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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá právními prostředky ochrany postavení menšinového společníka 

při efektivním zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným. Cílem práce je tyto 

právní prostředky, jenž jsou zakotveny v zákoně o obchodních korporacích, zmapovat a 

zanalyzovat, zda tyto prostředky v souladu s jejich ochranným účelem na jedné straně zajišťují 

ochranu menšinových společníků před zhoršením jejich postavení, na druhé straně rovněž 

zohledňují zájem společnosti na bezproblémovém fungování a možnosti dosahování účelu, pro 

které byla společnost založena.  

Hlavními metodami při zpracování této diplomové práce byla rešerše příslušné právní literatury 

a judikatury především českých soudů, a následná metoda analytická. Pomocí abstrakce a 

následné syntézy získaných informací dochází k zobecnění jednotlivých dílčích i hlavních 

závěrů. Pokud jde o výkladové metody, byly použity především metody jazykového, 

systematického, logického, teleologického výkladu. 

Kromě úvodu a závěru je tato diplomová práce rozdělena do čtyř hlavních kapitol. Každá kapitola 

je vnitřně členěna do podkapitol, které jsou pak (v některých případech) následně strukturovány 

do jednotlivých bodů.  První dvě kapitoly, které jsou v zásadě obecným pojednáním otázkách 

efektivního zvýšení základního kapitálu, postavení společníka ve společnosti s ručením 

omezeným, jakož i o důvodech a způsobech ochrany tohoto postavení, vytváří vhodný 

kontextuální základ pro správné porozumění hlavní problematice práce. Stěžejní část 

Třetí kapitola se zaměřuje na problematiku rozhodování o efektivním zvýšení základního 

kapitálu, které je rozhodnutím, v jehož důsledku se mění společenská smlouva. Předně práce 

analyzuje problematiku působnosti rozhodnout o efektivním zvýšení základního kapitálu a dále 

problematiku většin nezbytných k přijetí takového rozhodnutí. V tomto směru se klade důraz na 

analýzu toho, zda rozhodnutí zasáhne do právního postavení menšinového společníka a zde je 

tedy k přijetí rozhodnutí potřeba jeho souhlas. V souvislosti s možností zneužití procesu zvýšení 

základního kapitálu k újmě menšinového společníka, bude pojednáno o problematice zneužití 

hlasovacího práva společníkem. 
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Závěrečná kapitola pojednává o problematice práva účasti na zvýšení základního kapitálu. 

Převážná část této kapitoly tak se věnuje zákonné i potenciální smluvní úpravě přednostního 

práva společníka k účasti ne efektivním zvýšení základního kapitálu - případům, kdy 

společníkům náleží, rozsahu přednostního práva, možnostem jeho modifikace či vyloučení, jakož 

i oprávnění vzdát se přednostního práva.  Jelikož vkladovou povinnost lze při efektivním zvýšení 

základního kapitálu převzít i mimo výkon přednostního práva, věnuje se poslední část této 

kapitoly způsobům ochrany postavení menšinového společníka v těchto případech.  

Na základě provedené analýzy lze dospět k závěru, že nastavení zákonných pravidel chránících 

postavení menšinového společníka zajišťuje, že ke změně (zhoršení) postavení společníka může 

dojít pouze s jeho souhlasným projevem vůle, ať už je tento projev vůle omisivní (ve formě 

nevyužití přednostního práva), tak komisivní (vzdání se přednostního práva, vyslovení souhlasu 

s jeho omezením či vyloučením nebo vyslovení souhlasu s převzetím vkladové povinnosti jiným 

společníkem nebo třetí osobou). Souhlasný projev vůle společníka se v tomto směru nevyžaduje 

pouze v případech, kdy by jeho neprojevení mohlo ohrozit další fungování společnosti a naplnění 

jejího účelu.  

Právní prostředky ochrany postavení menšinového společníka při efektivním zvýšení základního 

kapitálu společnosti s ručením omezeným tedy chrání postavení společníka takovým způsobem, 

aby byla zajištěna ochrana postavení menšinového společníka, aniž by došlo k funkčnímu 

ohrožení společnosti jako celku.  
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