
1. Pfiezkoumání pfiimûfienosti v˘‰e
vypofiádání v rozhodãím fiízení

§ 220k odst. 1 obch. zák.
§ 106 odst. 1 o. s. fi.

I. Novela obchodního zákoníku pro-
vedená zák. ã. 370/2000 Sb. pfiipustila,
aby smlouva o pfievzetí jmûní urãila, Ïe
se o pfiezkoumání v˘mûnného pomûru
akcií, resp. o pfiezkoumání v˘‰e vypofiá-
dání v penûzích, rozhodne v rozhodãím
fiízení. Je-li ve smlouvû o pfievzetí jmûní
platnû ujednáno, Ïe o pfiezkoumání a ur-
ãení v˘‰e vypofiádání v penûzích a urãe-
ní v˘‰e dorovnání v penûzích ve smyslu
§ 220k odst. 1 obch. zák. bude rozhodo-
váno v rozhodãím fiízení, brání projed-
nání vûci pfied soudem rozhodãí smlou-
va, a soud v pfiípadû uãinûní vãasné
námitky podle § 106 odst. 1 o. s. fi. fiízení
zastaví.

II. Z ustálené judikatury Nejvy‰‰ího
soudu âeské republiky (viz napfi. usne-
sení ze dne 18. ãervence 2006, sp. zn.
29 Odo 499/2005, usnesení ze dne
26. ãervna 2007, sp. zn. 29 Odo 226/2006
a dal‰í) vypl˘vá, Ïe urãuje-li smlouva
o pfievodu obchodního jmûní na akcio-
náfie, Ïe se o pfiezkoumání pfiimûfienosti
v˘‰e vypofiádání bude rozhodovat v roz-
hodãím fiízení, zavazuje toto ujednání
i akcionáfie zru‰ované spoleãnosti.Vztah
uvedené právní úpravy s ustanovením
§ 2 odst. 1 zák. ã. 216/1994 Sb. jiÏ pfie-
zkoumal Ústavní soud, kter˘ rozpor
s ústavním pofiádkem neshledal (viz napfi.
rozhodnutí Ústavního soudu ze dne
23. ãervna 2005, sp. zn. III. ÚS 84/2005).

Usnesení Nejvy‰‰ího soudu âeské re-
publiky ze dne 20. listopadu 2008, sp. zn.
29 Cdo 1006/2007 

ASPI JUD142750CZ

Z odÛvodnûní:

Napaden˘m usnesením potvrdil odvola-
cí soud usnesení Krajského soudu v Brnû ze
dne 15. února 2006, ãj. 50 Cm 83/2003-32,
kter˘m tento soud zastavil fiízení ve vûci
(v˘rok I.) a souãasnû rozhodl o náhradû
nákladÛ fiízení pfied soudem prvního
stupnû a odvolacím soudem (v˘rok II.
a III.).

Odvolací soud uzavfiel, Ïe novela obch.
zák. provedená zákonem ã. 370/2000 Sb.
pfiipustila, aby smlouva o pfievzetí jmûní
urãila, Ïe se o pfiezkoumání v˘mûnného
pomûru akcií, resp. o pfiezkoumání v˘‰e
vypofiádání v penûzích rozhodne v roz-
hodãím fiízení. V projednávané vûci bylo
ve smlouvû o pfievzetí jmûní platnû ujed-
náno, Ïe o pfiezkoumání a urãení v˘‰e vy-
pofiádání v penûzích a urãení v˘‰e dorov-
nání v penûzích ve smyslu § 220k odst. 1
obch. zák. bude rozhodováno v rozhod-
ãím fiízení. Projednání vûci pfied soudem
tedy brání rozhodãí smlouva. Spoleãnost
tuto námitku vãas uplatnila, a proto po-
stupoval soud prvního stupnû správnû,
kdyÏ fiízení podle § 106 odst. 1 o. s. fi. za-
stavil. Nadto odvolací soud dodal, Ïe
z vyjádfiení úãastníka fiízení vyplynulo,
Ïe fiízení pfied rozhodci Spoleãnosti pro
draÏby a rozhodãí fiízení, s. r. o. jiÏ probûh-
lo a bylo ukonãeno vydáním rozhodãího
nálezu ze dne 31. fiíjna 2004, sp. zn. 1/03.
Odvolací soud upozornil, Ïe jeho roz-
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hodnutí odpovídá ustálené rozhodovací
praxi a neodporuje ani názoru Ústavního
soudu vyslovenému napfiíklad v jeho
usnesení ze dne 23. kvûtna 2006, sp. zn.
II. ÚS 633/05.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu po-
dal navrhovatel dovolání. Co do jeho pfií-
pustnosti odkázal na ustanovení § 237 odst. 1
písm. c) o. s. fi. V dovolání obsáhle argumen-
tuje proti závûrÛm odvolacího soudu.

