ze dne
29. dubna 2004, sp. zn. 22 (do 1836/2003).

Pochybnosti panují ohledně otázky, zda za "jinou osobu,
která Je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu
uzavřít", lze považovat i zákonné či smluvní zmocněnce
společnosti (např. jejího generálního ředitele anebo i jen
advokáta v plné moci) Judikatura vyznívá rozporně

(viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2009,
sp. zn. 29 (do 1571/2007, a proti tomu ze dne 28. květ-
na 2009, sp. zn. 29 (do 38/2009). Kloním se k názoru, že
i tito zmocněnci by do okruhu spřízněných osob spadnout
měli, nebot také oni jednají jménem společnosti. Lze však
zaznamenat i výklad opačný, zdůrazňující. že okruh spříz-
něných osob by byl již nadmíru široký

Jinou, jménem společnosti jednající osobou nepochyb-
ně bude její likvidátor. Judikatura ostatně potvrzuje, že
§ 196a ObchZ se plně prosadí i během likvidace (viz
rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. prosince 2002,
sp. zn. 29 Odo 696/2002, a opět ze dne 22. února
2011, sp. zn. 29 (do 4193/2009).

Ustanovení nezmiňuje členy výboru pro audit, zřizuje-
li jej povinně společnost, která je subjektem veřejného
zájmu (§ 44 zákona č. 93/2009 Sb, o auditorech).
Domnívám se, že z logiky věci bude třeba § 196a ObchZ
aplikovat i na smlouvy s nimi.

Dle § 196a odst 3 ObchZ potom okruh spřízněných
osob zahrnuje zakladatele společnosti (i když v době,
kdy se společností uzavírají smlouvu, již společníky ne-
jsou). všechny aktuální společníky (bez ohledu na výši
podílu) a osoby, které s prve uvedenými jednají ve sho-
dě. K výkladu pojmu jednání ve shodě viz nedávné roz-
hodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. ledna 2011,
sp. zn. 29 (do 3619/2009.

Judikatura staví najisto, že § 196a odst 3 ObchZ
nedopadá na osoby blízké zakladatelům či společníkům
(tedy např. na převody majetku ze společnosti na sy-
na jejího akcionáře). To nevylučuje posoudit extrémní
případy takových převodů jako obcházení zákona (viz
rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2008,
sp zn. 29 Odo 1012/2006) Uzavírá-Ii však společnost
smlouvu s manželkou společníka a nemají-Ii tito manželé
rozdělené společné jmění, § 196a odst 3 ObchZ se
opět použije, když převod se nakonec dotkne i majetko-
vé sféry společníka (v konečném důsledku půjde o pře-
vod majetku na společníka či z jeho majetku). Viz k tomu
rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. května 2009,
sp. zn. 29 Odo 1670/2006, ze dne 24. června 2009,
sp. zn. 29 (do 3782/2007, či ze dne 19. května 2010,
sp. zn. 29 (do 3203/2009.

Ustanovení § 196a odst 3 ObchZ konečně okruh spří-
zněných osob rozšiřuje o "osoby jí ovládané", čímž nemí-
ní osoby ovládané dotčenou společností, nýbrž některou
z uvedených osob, a dále o osoby, se kterou taková oso-
ba (opět nikoliv společnost) tvoří koncern.

Pro úplnost je třeba doplnit, že od 1. července 1996
do 31 . prosince 2000 odkazoval § 196a odst 3 ObchZ
také na osoby uvedené v § 196a odst 2 ObchZ.
Znalecký posudek tak byl nezbytný rovněž pro smlouvy
mezi společností a všemi subjekty, jejichž jménem mohla
smlouvu uzavřít některá z osob vy jmenovaných v § 196a
odst 1 ObchZ. Ustanovení se tedy použilo nejen např
na převod majetku mezi společností ALFA a manželkou
člena její dozorčí rady, nýbrž také mezi ALFA a společ-
ností BETA, ve které tato manželka působila co by jed-
natelka. Od 1. ledna 2001 se tento závěr neprosadí, jak



Nejvyšší soud potvrdil v rozhodnutí ze dne 26. ledna
2011. sp zn. 29 Cdo 3619/2009.

