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Pokud k takovým obchodům nedala souhlas valná hromada společ-
nosti, pokud tak není činěno za podmínek obvyklých v obchodním

styku, nebo pokud není hodnota převáděného majetku stanovena na
základě posudku znalce jmenovaného soudem, jsou výše uvedené trans-
akce mezi „spřízněnými osobami“ neplatné (nemovitostní transakce
nevyjímaje). Nejednotnost přitom však panovala ve výkladu ustanovení,
které se týká poskytování ručení.

V dubnu 2009 spatřilo světlo světa sjednocující rozhodnutí Nejvyššího
soudu, které výslovně stanovilo, že zástava (např. nemovitosti) ani ručení
poskytnuté mezi spřízněnými osobami nevyžadují ocenění znalcem jme-
novaným soudem. Toto rozhodnutí může přinést finanční a admi nistra -
tivní úlevu, z níž budou profitovat zejména všechny korporace žádající
o úvěr (např. v rámci developerského projektu). Proč toto zákonné usta-
novení činilo v praxi takové potíže a vypořádal se s nimi nyní Nejvyšší
soud definitivně? 

ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ MEZI „SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI“ 
Podle ustanovení § 196a odst. 1 obchodního zákoníku (dále OZ) může

společnost uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva,
dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou oprávněnou takovou
smlouvu za společnost uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo
smlouvu o zajištění závazků těchto osob, nebo na ně bezplatně převést
majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za
podmínek obvyklých v obchodním styku. 

Pokud tedy např. prokurista „P“ společnosti „S“ požádá banku
o poskytnutí úvěru a společnost „S“ zajistí úvěr zřízením zástavního práva

ke svým nemovitostem, musí být uzavření zástavní smlouvy předem schvá-
leno valnou hromadou společnosti „S“ a musí tak být učiněno jen
za podmínek obvyklých v obchodním styku (tedy za obvyklou úplatu, kte-
rou prokurista „P“ musí uhradit společnosti „S“). 

PŘEVOD MAJETKU MEZI „SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI“ 
Ustanovení § 196a odst. 3 OZ dále stanoví, že pokud dochází mezi

„spřízněnými osobami“ k převodu majetku v hodnotě nebo za protihod-
notu ve výši alespoň jedné desetiny základního kapitálu, musí být jeho
hodnota určena znalcem, jehož jmenuje soud. Jestliže k převodu do -
chází do tří let od vzniku společnosti, musí jej schválit valná hromada,
přičemž stačí i schválení následné. 

Pokud se tedy např. mateřská společnost se základním kapitálem 100
rozhodne prodat své dceřiné společnosti budovu za cenu ve výši 12, musí
být její hodnota určena znalcem jmenovaným soudem, jinak je převod
takového majetku absolutně neplatným právním úkonem. Pro úplnost je
nutné dodat, že se posudek znalce nevyžaduje v případě, kdy jsou prodej
nebo nabývaní majetku činěny v rámci běžného obchodního styku.

RUČENÍ POSKYTNUTÉ MEZI „SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI“ 
Ustanovení § 196a odst. 5 OZ stanoví, že se výše uvedené povinnosti

vztahují také na převzetí ručení. Pokud si např. vezme mateřská společ-
nost u banky úvěr za účelem nákupu pozemků a dceřiná společnost se
u banky zaručí zřízením zástavního práva ke své budově, měla by si
mateřská společnost (podle striktního výkladu § 196a odst. 5 OZ) vyžá-
dat souhlas valné hromady, dále by měly být dodrženy podmínky obvy-
klé v obchodním styku a mělo by dojít k ocenění posudkem znalce. 

V této souvislosti vyvstávaly pro aplikační praxi zejména následující
otázky: Co se rozumí pod pojmem „ručení“? Je nutný k převzetí ručení
předchozí souhlas valné hromady nebo postačí až následný? Co má zna-
lec vlastně oceňovat?.