Jak jiÏ Nejvy‰‰í soud uzavfiel v roz-
hodnutí uvefiejnûném ve Sbírce soudních
rozhodnutí a stanovisek pod ã. 37/2006, je
dovolání pfiípustné podle ustanovení § 239
odst. 2 písm. a) o. s. fi.

K námitkám dovolatele Nejvy‰‰í soud
konstatuje, Ïe z jeho ustálené judikatury
(viz napfi. usnesení ze dne 18. ãervence
2006, sp. zn. 29 Odo 499/2005, usnesení
ze dne 26. ãervna 2007, sp. zn. 29 Odo
226/2006 a dal‰í) vypl˘vá, Ïe urãuje-li
smlouva o pfievodu obchodního jmûní na
akcionáfie, Ïe se o pfiezkoumání pfiimûfie-
nosti v˘‰e vypofiádání bude rozhodovat
v rozhodãím fiízení, zavazuje toto ujednání
i akcionáfie zru‰ované spoleãnosti.

Pfiitom vztah uvedené právní úpravy
s ustanovením § 2 odst. 1 zákona o roz-
hodãím fiízení jiÏ pfiezkoumal Ústavní
soud, kter˘ rozpor s ústavním pofiádkem
neshledal (viz napfi. rozhodnutí Ústavní-
ho soudu ze dne 23. ãervna 2005, sp. zn.
III. ÚS 84/2005).

Rozhodnutí odvolacího soudu je tedy
správné, a proto Nejvy‰‰í soud dovolání
podle ustanovení § 243b odst. 2 vûta první
o. s. fi. zamítl.

2. Pfiezkoumání pfiimûfienosti v˘‰e
vypofiádání akcionáfie
v rozhodãím fiízení

§ 220k odst. 1 obch. zák.

Urãuje-li smlouva o pfievodu obchod-
ního jmûní na akcionáfie, Ïe se o pfie-
zkoumání pfiimûfienosti v˘‰e vypofiádá-
ní bude rozhodovat v rozhodãím fiízení,
zavazuje toto ujednání i akcionáfie zru-
‰ované spoleãnosti.

Usnesení Nejvy‰‰ího soudu âeské re-
publiky ze dne 24. ãervence 2007, sp. zn.
29 Odo 225/2006 

ASPI JUD99879CZ

Z odÛvodnûní:

Napaden˘m usnesením potvrdil odvola-
cí soud usnesení Krajského soudu v Brnû ze
dne 27. dubna 2004, ãj. 50 Cm 11/2004-25,
kter˘m tento soud zastavil fiízení ve vûci.