V téže době se naopak uplatnila výjimka pro nabytí
majetku od osoby. která společnost ovládala. K ne-
jasnostem s ní spojeným viz jen rozpornou judikaturu
Nejvyššího soudu v rozhodnutích ze dne 26. května
2009. sp. zn. 32 Cdo 1073/2007. či ze dne 30. čer-
vence 2009. sp zn. 29 Cdo 2769/2009. Obě vycházejí
z názoru. že výjimka se týkala také požadavku znalecké-
ho ocenění. Považuji tento názor za problematický.

Okruh dotčených smluv
Zákon vyžaduje znalecký posudek. jestliže společnost
od dříve uvedených osob nabývá majetek za protihod-
notu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základ-
ního kapitálu (posuzováno ke dni nabytí) nebo na ně
úplatně převádí majetek této hodnoty.

S tím souvisí otázka. co rozumět nabýváním. resp
převodem "majetku". Nejvyšší soud prozatím vyjasnil. že
takové nabývání či převod nespočívá v uzavírání smluv
o úvěru či půjčce ani v poskytování zajištění zástavním
právem či dokonce ručením (ač z dikce § 196a odst. 5
ObchZ by bylo možné dovodit opak). Dle Nejvyššího
soudu na uvedené smlouvy a nástroje zajištění dopadá
jen § 196a odst. 1 ObchZ. Viz jeho rozhodnutí ze dne
22. dubna 2009. sp. zn. 29 Cdo 3276/2008.

Nesporné je rovněž to. že znalecký posudek je ne-
zbytný (vedle převodu nemovitostí a věcí movitých)
také v případě prodeje podniku či jeho části (viz roz-
hodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. června 2010.
sp. zn. 23 Cdo 4836/2009). anebo postoupení pohle-
dávky. i kdyby za úplatu ve výši celé dlužné částky (viz
např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. května
2007. sp. zn. 32 Odo 613/2005. či ze dne 9. prosince
2009. sp zn. 23 Cdo 3867/2007). Je tomu tak proto.
že ocenění musí zohlednit také hodnotu příslušenství
postupované pohledávky. které může hodnotu pohle-
dávky zvýšit i výrazně nad částku jistiny.

Nejasnosti naopak přetrvávají ohledně smluv o dílo.
Pouze nepřímo (nebot pro jiný účel) lze v judikatuře
Nejvyššího soudu číst. že také ony naplňují znaky smlou-
vy. na jejichž základě dochází k nabývání majetku (viz
např. rozhodnutí ze dne 31. srpna 2010. sp. zn. 33 Cdo
1090/2008). Ještě méně jasný je režim smluv nájemních
a těch. jejichž předmětem jsou služby. Odpověď snad
nabízí unijní právo Je-Ii cílem článku 11 druhé směrnice
čelit obcházení úpravy oceňování nepeněžitých vkladů.
považuji za logické vztáhnout § 196a odst. 3 ObchZ
na majetkové transfery všech statků. které mohou sloužit
jako takový vklad. Právo nájmu mezi ně patří (viz § 59
odst. 7 ObchZl. ustanovení § 196a odst. 3 ObchZ by tak
mohlo zahrnout i je. Služby naproti tomu do základního
kapitálu vložit nelze (viz § 59 odst. 2 ObchZ) Striktně
vzato proto není důvod uvažovat ani o potřebě jejich ná-
sledného znaleckého ocenění dle § 196a odst. 3 ObchZ.
Platí ovšem. že konečné stanovisko bude moci zaujmout
jedině Evropský soudní dvůr.
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Nakolik se má pro účely zjištování překročení roz-
hodného prahu deseti procent na základním kapitálu
zohlednit smluvená cena. anebo objektivní hodnota
předmětu převodu. vyplyne z toho. zda společnost
takový předmět nabývá či zcizuje. Nabývá-Ii. rozho-
duje částka. kterou platí. Pokud např. společnost. jejíž
základní kapitál činí 2 mil. Kč. kupuje od akcionáře
nemovitost v hodnotě nedosahující 200 tis. Kč. chystá
se však za ni platit více než tuto částku. bez znalecké-
ho posudku se neobejde. Jestliže by akcionáři stejnou
nemovitost prodávala. šlo by to bez posudku. at by
se akcionář rozhodl zaplatit cenu jakkoliv vysokou.
Posudek by se vyžadoval. teprve převáděla-Ii by spo-
lečnost na akcionáře nemovitost o hodnotě přesahující
200 tis. Kč. opět bez ohledu na výši kupní ceny.
Viz např. závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne
28. ledna 2010. sp zn. 29 Cdo 852/2009.

