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Úvod 

Předkládaná diplomová práce se zabývá právními prostředky ochrany postavení 

menšinového společníka při efektivním zvyšování základního kapitálu společnosti 

s ručením omezeným.  

Společnost s ručením omezeným představuje nejčastěji využívanou formou obchodní korporace, 

která co do počtu existujících společností významně převyšuje zbývající formy obchodních 

korporací. S ohledem na poměrně benevolentní právní úpravu není totiž k jejímu založení 

potřeba téměř žádná počáteční investice do základního kapitálu společnosti a ani samotný proces 

založení společnosti není finančně či časově nikterak náročný. Společníci navíc ručí za závazky 

a jiné výsledky podnikatelské činnosti společnosti pouze do výše, v jaké nesplnili vkladové 

povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni 

k plnění, a velkou měrou jsou tak minimalizována jejich podnikatelská rizika. 

Postavení společníků, která je definováno rozsahem a skladbou práv a povinností spojených 

s jejich podílem, se zásadně odvíjí od výše jejich vkladu do základního kapitálu. Byť zákon o 

obchodních korporacích stanoví toto pravidlo dispozitivně a společníci se od něj mohou ve 

společenské smlouvě poměrně snadno odchýlit, v praxi převažují společnosti respektující 

zákonnou úpravu. Má-li tedy společník zájem na tom, aby bylo jeho postavení ve společnosti 

zachováváno a nesnižovala se míra jeho účasti ve společnosti, má primárně zájem na tom, aby si 

po dobu své účasti držel nejméně stejně poměrnou výši vkladové povinnosti k základním kapitálu 

společnosti. Při efektivním zvýšení základního kapitálu může být tento zájem ohrožen, neboť 

jsou do základního kapitálu vkládány další předměty vkladů a suma základního kapitálu se 

zvětšuje.  

Ačkoliv zvýšení základního kapitálu může být pro společnost jako celek velmi výhodné, a bude 

tak v obecném zájmu společníků, aby ke zvýšení základního kapitálu došlo, nemusí to platit 

konkrétně ve vztahu ke každému jednotlivému společníkovi. Nebude-li se společník podílet na 

zvýšení základního kapitálu alespoň v míře jeho dosavadní účasti ve společnosti, může snadno 

dojít ke zhoršení jeho postavení ve společnosti. Zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové 

povinnosti tak může být v konečném důsledku výhodné pouze pro některou ze společnických 

skupin, jejíž vliv na chod a směřování společnosti zůstane zachovaný nebo se dokonce zvýší, 

zatímco jiná míra účasti jiné skupiny společníků se významně sníží.  
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Z důvodu, aby bylo efektivní zvýšení základního kapitálu výhodné nejen pro společnost jako 

celkem, ale též pro všechny jeho společníci, zakotvuje zákon o obchodních korporacích několik 

prostředků ochrany postavení společníka, které mají v souhrnu zajistit, že si společníci zachovají 

při efektivním zvýšení základního kapitálu své dosavadní postavení a že zvýšení základního 

kapitálu bude výhodné jak pro společnost a většinové společníky, tak pro společníky menšinové. 

Aby zůstala zachována funkčnost společnosti, měly by tyto prostředky zohledňovat nejen zájem 

společníka na zachování jeho postavení, ale též by měly zohledňovat zájem společnosti na jejím 

bezproblémovém fungování a možnosti dosahovat účelu, pro který byla společnost založena.  

Hlavním cílem této diplomové práce je uvedené právní prostředky zákona o obchodních 

korporacích zmapovat a zanalyzovat, zda v souladu s jejich ochranným účelem na jedné straně 

zajišťují menšinovým společníkům ochranu před zásahem do jejich právního postavení ve 

společnosti a na straně druhé rovněž zohledňují zájem společnosti na bezproblémovém fungování 

a možnosti dosahování účelu, pro které byla společnost založena. V této souvislosti je účelem 

této diplomové práce rovněž odpovědět na následující dílčí otázky: 

- Musí o efektivním zvýšení základního kapitálu vždy rozhodovat valná hromada 

společnosti, nebo může být tato působnost přenesena jiný orgán společnosti? 

- Jaká většina hlasů je nezbytná k přijetí usnesení o efektivním zvýšení základního 

kapitálu? Může usnesení o efektivním zvýšení základního kapitálu zasahovat do práv 

nebo povinností společníků tak, aby byl k jeho přijetí nezbytný souhlas všech dotčených 

společníků? 

- Je usnesení o efektivním zvýšení základního kapitálu, pro jehož přijetí nebyl odevzdán 

dostatečný počet hlasů, zdánlivé, nebo pouze ztíženo vadou odůvodňující vyslovení 

neplatnosti usnesení valné hromady? 

- Musí mít efektivní zvýšení základního kapitálu sledovat legitimní důvod? Představuje 

hlasování společníka pro přijetí usnesení o efektivním zvýšení základního kapitálu, které 

nesleduje legitimní cíl, příklad zneužití hlasovacího práva většinovým společníkem? 

- Zajišťuje přednostní právo k účasti na efektivním zvýšení základního kapitálu 

společníkovi, že výše jeho účasti na společnosti zůstane stejná i po zvýšení základního 

kapitálu? 

- Lze právo přednostní účasti společníka vyloučit, omezit či modifikovat? Jaké jsou limity 

této modifikace? Lze přednostní právo rozšířit i na případy zvýšení základního kapitálu 

nepeněžitým vkladem? 
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- Musí společník souhlasit s převzetím vkladové povinnosti jiným společníkem či třetí 

osobou v případě, že bylo přednostní právo omezeno či vyloučeno?  

- Musí společník souhlasit s převzetím vkladové povinnosti jiným společníkem či třetí 

osobou v případě, že se přednostního práva vzdal či jej nevyužil?  

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 jsem zobecnil jednotlivé dílčí i hlavní závěry. 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 co do rozsahu představují přibližně čtvrtinu diplomové práce, se 

zabývají obecnými otázka související s tématem této diplomové práce. Obecné pojednání o 

obecných otázkách efektivního zvýšení základního kapitálu, postavení společníka ve společnosti 

s ručením omezeným, jakož i o důvodech a způsobech ochrany tohoto postavení, přitom nemá 

představovat pouze zbytnou textovou výplň, která má zaručit, že rozsah této práce bude splňovat 

formální požadavky kladené na závěrečné kvalifikační práce, ale má vytvořit vhodný 

kontextuální základ pro správné porozumění hlavní problematice práce. 

Úvodem tak bude obecně pojednáno o institutu základního kapitálu společnosti s ručením 

omezeným a jeho současné podobě vyplývající ze zákonné úpravy, stejně jako o možnostech 

změny jeho výše. Jelikož se diplomová práce bude věnovat především způsobům ochrany 

postavení při efektivním zvyšováním základního kapitálu, bude značná pozornost věnována 

především tomuto způsobu zvýšení základního kapitálu, a to konkrétně tomu, za jakých 

podmínek k takovému zvýšení může dojít, jakým způsobem toto zvýšení probíhá a jaké má 

důsledky pro společnost i společníky samotné.  

Má-li se tato práce pojednávat o prostředcích ochrany postavení společníka, logicky bude pro 

vytvoření kontextuálního základu nezbytné rovněž pojednat o samotném postavení společníka, 

tedy zejména o jeho podílu, jehož obsah postavení společníka přímo definuje. V tomto směru 

bude věnována pozornost nejen kvalitativní, ale především kvantitativní stránce podílu určující 

rozsah (některých) společnických práv a povinností. Závěrem této části, tedy závěrem druhé 
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kapitoly, bude pojednáno o ochraně menšinových společníků. Konkrétně budou rámcově 

vymezeny důvody ochrany postavení menšinových společníků a základní prostředky ochrany 

(nejen postavení) menšinového společníka.  

Následná struktura této práce pak reflektuje, že zákonodárce chrání zachování postavení 

menšinového společníka při efektivním zvyšování základního kapitálu v zásadě ve dvou 

základních úrovních, a to jednak na úrovni rozhodování o efektivním zvýšení základního 

kapitálu, jednak na úrovni určení osob a rozsahu jejich účasti na efektivním zvýšení základního 

kapitálu.  