V odÛvodnûní usnesení odvolací soud
pfiedev‰ím uvedl, Ïe v projednávané vûci
se navrhovatelka domáhá vÛãi spoleãnosti
C. W., a. s. (dále jen „spoleãnost“) pfiezku-
mu vypofiádání podle § 220p obch. zák.
a urãení jeho správné v˘‰e. Návrh odÛvod-
nila tím, Ïe byla akcionáfikou právní pfied-
chÛdkynû spoleãnosti, která zanikla bez li-
kvidace pfievedením obchodního jmûní na
spoleãnost E. K. G., a. s. (nyní C. W., a. s.)
Navrhovatelka má za to, Ïe ustanovení
ãl. VI., pfiedposlední odstavec, návrhu
smlouvy o pfievzetí obchodního jmûní, po-
dle kterého mûla b˘t v˘‰e pfiimûfieného vy-
pofiádání v penûzích pfiezkoumána v roz-
hodãím fiízení s vylouãením pravomoci
obecn˘ch soudÛ, je vÛãi ní neplatné, neboÈ
strany tohoto sporu se na jeho fie‰ení v roz-
hodãím fiízení nedohodly, kdyÏ navrhova-
telka jako akcionáfika zaniklé spoleãnosti
hlasovala proti tomuto postupu, a proto ji
smluvní ujednání nezavazuje. Navrhovatel-
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ka rovnûÏ namítá nedostateãnou v˘‰i vy-
pofiádání v penûzích a formální nedostatky
znaleckého posudku.

Odvolací soud konstatoval, Ïe podle
§ 106 odst. 1 o. s. fi., jakmile soud k námit-
ce Ïalovaného uplatnûné nejpozdûji pfii je-
ho prvním úkonu ve vûci samé zjistí, Ïe
vûc má b˘t podle smlouvy úãastníkÛ pro-
jednána v fiízení pfied rozhodci, nemÛÏe
vûc dále projednávat a fiízení zastaví. Vûc
v‰ak projedná, jestliÏe úãastníci prohlásí,
Ïe na smlouvû netrvají. Soud projedná vûc
i tehdy, jestliÏe zjistí, Ïe vûc nemÛÏe b˘t
podle práva âeské republiky podrobena
rozhodãí smlouvû, nebo Ïe rozhodãí
smlouva je neplatná, popfiípadû Ïe vÛbec
neexistuje, nebo Ïe její projednání v fiízení
pfied rozhodci pfiesahuje rámec pravomoci
pfiiznané jim smlouvou, anebo se rozhodãí
soud odmítne vûcí zab˘vat.

Podle § 220p odst. 4 vûty první, ãtvrté
a páté obch. zák., se pfii zru‰ení akciové
spoleãnosti s pfievodem obchodního jmûní
na akcionáfie namísto smlouvy o fúzi vy-
hotovuje smlouva o pfievzetí obchodního
jmûní, která musí b˘t uzavfiena mezi spo-
leãností a hlavním akcionáfiem. Ustanove-
ní § 220k odst. 1 a odst. 7 obch. zák. platí
pfiimûfienû. Místo v˘mûnného pomûru ak-
cií a lhÛty pfii jejich v˘mûnû se ve smlouvû
o pfievzetí uvádí v˘‰e a lhÛta vypofiádání
v penûzích.

Podle § 220k odst. 1 obch. zák. mÛÏe
smlouva o fúzi urãit, Ïe se o pfiezkoumání
v˘mûnného pomûru akcií a urãení v˘‰e do-
rovnání v penûzích bude rozhodovat v roz-
hodãím fiízení.

V této vûci spoleãnost (pfii prvním
úkonu ve vûci samé) namítla, Ïe smlouva
o pfievzetí obchodního jmûní mezi zanika-
jící spoleãností a hlavním akcionáfiem ur-
ãuje fie‰ení pfiípadn˘ch sporÛ k pfiezkumu
vypofiádání a urãení jeho v˘‰e v rozhod-

ãím fiízení (§ 220p odst. 4, § 220k odst. 1
in fine obch. zák.), a proto je dán dÛvod
podle § 106 odst. 1 vûta prvá o. s. fi. pro za-
stavení fiízení.