Z historického hlediska je třeba připomenout. že
do konce roku 2000 docházelo ke sčítání hodnot/cen
plnění po dobu celého roku. práh desetiny základního
kapitálu tak bylo možné překročit i jen sérií postup-
ných převodů. Tento požadavek vzal za své od 1. ledna
2001. jak potvrzuje i judikatura (viz např. rozhodnutí
Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2007. sp. zn. 29
Odo 780/2006). To neznamená. že záměrné (úmyslné)
štěpení předmětu převodu a jeho postupný převod
na základě několika smluv nemůže založit obcházení
zákona a neplatnost každé z těchto smluv. Viz např.
závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. října
2010. sp. zn. 29 Cdo 4356/2009.

Může být sporné. zda posudky vyžadovat. hodlá-li spo-
lečnost převádět majetek. jehož hodnota převyšuje dese-
tinu základního kapitálu. bezúplatně. Ustanovení § 196a
odst. 3 ObchZ výslovně dopadá jen na úplatné převody.
Domnívám se nicméně. že výkladem bude třeba jeho
dopad vztáhnout i na darování. Nebylo by logické trvat
na posudku. pokud by společnost majetek převáděla

Pronájem kanceláře
Advokátní kancelář se sídlem

v Praze 1, Panská 6,
pronajme v rámci svých prostor

samostatnou místnost
pro cca 10 lidí a zasedací místnost.

Služby jsou zajištěny.
Bližší informace o finančních

a dalších podmínkách pronájmu
u JUDr. Podzimkové

na tel.: 724210378 nebo na e-mailu:
podzimkova@akpodzimkova.cz.
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sice pod cenou, stále však alespoň za nějakou úplatu,
a současně připustit, aby stejnou věc spřízněné osobě
bez omezení darovala. Nehledě na ustanovení
§ 179 odst. 4 ObchZ, podle něhož smí společnost bez-
úplatně převádět majetek na akcionáře jen v případech,
kdy to zákon výslovně dovoluje

Výjimka pro běžný obchodní styk
Potřeba znaleckých posudků odpadá, je-Ii splněna některá
z výjimek v § 196a odst. 4 ObchZ. Nejčastěji využitelná
je výjimka pro převody v rámci běžného obchodního sty-
ku. Ta sice platí až od 1. ledna 2001, pokud jde o nabytí
majetku, resp. 31. prosince 2001, jde-Ii o jeho zcizení.
Nejvyšší soud nicméně dovodil, že se uplatní i na nabytí
před 1. lednem 2001 (viz rozhodnutí ze dne 31. března
2009, sp. zn 29 (do 4315/2008). Obdobně rozhodl
i ve vztahu ke zcizení (viz rozhodnutí ze dne 9. prosince
2009, sp. zn. 23 (do 3867/2007). Casové hledisko tak
nakonec u žádné z těchto výjimek nehraje roli.