Ve třetí kapitole se proto bude práce zaměřovat na problematiku rozhodování o efektivním 

zvýšení základního kapitálu. Jak bude v této kapitole rozvedeno, toto rozhodnutí mění 

společenskou smlouvu s tím, že v některých případech může bezprostředně zasáhnout do 

právního postavení společníků. V souvislosti s ochranou postavení společníka tak bude nezbytné 

pojednat o tom, kdo, kdy a jakým způsobem v této záležitosti rozhoduje, jak zákonodárce 

zabraňuje zneužití tohoto rozhodnutí k újmě menšinových společníků, a konečně jak je zajištěno 

dodržování stanovených zákonných pravidel. 

Bude také pojednáno o působnosti valné hromady rozhodnout ve věcech změn výše základního 

kapitálu s tím, že bude rovněž posouzena možnost přenesení této působnosti na jednatele či jiný 

orgán společnosti. Zároveň budou analyzována pravidla o většinách nezbytných pro takové 

přijetí s tím, že bude kladen důraz na posouzení toho, zda a v jakých případech je k přijetí 

rozhodnutí nezbytný souhlas společníka, kterému se rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu 

zasahuje do jeho právního postavení. V souvislosti s možností zneužití procesu zvýšení 

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

hlasovacího práva společníkem. Konečně bude v této kapitole pojednáno o prostředcích, kterými 

zákonodárce zajišťuje dodržování stanovených pravidel, ať už se jedná o preventivní ochranu 

zákonnosti zajištěnou osvědčením přijatých usnesení notářským zápisem, nebo o ochranu 

dodatečnou zajištěnou formou práva dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady či 

dodatečné sistace hlasovacích práv společníka zneužívajícího hlasovacího právo k újmě celku. 

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

S ohledem na uzavřený charakter společnosti a zájem na ochranu dosavadního postavení 

společníka zákon o obchodních korporacích stanoví, že se na efektivním zvýšení základního 

kapitálu podílejí zásadně dosavadní společníci. To jim zaručuje jejich přednostní právo k účasti 
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na efektivním zvýšení základního kapitálu. Převážná část této kapitoly tak bude věnována 

zákonné i potenciální smluvní úpravě přednostního práva - 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.  

V závěru celé diplomové práce budou shrnuty všechny hlavní poznatky získané provedenou 

analýzou jednotlivých dílčích otázek. Obsahem závěru je tedy obecné shrnutí jednotlivých 

dílčích závěrů, které jsou významné pro dosažení cíle této diplomové práce.  
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1 Zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti 

1.1 Obecně k základnímu kapitálu společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným zákon o obchodních korporací definuje jako obchodní 

společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové 

povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni 

k plnění.1 Jedná se o tedy právnickou osobou korporátního typu tvořenou společenstvím osob, 

které se společně sdružují za podnikatelským nebo jiným obdobným účelem, s tím, že zákon 

připouští, aby byly za korporace považovány i jednočlenné společnosti s ručením omezeným, u 

kterých sice obligatorní znak korporace chybí,2 ale zákonodárce tento nedostatek vytvořením 

fiktivní sdružovací povahy. 3 

Z uvedené legální definice se podává, že společnost s ručením omezeným představuje jednu 

z kapitálových forem obchodních korporacích,4 pro kterou je jednak typické to, že při založení 

společnosti povinně vytváří základní kapitál, na jehož vytvoření se spolupodílejí všichni 

společníci splněním své vkladové povinnosti, a dále, že jsou společníci omezeně (co do výše i 

času) vázání ručební povinností za nesplněné dluhy společnosti. Předpokladem pro nabytí účasti 

ve společnosti je tedy splnění vkladové povinnosti tím, že společník do společnosti vloží určitou 

věc jako předmět vkladu. Od výše toho vkladu se zásadně odvíjí rozsah kvantifikovatelných práv 

společníků, včetně rozsahu váhy hlasů společníka při rozhodování o záležitostech společnosti. 

Tento ryze kapitálový charakter společnosti sice oslabuje několik prvků typických pro osobní 

společnosti, které odráží užší propojení společníků se společností, vazba účasti společníka na 

vkladovou povinnost však zůstává v zákoně zachována.  

Základní kapitál, na jehož tvorbě se povinně podílí všichni společníci společnosti, však netvoří 

souhrn všech předmětů vkladů, které společníci do společnosti vloží. Dle § 30 z. o. k. se jedná o 

souhrn všech vkladů. Jelikož se vkladem rozumí peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu za 

základního kapitálu obchodní korporace, je základní kapitál společnosti s ručením omezeným 

nutno chápat jako peněžní vyjádření souhrnu hodnoty všech předmětů vkladů. Vzhledem k tomu, 

 
1 srov. § 132 odst. 1 z. o. k.   

2 ELIÁŠ, K. Společnost s ručením omezeným. 1. vydání. Praha: Prospektum, 1997, s. 14. 

3 ČERNÁ, S. In ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 2. vydání. Praha: Wolters 

Kluwer, 2021, s. 58. 

4 srov. § 1 odst. 1 z. o. k.  
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že údaj o výši základního kapitálu představuj obligatorní náležitost společenské smlouvy a 

povinně se zapisuje do obchodního rejstříku, představuje základní kapitál publikované peněžní 

vyjádření souhrnu hodnoty všech předmětů vkladů.5 Pro určení výše základního kapitálu přitom 

není podstatná skutečná hodnota předmětu (nepeněžitého) vkladu, ale jeho ocenění (peněžní 

vyjádření) uvedené ve společenské smlouvě.6 

Základní kapitál tedy není tvořen jednotlivými předměty vnesených vkladů, ale jedná se pouze o 

hodnotové vyjádření vkládaného majetku v penězích při založení společnosti, nebo po 

následném zvýšení či snížení základního kapitálu.7 Základní kapitál totiž nepředstavuje fakticky 

oddělenou část jmění, s níž nemůže společnost nakládat, aby z tohoto majetku mohla sanovat 

případné ztráty společnosti, ani část jmění, která musí být doplněna dalšími vklady společníků, 

poklesne-li vlastní kapitál společnosti pod částku odpovídající základnímu kapitálu.8 Jedná se 

pouze o vyjádření hodnoty věcí, které byly jako předmět vkladu vloženy (do základního 

kapitálu), a se kterými může společnost volně nakládat. Výše základního kapitálu přitom ani není 

vázána na vlastnictví předmětů vkladů vložených společnosti.9 V případě ekonomicky aktivní 

společností tak bude spíše platit, že shoda mezi zapsaným základním kapitálem a majetkem 

společnosti netrvá ani v den splacení vložení všech vkladů10 a o skutečné hodnotě majetku 

společnosti tak základní kapitál v zásadě nevypovídá nic.11  

Zejména s ohledem na skutečnosti uvedené v posledním odstavci, které poukazují na podstatné 

nedostatky garanční funkce základního kapitálu, která spočívá v tom, že základní kapitál tvoří v 

majetku společnosti jakýsi zajišťovací majetek k případnému uspokojení pohledávek věřitelů 

společnosti12 a pro kterou byl základní kapitál původně v kontinentálním evropském právu 

konstruován,13 se zákonodárce v poměrech společnost s ručením omezeným postupně od 

konceptu povinně zřizovaného základního kapitálu odklání. Společnost je povinna základní 

 
5 ROZEHNAL, A. a kol. Obchodní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s. 235. 

6 ELIÁŠ, K., op. cit. sub 2, s. 202. 

7 ELIÁŠ, K., op. cit. sub 2, s. 202, nebo DĚDIČ, J. Snižování základního jmění v akciové společnosti. Právník, 1995, s. 243. 

8 S takovými pojetím základního kapitálu se můžeme setkat u zastánců tzv. teorie nedotknutelnosti základního kapitálu, která 

byla vytvořena francouzskou právní naukou v 19. stol. K tomu srov. ČERNÁ, S. Přehodnotí Evropa přístup k základnímu 

kapitálu? Právní rozhledy. 2005. č. 22. s. 816. 

9 srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 8. 2014, sp. zn. 29 Cdo 2790/2012.  