Pro posouzení dÛvodnosti podaného
odvolání je podle odvolacího soudu tfieba
odpovûdût na otázku, zda vÛbec a pokud
ano, jak˘ právní v˘znam má pro toto fiíze-
ní rozhodãí doloÏka ve smlouvû o pfievzetí
obchodního jmûní hlavním akcionáfiem. Je
tfieba zkoumat, zda tato rozhodãí smlouva,
jejíÏ stranou akcionáfi není a jejíÏ uzavfiení
mÛÏe ovlivnit pouze pfii hlasování valné
hromady, je ãi není pfiekáÏkou postupu
v tomto fiízení.

Pfii posuzování otázky v˘znamu roz-
hodãí doloÏky ve smlouvû o pfievzetí ob-
chodního jmûní pro fiízení o urãení správné
v˘‰e vypofiádání, vycházel odvolací soud
z následujících úvah:

Právo na pfiimûfiené vypofiádání v pe-
nûzích a pfiezkum jeho v˘‰e, mají minorit-
ní akcionáfii zanikající spoleãnosti (§ 220p
odst. 2, § 220k odst. 1 obch. zák.). Toto
právo nesvûdãí ani zru‰ované spoleãnosti,
ani hlavnímu akcionáfii, kter˘ pfiebírá její
obchodní jmûní. Pokud by soud pfiisvûdãil
názoru navrhovatelky, podle nûhoÏ ji roz-
hodãí doloÏka ve smlouvû, jejíÏ stranou
není, nezavazuje, právní úprava § 220k
odst. 1 vûta tfietí obch. zák., by postrádala
smysl. Zákon by totiÏ umoÏnil stranám
smlouvy fie‰it v rozhodãím fiízení spory
o nárok, kter˘ nemají.

Ve prospûch v˘kladu, podle nûhoÏ je
rozhodãí doloÏka ve smlouvû o fúzi zá-
vazná i pro akcionáfie, kter˘ ov‰em není
smluvní stranou této smlouvy, svûdãí
i systematické zafiazení tohoto ustanove-
ní do § 220k obch. zák., které upravuje
práva akcionáfie a nikoli práva ãi povin-
nosti zanikající spoleãnosti a jejího ná-
stupce.
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V˘klad, podle nûhoÏ je pfiípadnou roz-
hodãí doloÏkou ve smlouvû o fúzi vázán
akcionáfi, kter˘ není stranou této smlouvy,
ostatnû odpovídá i úãelu úpravy práva
akcionáfie na pfiimûfiené vypofiádání a na
pfiezkum jeho v˘‰e (§ 220p odst. 2, odst. 4,
§ 220k odst. 1, 5, 7 obch. zák.) a pravidlu
rozumného uspofiádání vztahu v‰ech zú-
ãastnûn˘ch stran sloÏitého procesu pfiemû-
ny spoleãnosti, jehoÏ klíãov˘m a obtíÏn˘m
problémem je urãení v˘mûnného pomûru
akcií a pfiípadné v˘‰e doplatkÛ k tûmto ak-
ciím (v pfiípadû slouãení nebo splynutí
spoleãností) nebo urãení v˘‰e pfiimûfieného
vypofiádání (v pfiípadû pfievodu obchodního
jmûní na hlavního akcionáfie). Z obtíÏnosti
stanovení ekonomického potenciálu v‰ech
zúãastnûn˘ch spoleãností a kvantifikace
nároku akcionáfiÛ na odpovídající poãet
akcií nástupnické spoleãnosti a doplatek
v penûzích, ãi na ãástku pfiimûfieného vy-
pofiádání, potom vypl˘vá snaha zákono-
dárce umoÏnit rychlou a úãinnou ochranu
práv v‰ech stran zúãastnûn˘ch v procesu
pfiemûny tím, Ïe pro majetkové spory mezi
nástupnickou spoleãností a b˘val˘m akcio-
náfiem zaniklé spoleãnosti lze pfiedem do-
hodnout rozhodování v rozhodãím fiízení.