Složitější je otázka, kdy lze mít převod majetku
za uskutečněný v rámci běžného obchodního styku.
Dřívější judikatura se zdánlivě spokojila s tím, aby tako-
vý převod spadal do předmětu podnikání společnosti
(viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. květ-
na 2007, sp zn. 32 Odo 613/2005). Poslední vývoj
ukazuje, že s tím není možné vystačit. Na jedné straně
není třeba lpět na kontraktaci v rámci předmětu podni-
kání, když i obslužné či podpůrné úkony mohou před-
stavovat běžný obchodní styk. A naopak - řada smluv
realizovaná v rámci předmětu podnikání společnosti
se může běžnému obchodnímu styku zcela vymykat.
Podstatné je, aby k podobným převodům ve společnosti
docházelo naprosto běžně, a nejednalo se jen o výjimeč-
ný či jednorázový akt, jakkoliv krytý předmětem jejího
podnikání. Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne
9. prosince 2009, sp zn. 23 (do 3867/2007, ze dne
24. června 2010, sp. zn. 29 (do 2535/2009, ze dne
30. června 2010, sp zn. 29 (do 753/2009, či ze dne
29. září 2010, sp. zn. 29 (do 2319/2009.

Předmět a význam posudku znalce
Jsou-li splněny předpoklady § 196a odst. 3 ObchZ
a nejde-li o některou z výjimek dle § 196a odst. 40bchZ,
vyžaduje zákon, aby "hodnota" majetku byla stanovena
"na základě posudku" znalce jmenovaného soudem.

Pro jmenování a odměňování znalce platí § 59 odst. 3
ObchZ, tedy táž procedura, jako by se předmět převodu
oceňoval pro účely vkladu do základního kapitálu. To jen
potvrzuje prapůvodní unijní záměr čelit touto úpravou
obcházení úpravy nepeněžitých vkladů. Zcela výjimečně
lze od požadavku (nového) soudního jmenování znalce
upustit. Nejvyšší soud tak stanovil pro případ, že zna-
lec byl pro druhově totožný předmět ocenění v téže
společnosti již jmenován, stalo se tak v blízké minulosti
a u znalce v mezidobí nenastala překážka, která by brá-
nila jeho opětovnému jmenování (nebyl vyškrtnut ze se-
znamu znalců, nestal se závislým na společnosti apod.).
V konkrétním případě se jednalo o znalce jmenovaného

za účelem určení hodnoty převáděných akcií s tím, že
po zhruba půl roce vyvstala potřeba ocenění dodateč-
ných několika kusů z téže emise. Společnost se obrátila
na původního znalce, leč nevyžádala si jeho opětovné
jmenování soudem. Nejvyšší soud tento postup (při spl-
nění uvedených podmínek) akceptoval (viz rozhodnutí ze
dne 27. února 2007, sp. zn. 29 Odo 78012006).

Požadavku, aby hodnota byla stanovena "na základě
posudku", je nutno rozumět tak, že znalecký posudek
zásadně musí existovat již v době uzavírání smlouvy,
resp. před tím, než je společnost vázána úkony směřu-
jícími k jejímu uzavření (např. před podáním závazného
návrhu) Již v této době orgány společnosti musejí mít
objektivní (a závazné) vodítko pro stanovení výše proti-
plnění. Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. března
2002, sp. zn. 29 Odo 159/2002 výjimečně (a nepří-
mo) připouští i kontraktaci před zpracováním posud-
ku. Výlučně však za podmínky, že smlouva výslovně
předvídá budoucí existenci posudku a zakotvuje právo
společnosti na případný doplatek rozdílu mezi cenou
sjednanou a hodnotou dodatečně určenou znalcem.
Z praxe jsou nicméně známy případy, ve kterých soudy
nižších stupňů nebyly v podobné situaci připraveny znal-
ce jmenovat. Argumentovaly, že dodatečný posudek by
na věci stejně nic nezměnil, když smlouva je neplatná
a neplatnost nezhojitelná. Na budoucí znalecké posudky
tudíž nelze spoléhat. V prostředí závazkových vztahů
podřízených obecnému právu občanskému jsou potom
vyloženě rizikové. Nejvyšší soud opakovaně uzavřel, že
určení podstatné náležitosti smlouvy odkazem na posu-
dek, který v době jejího uzavírání neexistuje, způsobuje
v občanskoprávních vztazích neurčitost, a tudíž neplat-
nost smlouvy. Viz např. rozhodnutí ze dne 28. ledna
2003, sp. zn. 22 (do 1625/2002, či ze dne 24. února
2011, sp. zn. 33 (do 440412008.