10 KŘÍSTEK, L. ZELINKA, L. Kapitalizace pohledávek v akciových společnost. Právní rádce, 1998, č. 10, s. 7-8. 

11 ELIÁŠ, K., op. cit. sub 2, s. 202. 

12 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 528; či ROZEHNAL, A. a kol, op. cit. sub. 

5, s. 236. 

13 ELIÁŠ, K., op. cit. sub 2, s. 203.    
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kapitál zřizovat a zapisovat do obchodního rejstříku, jeho výše však v zásadě může činit částku 

1 Kč. Zákon o obchodních korporacích minimální výši základního kapitálu výslovně 

nestanovuje, stanovuje ale minimální výši vkladu jednoho společníka ve výši 1 Kč s tím, že 

společnost může být - jak bylo uvedeno výše - pouze jedním společníkem.  V tomto směru se tak 

české právo obchodních korporacích vydalo obdobnou cestou jako Německo, Francie, Velká 

Británie či jiné evropské státy, které jsou ke garanční funkci základního kapitálu již delší dobu 

skeptické,14 a poskytuje věřitelům ochranu dobytnosti jejich pohledávek jinými nástroji, kterými 

jsou test úpadku podle § 40 odst. 3 z. o. k. a zároveň zpřísnění odpovědnosti a sanačního ručení 

členů volených orgánů.15 

Funkce základního kapitálu však nespočívá pouze v garanci pohledávek věřitelů společnosti. 

Základní kapitál v tomto směru plní především funkci zdroje majetku společnosti. Věci vložené 

do společnosti jako předměty vkladu se stávají součástí majetku společnosti, k jejímuž vrácení 

není společnost ani za jejího trvání, ani po jejím zániku povinna a může s nimi tak volně nakládat. 

Základní kapitál tak představuje jeden z vlastních zdrojů financování majetku společnosti 

s ručením omezeným.16 Proto je vhodné, aby výše základního kapitálu byla zakladateli určena 

ve větší výši, než je minimální výše základního kapitálu, jinak bude společnost již od počátku 

své podnikatelské činnost vyžadovat vyšší vstupní náklady pro svou činnost z jiných zdrojů.17  

Vedle dalšího je základní kapitál účetní hodnotou, která se vykazuje v účetnictví společnosti jako 

součást vlastního kapitálu na straně pasiv.18 S tím souvisí funkce základního kapitálu, který je 

měřítkem zisku a zrát společnosti. Základní kapitál jako statický bod vykázaný v účetnictví 

společnosti představuje pevný bod, s nímž lze porovnávat dosažené výsledky hospodaření. 

Zatímco nárůst výše vlastního kapitálu nad výši základního kapitálu poukazuje na zisk 

společnosti, opačný poměr značí ztrátu společnosti.19 

Účastenská funkce jakožto druhá funkce základního kapitálu, která je přitom pro téma této 

diplomové práce nejvýznamnější, je dána tím, že míra účasti společníka na společnosti, a to jak 

 
14 srov. HEJDA, J. Právní úprava podílu ve společnosti s ručením omezeným v rekodifikačním návrhu zákona o obchodních 

korporacích. Obchodněprávní revue, 2011, č. 3, s. 72-77, či tam citované ČERNÁ, S. Společnost s ručením omezeným, tradiční 

i nová. Obchodní právo, 2008, č. 6. 

15 srov. ČERNÁ, S. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 127. 

16 srov. ČERNÁ, S. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 127. 

17 srov. BŘEZINOVÁ, H. Kapitálová obchodní korporace za koronu. Účetnictví neziskového sektoru, 2014, č. 11, s. 36. 

18 srov. ČERNÁ, S. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 123. 

19 srov. ČERNÁ, S. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 128. 
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na vytváření vůle společnosti, tak na zisku společnosti, se zásadně odvíjí od poměru, v jakém se 

společníci podílejí na základním kapitálu společnosti.20 Vzhledem k tomu, že vazba velikosti 

podílu (i kvantifikovatelných práv) na výši vkladu společníka a jeho poměr k výši základního 

kapitálu je zákonem stanovena dispozitivně a za určitých podmínek ji lze autonomní úpravou ve 

společenské smlouvě omezit i vyloučit, neprosazuje se tato funkce absolutně. 

1.2 Proces zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti 

Shora popsané funkce základního kapitálu společnosti s ručením omezeným, zejména pak funkce 

účastenská, podmiňují nezbytnost požadavku, aby základní kapitál byl určen pevnou částkou 

uvedenou ve společenské smlouvě a zapsanou v obchodním rejstříku. Jinak by totiž nebylo 

možné podle zákonné úpravy určit velikost podílu společníka a rozsah jeho kvantifikovatelných 

práv a povinností, nebo by nebylo možné zjistit, zda má společnost dostatečné množství vlastního 

kapitálu k tomu, aby mohla vyplácet společníkům podíl na zisku. V tomto směru je tedy právní 

úprava základního kapitálu společnosti s ručením omezeným ovládaná principem pevně 

stanovené částky základního kapitálu a - jak názvu tohoto principu napovídá - je tedy výše 

základního kapitálu společnosti je stanovena po celou dobu jejího trvání určena pevně stanovou 

částkou uváděnou v českých korunách, přičemž teorie připouští rovněž vyjádření základního 

kapitálu v haléřích.21 

Z principu pevně stanovené částky základního kapitálu ale nevyplývá, že by společnost měla mít 

po celou dobu trvání společnosti mít evidovanou částku základního kapitálu ve stejné výši. 

Základní kapitál může být kdykoliv za dobu trvání společnosti zvýšen nebo snížen, ke změně 

výše základního kapitálu však nedochází automaticky v souvislosti s ekonomickými výsledky 

společnosti (ty mohou být toliko podnětem ke změnám výše základního kapitálu22), ale až 

následkem formalizovaného procesu, který svým jednání ovlivňují zejména společníci.  

Společnost s ručením omezeným může zvýšit i snížit výši základního kapitálu, přičemž tak může 

učinit v zásadě dvěma způsoby, které od sebe odlišujeme podle toho, zda při změnách výše 

základního kapitálu dochází k reálné změně velikosti majetku společnosti. V případě zvýšení 

základního kapitálu může společnost zvýšit základní kapitál tím, že se formou doplatků zvýší 

 
20 srov. ELIÁŠ, K., op. cit. sub 2, s. 203  

21 KUHN, P. In ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 

3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, komentář k § 30, s. 76, m. č. 4. 

22 ELIÁŠ, K., op. cit. sub 2, s. 202 
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velikost dosavadních vkladů nebo že se do základního kapitálu vloží zcela nové vklady, čímž 

dojde k rozšíření vlastního majetku společnosti. Vzhledem k tomu, že v takovém případě 

fakticky dojde ke změně v majetku společnosti, hovoříme o zvážení základního kapitálu 

převzetím vkladové povinnosti jako o tzv. efektivním zvýšení základního kapitálu. Naproti tomu 

při deklaratorním zvýšení základního kapitálu se rozsah majetku společnosti nemění. Základní 

kapitál společnosti se zvýší z vlastních zdrojů společnosti a fakticky tak dochází pouze k účetní 

operaci, v jejímž důsledku dojde toliko ke změně uspořádání aktiv a pasiv v účetnictví 

společnosti.23 Zákon pak výslovně připouští kombinaci obou těchto způsobů,24 se kterou se lze 

v praxi nezřídka setkat. 

Má-li se základní kapitál zvyšovat nepeněžitými vklady, lze o takovém zvýšení základního 

kapitálu přistoupit v zásadě kdykoliv, je-li to v zájmu společnosti. Ke zvýšení základního 

kapitálu převzetím vkladové povinnosti k peněžitému vkladu však může společnost přestoupit 

pouze za předpokladu, že již byly zcela vloženy všechny dosavadní peněžité i nepeněžité vklady. 

Je přitom nerozhodné, zda se jedná o vklady, které měly být vloženy v souvislosti se založením 

a vznikem společnosti nebo v souvislosti s dříve realizovaným zvyšováním základního kapitálu. 