Z důvodu nejasnosti ustanovení § 196a odst. 5 OZ se praxe v aplikaci
tohoto ustanovení rozcházela. Většina bank a jiných finančních institucí
nechtěla riskovat neplatnost daného zajištění a vyžadovala posudky sou-
dem jmenovaných znalců k stanovení „hodnoty ručení“ mezi „spřízněnými
osobami“, což celé financování prodlužovalo a finančně prodražovalo. 

CO PŘINESLO ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU 29 CDO
3276/2008?

Nejvyšší soud zejména potvrdil, že výši ručitelského závazku nelze
stanovit na základě posudku znalce, a dále, že pro režim ručení platí

USTANOVENÍ § 196A OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU
STANOVÍ PRO URČITÉ OBCHODY MEZI „SPŘÍZNĚNÝMI
OSOBAMI“ POMĚRNĚ PŘÍSNÁ PRAVIDLA. TÝKÁ SE TO
NAPŘÍKLAD UZAVÍRÁNÍ SMLUV O ÚVĚRU A PŮJČCE
A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ, VČETNĚ RUČENÍ, ANEBO SMLUV
O PŘEVODU MAJETKU V HODNOTĚ NEBO ZA
PROTIHODNOTU VE VÝŠI ALESPOŇ JEDNÉ DESETINY
ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI.

The provision of Section 196a of the Commercial Code
stipulates rather strict rules for certain transactions
between the so-called „related entities“. For example, it
concerns concluding loan agreements, credit agreements
and funding thereof, including security or property
transfer agreements concerning assets with the value or
for consideration amounting to at least one tenth of the
company’s basic capital. 

Významné rozhodnutí
Nejvyššího soudu

Important decision of the Supreme Court

Mag. David Vosol Dagmar Bicková
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However, the aforesaid transactions
between the ‘related entities’ are

null and void (including real property
transactions) if the company’s general
meeting did not provide its consent to
such a deal, or if the transaction is not
carried out under general business
conditions, or if the value of the
transferred assets is not determined
by a court-appointed expert’s opinion.
Also, the interpretation of the provision
applicable to rendering security was
also rather ambiguous. 

In April 2009, the Supreme Court
passed a unifying decision, which
explicitly defined that a pledge (e. g.
concerning real property) or a security
provided between related entities does
not require to be assessed by a court-
-appointed expert. This decision may
result in both financial and administrative
relief, which will be beneficial particularly
for all corporate entities filing for a loan
(e. g. for the purpose of a development
project). So, why did the statutory
provision caused so much trouble in
practice and was eventually left up to
the Supreme Court to deal with it once
and for all? 

SECURING LIABILITIES 
BETWEEN ‘RELATED ENTITIES’ 

Pursuant to the provision of Section
196a ss. 1 of the Commercial Code
(hereinafter the ‘CC’), a company may
conclude a loan or a credit agreement
with a member of the Board of Directors,
the Supervisory Board, a holder of proxy
or with another person authorized to
conclude such agreement on behalf of
the company, or with persons related
thereto; or, it may conclude a contract
to secure the liabilities of these persons,
or to transfer the company’s assets to
them free of charge, only with the
prior consent of the general meeting
and only under general business
conditions. 

Therefore, if a proxy holder ‘P’ from
the company ‘S’ files a request for
a loan with a bank and the company ‘S’
secures that loan by the establishment
of a right of lien over its real property,
the conclusion of the pledge agreement
must be first approved by the general
meeting of the company ‘S’ and the
transaction must be carried out only
under general business conditions 
(i. e. for a usual consideration to be
paid by the proxy holder ‘P’ to the
company ‘S’). 

TRANSFER OF ASSETS BETWEEN
‘RELATED ENTITIES’ 

The provision of Section 196a ss. 3 of
the CC further stipulates that if ‘related
entities’ transfer assets between each
other with a value or for consideration
amounting to at least one tenth of the
company’s basic capital, its value must
be assessed by an expert appointed by
the court. If the transfer is carried out
within three years from the establishment
of the company, it must be approved
by the general meeting, otherwise it is
sufficient to approve thereafter. 