Závěry znalcova posudku jsou pro strany do té míry
závazné, že výše proti plnění se s nimi musí shodovat nebo
být pro společnost, jejíž ochranu § 196a ObchZ sleduje,
výhodnější. Není tedy vyloučeno, aby společnost, která
majetek nabývá, sjednala nižší kupní cenu, než určil posu-
dek, tudíž kupovala výhodněji. Shodně, prodá-li majetek
za vyšší cenu, než odpovídá posudku. Závěr, podle něhož
dosažená cena se musí vždy rovnat výsledku ocenění, by
odporoval logice i účelu ustanovení. Možnost odchýlit se
od posudku směrem pro společnost příznivějším Nejvyšší
soud nepřímo potvrdil (byt pro účely § 196a odst. 1
ObchZ) v rozhodnutí ze dne 27. ledna 2009, sp zn.29
(do 1780/2008. Budou-Ii ovšem předpoklady § 196a
odst. 3 ObchZ naplněny u obou účastníků, tj. ustanovení
bude sledovat ochranu obou stran smlouvy, nezbude, než
závěry znaleckého posudku převzít beze zbytku (např.
převod majetku mezi sesterskými společnostmi ovládaný-
mi týmž společníkem). V takovém případě by sebemenší
odklon od závěrů znalce poškodil jednu ze stran, tedy
i ohrozil účel zákona.

Z dikce zákona plyne, že objektem znaleckého ocenění
je obecná hodnota předmětu převodu (s přihlédnutím
k případným zátěžím věcněprávní povahy, které s ním



přejdou na každého nabyvatele, jako např. zástavní
právo, věcná břemena apod.) Není úlohou znalce vy-
jadřovat se k předpokládaným podmínkám zamýšlené
smlouvy, byt by se nepřímo mohly odrážet v přiměře-
nosti výše proti plnění (např. neúměrně dlouhá doba
splatnosti ceny majetku zcizovaného společností]. V do-
bě, kdy znalec plní úkol, tato ujednání ještě ani nemu-
sejí být k dispozici. Je-Ii naproti tomu zřejmé, že s před-
mětem převodu na nabyvatele přejdou i doprovodné
majetkové hodnoty, jež s ním jinak běžně nepřecházejí,
je třeba je rovněž ocenit, když - striktně vzato - také
na ně je třeba § 196a odst. 3 ObchZ vztáhnout.

Řada doplňkových závěrů týkajících se znalcovy čin-
nosti v režimu § 196a odst. 3 ObchZ se podává z roz-
hodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2007, sp.
zn. 29 Odo 780/2006. Připouští, aby soud jmenoval
znalce pro více znaleckých úkolů, které budou postup-
ně realizovány v budoucnu. Na druhé straně klade přís-
né požadavky na znalcovu nezávislost i v době po jeho
jmenování. Tím spíše, realizuje-Ii znalec úkol s odstu-
pem od svého jmenování. Pokud by nezávislost pozbyl
do okamžiku, kdy ocenění provádí, výsledky své práce
by znehodnotil; posudek by nebylo možné použít.