V rámci právní úpravy zvýšení základního kapitálu je tato explicitně stanovena pouze ve vztahu 

ke splacení peněžitých vkladů,25 neboť zákonná pravidla umožňují, aby společníci při zakládání 

společnosti nebo při zvýšení základního kapitálu splatili pouze stanovenou část peněžitých 

vkladů, aniž by bránilo vzniku společnosti nebo účinnosti zvýšení základního kapitálu, kdežto 

nepeněžité vklady musí být vloženy před zápis společnosti do obchodního rejstříku26, resp. před 

účinností zvýšení základního kapitálu,27 a tato podmínka tak ve vztahu k nepeněžitým vkladů 

plyne z jiných ustanovení zákona o obchodních korporacích.  

Zákonodárce stanovením této podmínky motivuje společnost k tomu, aby v případech potřeby 

zvýšení reálného majetku společnosti nejdříve získala tyto prostředky vymožením již existujících 

pohledávek za společníky, a až následně případně navyšovala majetkem společnosti dalšími 

vklady.28 Jinak by totiž mohlo docházet k umělému zvýšení základního kapitálu, při kterém by 

 
23 ELIÁŠ, K., op. cit. sub 2, s. 205. 

24 srov. § 216 odst. 1 písm. c) z. o. k.  

25 srov. § 219 odst. 1 z. o. k.  

26 srov. § 148 z. o. k. 

27 srov. § 216 odst. 2 z. o. k. 

28 srov. DĚDIČ, J., LASÁK, J. Zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným převzetím vkladové povinnosti v 

novém hávu: aktuální výkladové otazníky. Obchodněprávní revue, 2016, č. 4, s. 97 a násl. 
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sice docházelo ke zvýšení částky základního kapitálu deklarované ve společenské smlouvě nebo 

obchodním rejstříku a evidované v části pasiv rozvahy, který by však nebyl krytý vklady a aktivní 

straně rozvahy by se tak zvýšil majetek společnosti pouze v pohledávkách za společníky, nikoli 

v penězích shromážděných skutečně na účtu společnosti. Společnost by tak deklarovala určitou 

platební schopnosti, aniž by skutečně disponovala majetkem v publikovaném rozsahu, a 

docházelo by tak k ohrožení důvěryhodnosti právního styku se společností.29 

Základním principem zvýšení základního kapitálu společnost s ručením omezeným je, že k němu 

dochází na základě usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Ať už společnost 

ručením omezeným přistupuje ke zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti, 

účetní operací z vlastních zdrojů nebo kombinací obou těchto způsobů, základní právní 

předpoklad spočívá v platně přijatém usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu. 

V případě efektivního zvýšení základního kapitálu musí usnesení valné hromady určit částku, o 

níž se základní kapitál zvyšuje, lhůtu pro převzetí a pro splnění vkladové povinnosti a označení 

podílů, připadá-li nový vklad společníka na nový podíl, a název druhu podílu, vzniká-li při 

zvýšení základního kapitálu nový druh podílu. Pokud se základní kapitál zvyšuje nepeněžitým 

vkladem, musí usnesení valné hromady obsahovat rovněž údaje o nepeněžitém vkladu, a to 

konkrétně jeho popis, zda byl oceněn znaleckým posudkem nebo postupem dle § 468, či zda 

bude oceněn postupem dle § 468 nebo 469 z. o. k., a částku ocenění nepeněžitého vkladu, a též 

výši emisního kursu, která má být nepeněžitým vkladem splacena. Vzhledem k tomu, že instituty 

spojené s rozhodováním o zvýšení základního kapitálu tvoří sadu mechanismů chránící postavení 

menšinových společníků, jsou další skutečnosti týkající se valné hromady blíže rozvedeny níže 

v samostatné kapitole.  

Poté, co valná hromada řádně rozhodne o efektivním zvýšení základního kapitálu, dochází k 

samotnému převzetí vkladových povinností společníky nebo třetími osobami tak, aby mohlo 

dojít k rozšíření kapitálové vybavenosti společnosti. Jak bude podrobně popsáno níže, zvyšuje-li 

se základní kapitál peněžitými vklady, společníkům svědčí ze zákona přednostní právo k převzetí 

vkladové povinnosti v poměru jejich dosavadních podílů. V takovém případě mohou vkladovou 

povinnost po určitou dobu převzít pouze společníci. Zvyšuje-li se však základní kapitál 

nepeněžitými vklady (a společenská smlouva nestanoví jinak), vyloučí-li společenská smlouva 

přednostní právo, nebo nepřevezmou-li společníci vkladovou povinnost na základě přednostního 

 
29 POKORNÁ, J. In LASÁK, J., POKORNÁ, J., ČÁP, Z., DOLEŽIL, T. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. 

díl. Praha: Wolters Kluwer, 2014, komentář k § 219, s. 1099, m. č. 2. 
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práva, může vkladové povinnosti ve zbylém rozsahu převzít se souhlasem valné hromady 

kdokoliv, tedy jak kterýkoliv ze společníků, tak i třetí osoba stojící mimo společnost. 

K převzetí vkladové povinnosti dochází na základě prohlášení o převzetí vkladové povinnosti, 

které musí být vyhotoveno v písemné formě s úředně ověřenými podpisy a které musí obsahovat 

alespoň30 náležitosti stanovené zákonem.31 Nedostatek předepsané formy bude způsobovat 

„pouze“ neplatnost takového prohlášení,32 kdežto absence některých obligatorních náležitostí 

může dokonce činit prohlášení zdánlivým. Zdánlivým bude takové prohlášení o převzetí 

vkladové povinnosti, ze kterého možné ani výkladem dovodit, k jakému vkladu a podílu je 

vkladová povinnost přebírána a v jaké výši má být vklad převzat, neboť takové prohlášení bude 

neurčité.33 Rovněž v případě, že by v prohlášení extranea o převzetí vkladové povinnosti 

absentovalo výslovné prohlášení budoucího společníka, že přistupuje ke společenské smlouvě, 

bylo by po mém soudu prohlášení o převzetí vkladové povinnosti zdánlivé, neboť by společník 

neprojevil vůli být vázán společenskou smlouvou, a proto by k převzetí vkladové povinnosti 

takovým prohlášením nemohlo dojít.34 Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti má povahu 

jednostranného právního jednání,35 kterým společník akceptuje podmínky k převzetí vkladové 

povinnosti (vyplývající z usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu) a které se tak 

společně usnesením valné hromady v podstatě skládají do smlouvy,36 a k jeho perfekci tak 

dochází doručením společnosti. Ač toto pravidlo vyplývá z obecné úpravy právních jednání vůči 

nepřítomné osobě,37 zákon o obchodních korporacích je (nejspíš z důvodů posílená právní jistoty 

adresátů) zakotvuje výslovně.38 

 
30 HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 224, s. 559, m. č. 3. 

31 Podle § 224 z. o. k. musí písemné prohlášení obsahovat (a) výši vkladu připadající na nový podíl a výši nového podílu, částku 

zvýšení vkladu připadající na dosavadní podíl a výši tohoto podílu a případné vkladové ážio, (b) údaje o nepeněžitém vkladu 

podle § 219 odst. 2 písm. b) až e) a (c) lhůtu pro splnění vkladové povinnosti. V souladu s § 144 odst. 1 z. o. k. pak musí prohlášení 

obsahovat též ocenění nepeněžitého vkladu. 

32 Vzhledem k tomu, že prohlášení o převzatí vkladové povinnosti totiž není právním jednání o změně obchodní korporace ve 

smyslu § 6 z. o. k., když se primárně netýká změny obsahu společenské smlouvy, a absence písemné formy v jeho případě nebude 

způsobovat narušovat dobré mravy či veřejný pořádek, bude prohlášení při nedostatku formy zpravidla relativně neplatné. 

33 srov. § 553 obč. zák.  

34 Shodně DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 

35 Shodně např. POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 224, s. 1111, m. č. 2; či DĚDIČ, J., LASÁK, J., 

op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 

36 EICHLEROVÁ, K. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 396. 

37 srov. § 570 obč. zák.  