Tato úprava podle odvolacího soudu
není v rozporu s principem práva na soud-
ní ochranu podle ãlánku 36 Listiny, a to
nejen proto, Ïe rozhodãí nálezy a jejich
v˘kon podléhají soudní kontrole, ale rov-
nûÏ proto, Ïe stanovení v˘mûnného po-
mûru, v˘‰e dorovnání a v˘‰e pfiimûfiené-
ho vypofiádání je pfiedev‰ím odbornou
otázkou.

Podle odvolacího soudu rozhodãí do-
loÏka obsaÏená ve smlouvû o pfievzetí ob-
chodního jmûní hlavním akcionáfiem, má
pro spory o majetkové nároky akcionáfiÛ
zanikající spoleãnosti z procesního hle-
diska obdobné procesní úãinky jako roz-
hodãí smlouva uzavfiená mezi úãastníky
fiízení podle § 2 zákona o rozhodãím fiíze-

ní, a je pfiekáÏkou dal‰ího postupu v tom-
to fiízení, pokud nejsou splnûny pfiedpo-
klady stanovené ve druhé vûtû § 106
odst. 1 o. s. fi.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu po-
dala navrhovatelka dovolání. Co do jeho
pfiípustnosti odkázala na ustanovení § 237
odst. 1 písm. c) o. s. fi., co do dÛvodu na
ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. fi.

Nesprávné právní posouzení vûci spat-
fiuje v závûru, Ïe vûc má b˘t projednána
v fiízení pfied rozhodci, pfiiãemÏ za zásad-
ní povaÏuje posouzení otázky, zda je
moÏné, aby men‰inoví akcionáfii byli pro-
ti své vÛli vázáni rozhodãí doloÏkou, uve-
denou ve smlouvû o pfievzetí obchodního
jmûní. Dovolatelka argumentuje tím, Ïe
rozhodãí fiízení je speciálním institutem,
kter˘ umoÏÀuje alternativní fie‰ení sporÛ.
Pokud se strany rozhodnou pro projedná-
ní sporu v rozhodãím fiízení, vzdávají se
nûkter˘ch sv˘ch práv, která jim garantuje
Listina, jde tedy o derogaci smluvní, ne-
boÈ není pfiípustné, aby kdokoli byl práv
dle Listiny zbaven proti své vÛli. Z toho
dovozuje, Ïe ustanovení § 220k obch.
zák. umoÏÀující fakticky pouze na zákla-
dû vÛle jedné osoby (majoritního akcio-
náfie) zaloÏení pravomoci rozhodcÛ pro
rozhodování sporÛ s jin˘mi osobami
(men‰inov˘mi akcionáfii), bez ohledu na
vÛli tûchto osob, je poru‰ením práv ga-
rantovan˘ch podle hlavy V. Listiny. Dovo-
latelka akcentuje, Ïe postup, kdy jsou
men‰inoví akcionáfii nuceni se úãastnit
rozhodãího fiízení za podmínek stanove-
n˘ch majoritním akcionáfiem, je nepfií-
pustn˘ a spatfiuje v nûm po‰lapání práv
akcionáfiÛ, zejména pak jejich práva na
soudní ochranu, která jsou jim zaruãena
Listinou.

Dovolatelka dále namítá, Ïe valná hro-
mada, na které bylo rozhodnuto o pfievzetí
obchodního jmûní se konala 19. listopadu
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2005 a pfievzetí obchodního jmûní bylo do
obchodního rejstfiíku zapsáno jiÏ 9. prosin-
ce 2005, tudíÏ nemûla fakticky Ïádnou
moÏnost, jak se domoci urãení neplatnosti
smlouvy o pfievzetí obchodního jmûní,
která rozhodãí doloÏku obsahuje. Navrhu-
je, aby dovolací soud rozhodnutí soudÛ
obou stupÀÛ zru‰il a vûc vrátil k projedná-
ní soudu prvního stupnû.

Jak jiÏ Nejvy‰‰í soud uzavfiel v usnese-
ní uvefiejnûném pod ãíslem 37/2006 Sbír-
ky soudních rozhodnutí a stanovisek, je
dovolání pfiípustné podle ustanovení § 239
odst. 2 písm. a) o. s. fi.