Důsledky nedodržení zákona
Právní dopady nerespektování znaleckého posudku
jsou tíživé a judikatura k nim ustálená. Uzavře-Ii spo-
lečnost smlouvu, k níž § 196a odst. 3 ObchZ vyžaduje
posudek, aniž by cena plnění vycházela z posudku,
stíhá smlouvu sankce absolutní neplatnosti (§ 39
ObčZJ. Smlouva nevyvolá zamyšlené právní následky:
převodce nepozbude vlastnické právo k předmětu pře-
vodu, nabyvatel se nestane jeho vlastníkem. Veškerá
přijatá plnění představují bezdůvodná obohacení, jež si
strany musejí vydat. To platí i tehdy, kdyby se žádná ze
stran neplatnosti nedovolala. Soud musí k neplatnosti
přihlédnout z úřední povinnosti, v libovolném řízení
(i v rámci posuzování předběžné otázky) a kdykoliv, tře-
ba ještě dvacet let po uzavření smlouvy. Nejvyšší soud
tak poprvé rozhodl dne 3. ledna 2001, sp. zn. 29 Cdo
2011/2000, a od té doby tento závěr nesčetněkrát zo-
pakoval, naposledy v rozhodnutí ze dne 29. září 2010,
sp. zn. 29 Cdo 2319/2009. Ani vydržení předmětu
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převodu často nebude připadat v úvahu. Ocitne-Ii
se nabyvatel v omylu ohledně právního posouzení
věci, nebude možné dovodit jeho dobrou víru a tedy
oprávněnou držbu. Judikatura k této otázce je rovněž
pevně ustálena a Nejvyšší soud ji připomněl i speciálně
ve vztahu k § 196a ObchZ (viz např. rozhodnutí ze dne
25. června 2009, sp. zn. 29 Cdo 2020/2007J.

Absolutní neplatnost nelze zhojit. Nejvyšší soud ji tak
logicky spatřuje i v situaci, ve které pozdější posudek
potvrdí, že sjednané protiplnění odráží skutečnou hod-
notu předmětu převodu. Viz k tomu např. rozhodnutí
ze dne 10. září 2008, sp. zn. 29 Cdo 3300/2008, či ze
dne 23. června 2010, sp. zn. 23 Cdo 4836/2009. I to
je jeden z důvodů, proč zásadně není na místě (nejde-Ii
o výjimečný případ uvedený výše). aby soud jmenoval
znalce dodatečně. Je nicméně otázkou, zda se Nejvyšší
soud od tohoto závěru v budoucnu neodkloní. Letmý ná-
znak možného vývoje nazírání na tento problém by mohl
plynout z rozhodnutí ze dne 26. ledna 2011, sp zn.29
Cdo 3619/2009. Nejvyšší soud v něm odvolací soud
nenabádá k respektu k dosavadní judikatuře v této věci,
jak jistě mohl učinit. Pouze jej vyzývá k tomu, aby se
(shledá-Ii na základě nového právního posouzení prostor
pro aplikaci § 196a odst. 3 ObchZJ vypořádal s obranou
dovolatelky, podle níž převod proběhl za tržní (obvyklou)
cenu. Jakýkoliv odklon od dosavadní judikatury ale může
projednat a rozhodnout jen velký senát.

Ani zpracování posudku a jeho promítnutí do smlou-
vy přitom ještě nemusí zaručit platnost smlouvy.
Nejvyšší soud již v rozhodnutí ze dne 31 . srpna 2006,
sp. zn. 29 Odo 184/2005, dospěl k názoru, že i závěry
posudku mohou být následně shledány nesprávnými
a založit neplatnost smlouvy. Zvláště ukáže-Ii se, že
strany sledovaly úmysl zkrátit uspokojení pohledávek
věřitelů. Již tento závěr nicméně Nejvyšší soud ome-
zil na případy vad posudku, které lze přičíst stranám
smlouvy (společnost např. poskytne znalci chybné
údaje nebo znalce jinak nepřípustně ovlivní]. Tuto pod-
mínku Nejvyšší soud ještě více posílil v rozhodnutí ze
dne 26. října 2010, sp zn. 29 Cdo 4356/2009. Závěry
znalcova posudku se v daném případě ukázaly jako
neudržitelné, nepodařilo se nicméně prokázat, že vady
posudku zapříčinila společnost. Nejvyšší soud vyzdvihl,
že pokud strany dostojí povinnostem, poskytnou znalci
součinnost a ani jinak neovlivní posudek, nelze ne-
správnost ocenění sankcionovat neplatností smlouvy.
Opačný výklad by strany nadmíru zatížil povinností
přezkoumávat posudek, k čemuž postrádají odbornou
způsobilost. Zjištěné vady posudku tak nanejvýš mo-
hou založit odpovědnost znalce za škodu.
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