38 srov. § 224 odst. 2 z. o. k.    
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Vkladovou povinnost musí společníci převzít ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady o 

zvýšení základního kapitálu, které obecně stanoví jak lhůtu pro převzetí vkladové povinnosti s 

využitím přednostního práva, tak i pro (následné) převzetí vkladové povinnosti v případě jeho 

nevyužití.39 Mám přitom za to, že nic nebrání tomu, aby délku této lhůty určila i trvale 

společenská smlouva, což však s ohledem na jedinečnost každého jednotlivého zvyšování nelze 

doporučovat. Společníci by při určení délky této lhůty měli každopádně vycházet z povahy 

jednotlivých předmětů vkladů40 a zároveň by pak měli brát v úvahu délku lhůty k uplatnění 

přednostní práva41 s tím, že lhůta k převzetí vkladové povinnosti by měla být delší než lhůta 

k uplatnění přednostního práva, jinak budou z procesu zvyšování fakticky vyloučeny třetí osoby. 

Zájmena by ale měli společnosti při určení délky k převzetí vkladové povinnosti zohlednit 

skutečnost, že trvání celého procesu zvyšování je zákonem ohraničeno na dobu 2 měsíců od 

rozhodnutí valné hromady.42 Zákon totiž stanoví, že nejpozději do 2 měsíců od dne rozhodnutí 

valné hromady o zvýšení základního kapitálu musí společnost podat návrh na zápis zvýšení 

základního kapitálu do obchodního rejstříku, jinak se usnesení o zvýšení základního kapitálu 

převzetím vkladové povinnosti se ex lege zruší a (případně převzaté) vkladové povinnosti 

zaniknou, a proto nejpozději v tu dobu musí být všechny vkladové povinnosti převzaty. 

Jestliže společníci ve stanovené lhůtě vkladové povinnosti nepřevezmou v celém rozsahu 

zvýšení, tedy nebudou převzaty vkladové povinnosti částce odpovídající v souhrnu částce, o 

kterou se zvyšuje základní kapitál, v souladu s dikcí § 225 odst. 1 z. o. k.,  dojde na základě 

zákona ke zrušení usnesení o zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti a 

zániku převzatých vkladových povinností. Jak poukazuje B. Havel, společnost, která by chtěla 

takovému následku předejít, by musela před konce lhůty stanovené k převzetí vkladové 

povinnosti revokovat původní usnesení o zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové 

povinnosti a snížit částku zvýšení základního kapitálu o nepřevzaté vkladové povinnosti.43 

Formálně by proces zvyšování základního kapitálu v takovém případě probíhal opět od začátku 

s tím, že by společníci museli opětovně zohlednit přednostní právo společníka, který dosud 

nepřevzal vkladovou povinnost apod. Zároveň pak pro úplnost dodávám, že se v právní teorii 

objevil názor B. Havla (ve shodě s dalšími autory komentáře, ve kterém je tento názor 

 
39 DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl.; či BĚLOHLÁVEK, A. J., HÓTOVÁ, R. In BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol. 

Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, komentář k § 223, s. 1056. 

40 DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl.  

41 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 223, s. 1110, m. č. 9. 

42 DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 

43 HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 225, s. 560, m. č. 1. 
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publikován), podle kterého lze rovněž uvažovat o autonomní úpravě pravidla zakotveného v 

§ 225 odst. 1 z. o. k.  v tom směru, že lze připustit variantu zvyšování základního kapitálu i 

formou tzv. podúpisů jako je tomu v případě akciové společnosti.44 S tímto závěrem se plně 

ztotožňuji a dodávám, že konkrétní úprava procesu částečně otevřeného zvyšování základního 

kapitálu bude muset být dostatečně určitá a bude muset respektovat obecné korektivy dobrých 

mravů a veřejného zájmu. 

Převzaté vkladové povinnosti musí vkladatelé splnit ve lhůtě určené v usnesení valné hromady o 

zvýšení základního kapitálu. Společníkům nic nebrání v tom, aby si lhůtu ke splnění vkladové 

povinnosti sjednali ve společenské smlouvě,45 a v takovém případě bude muset lhůta ke splnění 

vkladové povinnosti být v souladu se společenskou smlouvou, ledaže by společníci usnesení 

valné hromady o zvýšení základního kapitálu jednorázově prolamovali společenskou smlouvu.46 

Ať už bude ale lhůta ke splnění vkladové povinnosti sjednána ve společenské smlouvě, nebo 

určena přímo v usnesení valné hromady, není její stanovení ponecháno plně na libovůli 

společníků a - stejně jako v případě stanovení délky lhůty k převzetí vkladové povinnost - musí 

společníci při jejím určení v usnesení valné hromady respektovat kogentní úpravu zákona o 

obchodních korporacích. 

V prvé řadě musí společníci při autonomním určování délky lhůty ke splnění vkladové povinnosti 

respektovat pravidlo vymezené v § 23 odst. 3, které se přiměřeně použije i na zvyšování 

základního kapitálu47 a podle kterého musí být nepeněžité vklady do společnosti vneseny před 

jejím vznikem. Vedle toho pak § 216 odst. 2 z. o. k. kogentně stanovuje, že účinky zvýšení 

základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti nastávají převzetím vkladové povinnosti a 

vnesením všech nepeněžitých vkladů (a)nebo splacením takové části peněžitých vkladů, se 

kterým se spojují účinky zvýšení základního kapitálu, přičemž tyto účinky mohou v určitých 

případech nastat později (nikoliv však dřív), nikoliv však později, než je nová výše základního 

kapitálu zapsaná do obchodního rejstříku. Při zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové 

povinnosti tak musí být vneseny předměty nepeněžitých vkladů vneseny do společnosti před 

zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,48 který zákon stanovuje jako 

 
44 HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 225, s. 560, m. č. 1; opačně ale DĚDIČ, J., LASÁK, J., 

op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 

45 srov. § 150 odst, 1 z. o. k.   

46 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2254/2007 

47 § 29 z. o. k.   

48 Shodně ale DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl.; opačně ale POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 

29,  komentář k § 223, s. 1100, m. č. 4.  
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nejzazší okamžik účinnosti zvyšování základního kapitálu, a tomu by tak měla odpovídat lhůta 

ke splnění nepeněžitých vkladů.  

Obdobně pak v případě určení lhůty ke splacení peněžité vkladové povinnosti musí společníci 

zohlednit skutečnost, že splacení předepsané části peněžitých vkladů, jejíž konkrétní rozsah 

stanovuje společenská smlouva, představuje obligatorní podmínku účinnosti zvýšení základního 

kapitálu, a proto musí být lhůta ke splnění peněžitých vkladů určena tak, aby tato předepsaná část 

peněžitých vkladů byla splacena nejpozději před zápisem zvýšení základního kapitálu do 

obchodního rejstříku, jinak by nemohly nastat účinky zvýšení základního kapitálu.49 Lhůta ke 

splacení zbylé nepředepsané část peněžitého vkladu sice může stanovena tak, aby skončila až po 

zápisu zvýšení do obchodního rejstříku, zároveň ale v souladu s § 150 odst. 1 in fine z. o. k.  

nesmí být delší 5 let ode dne převzetí vkladové povinnosti společníkem. 

Proces zvyšování základního kapitálu formálně završuje zápisem zvýšení základního kapitálu do 

obchodního rejstříku, při kterém se do obchodního rejstříku nezapisuje pouze nová výše 

základního kapitálu, ale též další skutečnosti související se zvýšením základního kapitálu jako 

jsou výše vkladů jednotlivých společníků nebo velikosti a označení jejich podílů.50 Jak již bylo 

uváděno výše, návrh na zvýšení základního kapitálu musí být podán ve lhůtě dvou měsíců ode 

dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Nejpozději v tento den musí 

jednateli podaný návrh, ke kterému jsou připojeny listiny prokazující změnu výše základního 

kapitálu, dojít51 rejstříkovému soudu, u něhož je příslušná společnost zapsaná. Bude-li společnost 

zapisovat zvýšení základního kapitálu tzv. přímým zápisem notáře, musí být nejpozději v tento 

den podána notáři žádost o zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.52  

 
49 HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 224, s. 559, m. č. 2. 

50 EICHLEROVÁ, K. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 396. 

51 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2000, sp. zn. 32 Cdo 4/2000, uvěřené pod č. 23/2001 Sbírky soudních rozhodnutí 

a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní. 