V projednávané vûci dovolatelka brojí
proti tomu, Ïe jako men‰inová akcionáfika
je proti své vÛli nucena úãastnit se roz-
hodãího fiízení, navíc za podmínek, stano-
ven˘ch majoritním akcionáfiem, coÏ je,
podle jejího názoru, v rozporu s ústavnû
zaruãen˘m právem na soudní ochranu dle
Listiny.

K tomu Nejvy‰‰í soud konstatuje, Ïe
jiÏ v usnesení ze dne 18. ãervence 2006,
sp. zn. 29 Odo 499/2005, uzavfiel, Ïe ur-
ãuje-li smlouva o pfievodu obchodního
jmûní na akcionáfie, Ïe se o pfiezkoumání
pfiimûfienosti v˘‰e vypofiádání bude roz-
hodovat v rozhodãím fiízení, zavazuje to-
to ujednání i akcionáfie zru‰ované spoleã-
nosti.

Pfiitom soulad uvedené právní úpravy
s ustanovením § 2 odst. 1 zákona o rozhod-
ãím fiízení jiÏ pfiezkoumal Ústavní soud,
kter˘ uzavfiel, Ïe tato právní úprava není
s uveden˘m ustanovením v rozporu (viz
napfi. rozhodnutí Ústavního soudu ze dne
23. ãervna 2005, sp. zn. III. ÚS 84/2005).

Rozhodnutí odvolacího soudu je tedy
správné, a proto Nejvy‰‰í soud dovolání
podle ustanovení § 243b odst. 2 vûta první
o. s. fi. zamítl.

3. Povaha rozhodãího fiízení

ãl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy
§ 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním

soudu

I. Pokud platné právo umoÏÀuje roz-
hodovat majetkové spory i jin˘mi subjek-
ty neÏ státními (soudy), neznamená to, Ïe
se jedná o orgány vefiejné moci. V dosud
nepublikovaném usnesení sp. zn. III. ÚS
32/06 Ústavní soud uvedl, Ïe vykonatel-
nost rozhodãího nálezu nezaruãuje roz-
hodci postavení orgánu vefiejné moci ve
smyslu ustanovení ãl. 87 odst. 1 písm. d)
Ústavy a § 72 odst. 1 písm. a) zákona
o Ústavním soudu. Zásadní rozdíl je tfieba
spatfiovat pfiedev‰ím ve zdroji, z nûhoÏ vy-
vûrá pravomoc k rozhodování sporÛ pfied
soudem a pfied rozhodcem.

II. Pravomoc k rozhodování pfied roz-
hodcem vychází na rozdíl od moci soudní
z vÛle stran, kterou projevily pfii sepisová-
ní rozhodãí smlouvy. Je zcela podruÏné,
v ãím zájmu byla rozhodãí doloÏka sepsá-
na, podstatné je, Ïe druhá strana na do-
hodnuté podmínky pfiistoupila. Rozhodãí
fiízení obsahuje fiadu specifik, kter˘mi se
odli‰uje od soudního fiízení, a nelze tedy
pfiistoupit na tvrzení, Ïe podléhá pfiezku-
mu ústavní stíÏnosti, neboÈ tu lze vyuÏít
toliko proti zásahÛm do základních práv
ze strany státu, nikoli v‰ak subjektu zfie-
telnû od státu oddûleného. Zákon o roz-
hodãím fiízení vymezil v ustanovení § 31
okolnosti, za nichÏ mÛÏe b˘t rozhodãí ná-
lez zru‰en obecn˘m soudem, nikoli v‰ak
soudem Ústavním. Ústavní soud v dal‰ím
ani nezkoumal, zda stûÏovatel vyuÏil v˘‰e
citovaného ustanovení a ústavní stíÏnost
odmítl z dÛvodu své nepfiíslu‰nosti.

Usnesení Ústavního soudu âeské
republiky ze dne 6. února 2007, sp. zn.
IV. ÚS 224/07 
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