Therefore, if a parent company with
the basic capital of 100K decides to
sell a building to its subsidiary for the
price amounting to 12K, the value
of the building must be assessed by
a court-appointed expert; otherwise,
the transfer of the asset is null and
void. It must be added, however, that
the expert’s opinion is not required
in the event that the sale or acquisition
of property is completed within
general commercial relations. 

SECURITY PROVIDED BETWEEN
‘RELATED ENTITIES’ 

The provision of Section 196a ss. 5
of the CC stipulates that the aforesaid
duties apply also to the assumption
of a security. Therefore, if the parent
company applies for a loan from
a bank for the purpose of purchasing

land and its subsidiary gives security
by establishing the right of lien over
its building, the subsidiary should
(according to strict interpretation of
Section 196a ss. 5 CC) request approval
of the transaction by the general meeting
and general business conditions should
be met and the property value should
be assessed by an expert. 

In connection therewith, the following
questions frequently occurred in practice:
what is to be understood as a ‘security’?
Is the prior consent of the general
meeting necessary in order to assume
security or it would be sufficient to
approve the transaction post the event?
What is it that the expert should estimate?

Given the vagueness of the provision
of Section 196a ss. 5 of the CC its
practical application was far from
clear. Most of the banks and other
financial institutions wanted to avoid
the risk of nullity of any given security
and requested expert opinions prepared
by court-appointed experts in order to
estimate the ‘security value’ between
the ‘related entities’, which only
contributed to further prolongation of
the transaction and increase in costs. 

WHAT ARE THE BENEFITS OF
THE DECISION PASSED BY THE
SUPREME COURT UNDER CASE
NO. 29 CDO 3276/2008?

The Supreme Court confirmed that

the amount of the security liability
cannot be determined by an expert’s
opinion; furthermore, the same provision
applies to the security regime as well
as to other methods of securing
liabilities (i.e. Section 196a ss. 1 of the
CC); therefore, the duty to determine
the amount of a consideration cannot
be subject to the duty to do so pursuant
to Section 196a ss. 3 of the CC based
on an expert opinion as there is nothing
to estimate. 

CONCLUSION 
The decision of the Supreme Court

may undoubtedly be seen as a shift
in the right direction. However, the
question remains whether or not the
Supreme Court overstepped the mark
as it only falls within its authority to
interpret the law, not to change it
(which, according to some opinions,
is the case here). It cannot be excluded
that the Supreme Court will not take
an alternative interpretation in the
future; but for the moment as regards
current practice, it is definitely 
a good sign as to which direction
to take. 

MGR. DAVID VOSOL, MBA, MGR. DAGMAR

BICKOVÁ, BOTH WITH THE LAW OFFICE

BPV BRAUN HAŠKOVCOVÁ

totéž co pro jiné způsoby zajištění závazků (tedy § 196a odst. 1 OZ),
a proto se na výši úplaty nemůže vztahovat povinnost stanovit ji podle 
§ 196a odst. 3 OZ na základě posudku znalce, protože není ani co oce-
ňovat.

ZÁVĚR 
Rozhodnutí Nejvyššího soudu lze jednoznačně považovat za signál

dobrým směrem, nicméně nadále přetrvávají otázky, zda Nejvyšší soud

v tomto případě nepřekročil své pravomoci, neboť v jeho kompetenci je
zákon vykládat, a nikoli jej měnit (jak to v tomto případě podle některých
názorů činí). Samozřejmě nelze vyloučit, že se Nejvyšší soud
v budoucnu nepřikloní k jinému výkladu, nicméně pro současnou praxi
je toto rozhodnutí dobrým signálem, jakou cestou se vydat. 

MGR. DAVID VOSOL, MBA, MGR. DAGMAR BICKOVÁ, 

OBA Z ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE BPV BRAUN HAŠKOVCOVÁ
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