52 DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 



 

  Strana 21 

2 Postavení společníka a jeho ochrana 

2.1 Společník jako základní definiční prvek společnosti s ručením omezeným 

Jak bylo naznačeno výše, základní definiční znak společnosti s ručením omezeným jako 

(obchodní) korporace představují její společníci,53 kterými mohou být obecně jakékoliv české i 

zahraniční fyzické i právnické osoby,54 nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.55 Společníci 

tedy tvoří osobní základnu společnosti s ručením omezeným, bez které nemůže žádná společnost 

ani vzniknout, ani následně existovat. Stejně jako je nezbytné, aby v důsledku rozhodnutí a 

následného projevu vůle alespoň jednoho zakladatele jakožto budoucího společníka došlo ke 

vzniku a založení společnosti, je též nezbytné, aby v době trvání společnosti existoval alespoň 

jeden společník, který bude vytvářet vůli společnosti a určovat směr jejího fungování.56 Jsou tedy 

především společníci, kteří za společnost s ručením omezeným jakožto organizovaný útvar, 

kterému zákonodárce přiznává právní subjektivitu,57 rozhodují a vytváří jeho vůli. 

K tomu, aby společníci mohli vytvářet a prosazovat vůli společnosti, poskytuje jim pozitivní 

právo práva a povinností. Jedná se jednak o práva a povinnosti, které mají společníci vůči 

společnosti samotné a kterým pak pochopitelně odpovídají protichůdná práva a povinnosti 

společnosti, jednak o práva a povinnosti, které mají společníci vůči sobě navzájem.58 Tato práva 

a povinnosti společníkům přitom nemusí vyplývat pouze ze zákona, společenské smlouvy či 

jiných smluvních ujednání, ale též z obecných právních zásad, zejména těch, na nichž stojí právo 

obchodních korporací jako celek.59 Prostřednictvím těchto práv a povinnost se mezi společníky 

a společností, jakožto i mezi společníky navzájem vytváří relativně silné právní pouto, které se 

 
53 POKORNÁ, J. In POKORNÁ, J., HOLEJŠOVSKÝ, J., LASÁK, J., PEKÁREK, A. a kol. Obchodní společnosti a družstva, 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 67, m. č. 166 

54 Oproti právní úpravě účinné v minulosti, zákonodárce do zákona o obchodních korporacích nezakotvil právní úprava zákazu 

řetězení společností, která zakazovala, aby jednočlenná společnost s ručením omezeným byla jediným společníkem jiné 

společnosti s ručením omezeným, nebo aby fyzická osoba byla jediným společníkem více než tří společností s ručením 

omezeným. K tomu srov. § 105 odst. 2 obch. zák.  

55 srov. § 17 odst. 2 zákona o bankách 

56 Jestliže společnost nemá žádného společníka, což je stav, který v zásadě porušuje samotnou podstatu společnosti s ručením 

omezeným jako korporace, není zde nikdo, kdo by mohl vytvářet vůli společnosti.  S ohledem na to § 149 odst. 1 z. o. k. zakazuje 

společnosti nabývat podíly své vlastní podíly na základě smlouvy o převodu podílu a § 149 odst. 4 z. o. k. stanoví, že nabude-li 

společnost všechny své podíl a bude-li je držet déle než 3 měsíce od nabytí posledního z nich, soud takovou společnost i bez 

návrhu zruší. K tomu srov. např. HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 149, s. 366, m. č. 6. 

57 srov. § 20 odst. 1 obč. zák.   

58 POKORNÁ, J. In ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako 

podnikatelé. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 50, m. č. 81 

59 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 29 Odo 1007/2005 
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v odborné literatuře označuje jako společnický vztah,60 jehož existence – jak vyplývá z výše 

uvedeného – představuje jeden ze základních předpokladů pro fungování společnosti. Jednotlivá 

práva a povinnosti plynoucí společníkovi z účasti ve společnosti s ručením omezeným, která 

představují obsah společnického vztahu, přitom tvoří vnitřně jednotný a nedělitelný celek, který 

zákon o obchodních korporacích tradičně označuje jako podíl. 

2.2 Podíl společníka jako fenomén definující postavení společníka 

2.2.1 Obecně k podílu 

V poměrech společnosti s ručením omezeným má podíl zásadní a nezastupitelný význam, neboť 

se jedná o jeden z hlavních institutů právní úpravy společnosti s ručením a zároveň je typickým 

pojmovým znakem této formy obchodní korporace.61 Bez vlastnictví podílu nemůže existovat 

společnický vztah mezi společníkem a společností samotnou,62 přičemž společník jeho 

prostřednictvím uplatňuje vůči společnosti svá společnická práva, 63 stejně jako je zavázán ke 

splnění společnických povinností. 64 Konkrétní podoba podílu společníka určuje podobu 

společnického vztahu a postavení konkrétního společníka ve společnosti.  

Z legální definice podílu, dle které podíl představuje účasti společníka na společnosti a z této 

účasti plynoucí práva a povinnosti, přitom plyne, že podobu podílu tak definuje jednak konkrétní 

skladba práv a povinností spojených s podílem, která vyjadřuje kvalitativní stránku podílu, 

jednak rozsah těchto práva a povinností definující velikost podílu, který spolu s hodnotou podílu 

vyjadřuje kvantitativní stránku podílu.65 Obě stránky podílu jsou přitom pro definování 

konkrétního podílu a postavení společníka ve společnosti stejně významné.  

 
60 DVOŘÁK, T., op. cit. sub 12, s. 183; či PELIKÁNOVÁ, I. In PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo. Praha: 

ASPI, 2006, s. 71. 

61 Jedná se přitom o tak charakteristický znak společnosti s ručením omezeným, že někteří němečtí právní teoretici na počátku 

20. století poukazovali na to, že by bylo vhodné přejmenovat společnost s ručením omezeným na podílovou společnost.  

K tomu blíže srov. ELIÁŠ, K.: Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektum, 1997. s. 15 a tam citovanou zahraniční 

literaturu.  

62 DVOŘÁK, T., op. cit. sub 12, s. 183. 

63 ELIÁŠ, K. Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným. Bulletin advokacie, 1996, r. 4., č. 8, s. 56 

64 KAJNAR, T. Podíl ve společnosti s ručením omezeným (praktická příručka). Praha: Leges, 2017, s. 24 

65 POKORNÁ, J. K vymezení pojmu obchodní podíl, Právník, 1995, č. 134, s. 872-884. 
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2.2.2 Kvalitativní stránka podílu 

Jakkoliv pro účely této práce představuje významnější složku podílu jeho kvantitativní stránka, 

její podobu nelze bez podoby kvalitativní stránky určitý, a proto je nezbytné zabývat se úvodem 

též kvalitativní stránkou podílu. V jejím případě obecně platí, že každému společníkovi 

společnosti s ručením omezeným svědčí všechna práva a povinnosti předpokládaná zákonem o 

obchodních korporacích. Nevylučuje-li to výslovně zákon, mohou společníci prostřednictvím 

autonomní úpravy sjednané ve společenské smlouvě skladbu práv a povinností spojených 

s podílem modifikovat. Zákonodárce výslovně připouští tvorbu zvláštních druhů podílů, které 

přitom mohou společníkům náležet různě. Jakkoliv dle obecně platné zásady rovného zacházení 

se společníky nesmí společnost svého společníka bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat 

a musí šetřit jeho společnická práva i oprávněné zájmy,66 neznamená to, že musí všem 

společníkům svědčit podíly o stejné kvalitativní stránce. Samotným připuštění existence více 

druhů podílu totiž zákonodárce tuto zásadu relativizuje67 a zakládá dostatečný důvod pro odlišné 

zacházení se společníky.68 Jestliže s vytvořením zvláštního druhu podílu souhlasí jeho vlastník, 

není nezbytná existence specifického důvodu ospravedlňující odlišné zacházení.69 

Společníci mohou kvalitativní stránku podílu modifikovat tím, že spojí s podílem další právo 

nebo povinnost nepředvídanou zákonem,70 nebo naopak některé právo či povinnost z podílu 

úplně odeberou,71 případně práva nebo povinnosti spojené s podílem modifikují, a to například 

tím, že upraví jejich intenzitu (velikost) 72 nebo podmíní jejich vznik či existenci.73 Jelikož je 

 
66 srov. § 212 odst. 2 obč. zák.   

67 LÁLA, D. Druhy podílů v kapitálových společnostech. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 59; a tam odkazovanou literaturu 

v poznámce pod čarou č. 220. 

68 DĚDIČ, J., LASÁK, J. Vlastnictví více podílů a druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným. Bulletin Komory daňových 

poradců České republiky, 2015, č. 3, s. 44; či LASÁK, J. In LAVICKÝ, J. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, komentář k § 212, s. 1075, m. č. 1. 

69 ŠPAČKOVÁ, M. Zásada rovného zacházení se všemi akcionáři. Obchodněprávní revue, r. 2016, č. 1, s. 1. 

70 ŠUK, P., op. cit. sub 78, s. 10.  

71 DĚDIČ, J., LASÁK, J. op. cit. sub 71, s. 42; nebo JOSKOVÁ, L. Je ve společnosti s ručením omezeným možný podíl bez 

hlasovacího práva či práva na podíl na zisku? Obchodněprávní praxe, 2015, č. 9, s. 253–260. 

Z počátku účinnosti však část právní teorie dovozovala, že zvláštní druh podílu lze vytvořit toliko přidávání práv nebo povinností, 

nikoliv ale jejich odebráním. K tomu srov. ČECH, P., ŠUK, P. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). 

1. vydání. Praha: Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, 2016, s. 270, nebo ČERNÁ, S. Volba druhů podílů (akcií) a její limity. 

Rekodifikace & praxe, 2015, č. 12, s. 12-13. 

72 EICHLEROVÁ, K. Druhy a pluralita podílů. Novinky v českém právu společnosti s ručením omezeným. Rekodifikace & 

Praxe, 2015, č. 11, s. 12. 

73 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 14. 
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právo obchodních korporacích založeno na principu autonomie vůle, resp. smluvní svobody,74 

mají společníci, resp. zakladatelé společnosti s ručením omezeným velmi široké možnosti a 

limity konkrétních modifikací stanoví toliko kogentní právní úprava, která v případech, kdy to 

účel a smysl právní úpravy vyžaduje, omezuje autonomii vůle a specifickou úpravu obsahu 

podílu zakazuje.75 Společníci tak musí při modifikaci obsahu podílů nezbytně respektovat dobré 

mravy, veřejný pořádek a práva týkající se postavení osob,76 a v tomto směru pak konkrétní 

zákonná pravidla definující podobu společnosti s ručením omezeným, včetně jejího vnitřní 

uspořádání, a dále právní úpravu chránící právní normy stanovené na ochranu určité skupiny 

osob, ať už se jedná o věřitele společnosti, tak o skupiny společníků, kteří nemají rozhodující 

vliv na směřování společnosti.77  

Při rozšiřování obsahu podílu obsahu o práva či povinnosti nepředpokládané zákonem tak musí 

společníci respektovat, že nelze vytvořit tzv. úrokové podíly, s nimiž je spojeno právo na zisk 

nezávisle na hospodářských výsledcích společnosti, neboť by odporovali úpravě rozdělování 

zisku a jiných vlastních zdrojů stanovené kogentně za účelem ochrany postavení společníka.78 

Rovněž nelze vytvořit podíly, s nimiž je spojeno právo na řízení určitých zaměstnanců nebo 

právo uzavřít určité obchodní smlouvy, neboť by tím došlo k průlomu zákazu zasahovat 

jednatelům do obchodního vedení společnosti.79 Při vytváření zvláštních druhů podílů 

odebíráním práv či povinnosti pak nutno pamatovat na to, že s podílem musí být vždy spojeno 

alespoň jedno ze základních80 společnických práva, tj. hlasovací právo, právo na podíl na zisku 

nebo právo na vypořádací podíl, resp. podíl na likvidačním zůstatku,81 neboť bez těchto práv lze 

 
74 srov. ČERNÁ, S. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 80 - 86. 

75 K tomu blíže srov. LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 30 – 73. 

76 srov. § 1 odst. 2 část věty za středníkem obč. zák.  

77 K limitům při tvorbě druhů podílu blíže srov. LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 30 - 73. 

78 ŠUK, P. Kogentnost a dispozitivita korporátního práva – hledání hranic. Ad Notam, 2019, č. 3, s. 10; či HAVEL, B. In 

ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 135, s. 349, m. č. 3. 

79 ŠUK, P., op. cit. sub 78, s. 10; či HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 135, s. 349, m. č. 3. 

80 Již tradičně se práva společníků na základní a doplňková (nebo též hlavní a vedlejší) oprávnění společníka. Mezi hlavní 

společnická práva patří právě hlasovací (a kontrolní) právo, právo na podíl na zisku a právo na vypořádací podíl, resp. podíl na 

zisku, tedy ta práva, která německá doktrína označuje za tzv. absolutně nedotknutelná společnická práva. Zbylá společnická práva 

označuje doktrína jako doplňková, byť některé z nich (např. právo podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady) 

jsou spojena s podílem vždy. K tomu blíže srov. např. ELIÁŠ, K., op. cit. sub 2, s. 77, nebo MALOVSKÝ-WENIG, A. Příručka 

obchodního práva. Praha: Československý kompas, 1947 s. 489 a násl. 

81 Pro zachování podstaty postavení společníka přitom postačí, bude-li jedno z těchto práv zachováno ve své zákonné podobě, 

není nezbytné, aby bylo vyloučení hlasovacího práva podmiňováno zvýhodněnou podobou těchto práva, např. prioritním právem 

na podíl na zisku. K tomu srov. ŠUK, P., op. cit. sub 78, s. 11. 
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určitou osobu jen stěží považovat za společníka společnosti s ručením omezeným.82 

Společnostně s jedním z triády základních práv pak musí být s podílem vždy spojena skupina 

práv, kterou po vzoru německé doktríny83 a judikatury,84 k jejímž závěrům se zákonodárce 

výslovně hlásí,85 můžeme označit jako tzv. absolutně nedotknutelná společnická práva, která jsou 

pro podíl (a postavení společníka) natolik typická, že nelze o jejich vyloučení z podílu uvažovat, 

neboť by se tím v zásadě eliminovala účast společníka na společnosti a narušovalo tak korporátní 

charakter společnosti.86 Z podílu tak nepůjde vyloučit například právo k účasti na valné hromadě, 

právo dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady, právo podat společnickou žalobu87 nebo 

právo na informace společně s právem na nahlížení do dokladů společnosti a kontroly údajů v 

nich obsažených.88  

Jak bylo naznačováno výše, jednotlivá práva a povinnosti spojené s podílem nejsou nesourodým 

konglomerátem jednotlivých absolutně samostatných a izolovaně pojímaných práv a povinností, 

ale naopak tvoří jednolitý celek, ze kterého není možné jednotlivá práva oddělovat.89 V poměrech 

společnosti s ručením omezeným nelze sjednat obdobu samostatně převoditelných práv, jak je 

umožněno v poměrech akciové společnosti. To však nebrání postoupení jednotlivých 

 
82 K tomu srov. ŠUK, P., op. cit. sub 78, s. 11; či HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 135, s. 

349, m. č. 6, a tam odkazované rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora ze dne 14. 7. 1954, sp. zn. II ZR 342/53 

83 srov. rozhodnutí Spolkového soudního dvora ze dne 14. 7. 1954, sp. zn. II ZR 342/53 

84 srov. SEIBT, Ch. H. In SCHOLZ, F. a kol.: Kommentar zum GmbH-Gesetz, 1. sv.1 § 1-34, 2. vydání, Köln, Verlag Dr. Otto 

Schmidt, 2012, komentář k § 14, r. n. 31-39. 

85 Zákonodárce se závěrům plynoucím z německé dogmatiky výslovně přihlásil přijetím novely zákon o obchodních korporacích. 

K tomu srov. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 33/2020 Sb. (sněmovní tisk č. 207, Poslanecká sněmovna Parlamentu České 

republiky, 8. volební období, 2017 – 2021), s. 152 – 153. 

Nutno ale podotknout, že novela zákona o obchodních korporacích závěry německé doktríny i judikatury nepromítá do zákona o 

obchodních korporacích doslovně. Ač byl vládním návrhem novely, aby se za § 135 odst. 1 z. o. k. vložili nový odstavce 2, který 

by zněl: „(2) Společenská smlouva může upravit podíly, se kterými není spojeno právo na podíl na zisku, právo na podíl na 

likvidačním zůstatku nebo hlasovací právo; s podílem musí být vždy spojeno alespoň jedno z těchto práv,“ v rámci projednávání 

návrhu novely zákona v Ústavněprávním výboru bylo navrženo takto navrhovaný novelizační bod z novely pozměňovacím 

návrhem odstranit. Vzhledem k tomu, že rozsáhlý pozměňovací návrh, jehož součástí bylo odstranění navrhovaného vložení § 

135 odst. 2 z. o. k, byl navržen s odůvodnění, že se týká úpravy družstev, která měla být řešena samostatnou novelou, došlo k 

vypuštění tohoto novelizačního bodu zřejmě nedopatřením. Shodně závěry, jaké vyplývají z německé doktríny, však lze rovněž 

v poměrech zákona o obchodních korporacích dovodit systematickým a teleologickým výkladem. 

86 HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k 135, s. 349 -  350, m. č. 10; či  

87 Shodně ŠUK, P., op. cit. sub 78, s. 11, poznámka pod čarou č. 67 

88 Shodně SADECKÝ, L. Některé dílčí aspekty ohledně druhu podílů a druhu akcií po novele zákona o obchodních korporacích. 

Ad Notam, 2020, č. 4, s. 12. 

89 POKORNÁ, J. In POKORNÁ, J. a kol., op. cit. sub 53, s. 68, m. č. 170. 
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majetkových společnických práv, které nabyly charakteru konkrétního samostatného nároku či 

dluhu.90 

2.2.3 Kvantitativní stránka podílu 

Jak již bylo naznačeno výše, postavení společníka necharakterizuje pouze skladba práv a 

povinností spojených s podílem, ale rovněž rozsah těchto práv a povinností, který vyjadřuje 

význam postavení společníka vůči ostatním společníkům91 a schopnost společníka ovlivnit 

rozhodovací procesy ve společnosti,92 a určuje tak míru účasti společníka na společnosti.93 

Rozsah jednotlivých společníků práv a povinností společníka společnosti s ručením omezeným 

se odvíjí od velikosti jeho podílu, ledaže zákon nebo společenská smlouva stanoví jinak.94 

Zákonem stanovenou výjimku z obecného pravidla představuje jednak hlasovací právo,95 jehož 

rozsah není na velikost podílu nijak vázán, jednak všechna zbylá nemajetková práva a povinnosti, 

jenž nejsou kvantifikovatelná a svědčí tak všem společníkům ve stejném rozsahu.96  

Velikost podílu společníka s ručením omezeným se podle zákonné úpravy tradičně určuje podle 

poměru jeho vkladu připadající na podílu k výši základního kapitálu,97 a proto se obecně 

vyjadřuje procentem či zlomkem. Rovněž rozsah hlasovacího práva se odvíjí od vše vkladu, na 

němž je podíl založen, když zákon stanoví, že každý společník má jeden hlas na každou 1 Kč 

vkladu.98 Z toho tedy plyne, že zákonný rozsah kvantifikovatelných práv a povinností společníka 

je přímo úměrný tomu, v jaké míře se společníci podílejí na tvorbě základního kapitálu, a že 

v tomto směru existuje jasná vazba mezi postavením společníka a výší jeho uhrazovací 

povinnosti, resp. částkou, kterou jeho vklady pokrývají celkovou sumu základního kapitálu. 

V případě nepeněžitých vkladů bude přitom rozhodná částka, na jakou byl tento (nepeněžitý) 

vklad oceněn a v jaké částce pokrývá základní kapitál společnosti, nikoliv jeho skutečná 

hodnota.99 

 
90 POKORNÁ, J. In ELIÁŠ, K. a kol., op. cit. sub 58,  s. 54, m. č. 90. 

91 KAJNAR, T., op. cit. sub 64, s. 25. 

92 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29, komentář k § 133, s. 868, m. č. 5. 

93 POKORNÁ, J. In POKORNÁ, J. a kol., op. cit. sub 53, s. 68, m. č. 170. 

94 EICHLEROVÁ, K. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 337. 

95 EICHLEROVÁ, K. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 337. 

96 POKORNÁ, J. In ELIÁŠ, K. a kol., op. cit. sub 58,  s. 56 - 57, m. č.  93 – 97. 

97 srov. § 133 z. o. k. 

98 srov. § 169 odst. 2 z. o. k.  

99 ELIÁŠ, K., op. cit. sub 2, s. 75. 
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Existence vazby mezi velikostí uhrazovací povinnosti a rozsahem kvantifikovatelných práv a 

povinností představuje jeden z typických znaků společnosti s ručením omezeným jako 

kapitálové společnosti.100 Vzhledem k tomu, že se společníci vlastní činností nepodílí na realizaci 

dosahování cílů společnosti, pro kapitálové společnosti není podstatné, kdo konkrétně je 

společníkem společnosti a jaké jsou vlastnosti, znalosti či dovednosti, ale že se určitá osoba podílí 

svým vkladem na tvorbě základního kapitálu společnosti.101 Společníci jsou tak do jisté míry 

pouze investory, kteří zajišťují dodání počátečního kapitálu, se kterým již nakládá sama 

společnost.102 To se pak projevuje v tom, že se míra, v jaké se společník podílí na chodu a zisku 

společnosti, odvíjí od velikosti vkladu společníka do základního kapitálu.103 Základní kapitál 

v tomto směru slouží jako základní kritérium pro určení míry účasti společníka na společnosti,104 

a plní tak svou účastenskou funkci.105 

Vazba mezi velikostí podílu a výší uhrazovací povinnosti, kterou se společník podílí na 

základním kapitálu společnosti, však není zákonodárcem stanovena nevylučitelně. Zákonodárce 

zohledňuje smíšenou povahu společnosti s ručením omezeným a skutečnost, že přínos společníka 

pro společnost nemusí spočívat výhradně v jeho majetkovém vkladu, a proto stanovuje pravidlo 

pro učení velikost podílu ve společnosti s ručením omezeným dispozitivně,106 a společníci si tak 

tak mohou vazbu velikosti podílu upsané vkladové povinnosti omezit či zcela vyloučit. To přitom 

platí rovněž v případě hlasovacího práva, jehož rozsah lze v závislosti na konkrétní přínos 

společníka určit ve společenské smlouvě odlišně od zákona.107 Rozsah kvantifikovatelných práv 

a povinností spojených s podíly tak může být nastavena zcela odlišně od výše vkladů 

jednotlivých společníků, v důsledku čehož je pak účastenská funkce značně omezena.108  

Smluvní svoboda společníků při určování velikosti podílu či počtu hlasů společníka ve 

společenské smlouvě není neomezená. Autonomní úprava musí respektovat limity stanovené 

dobrými mravy, veřejným pořádkem a statusovou úpravou, stejně jako zásadami, na kterých je 

 
100 ELIÁŠ, K., op. cit. sub 2, s. 15.  

101 CHOVANEC, O. Vnitrostátní fúze kapitálových společností: Problémy zmocnění a způsoby jejich řešení. Praha, 2017. 

Rigorózní práce. Univerzita Karlova v Praze. Právnická fakulta, s. 11.  

102 CHOVANEC, O., op. cit. sub 101, s. 11. 

103 ELIÁŠ, K., op. cit. sub 2, s. 15.  

104 ČERNÁ, S. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 128 

105 ČERNÁ, S. Obchodní právo. 3. díl. Praha: ASPI, 2006, s. 185. 

106 srov. § 133 z. o. k.  

107 ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 169, s. 409, m. č. 8. 

108 KUHN, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 30, s. 75, m. č. 7. 
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právo obchodních korporacích postaveno, zejména zásadou zákazu zneužití většinového nebo 

menšinového postavení a zásadou rovného zacházení se společníky.109 Jak tedy bylo doktríno 

dovozeno již za účinnosti obchodního zákoníku,110 autonomní úprava ve společenské smlouvě 

nesmí být svévolná a nedůvodná, ale musí být založena na spravedlivém důvodu,111 který 

vyvažuje skutečnost, že má společník větší vliv na směřování společnosti, než odpovídají výši 

jeho vkladu. Tento důvod by přitom měl trvat po celou dobu účinnosti autonomní úpravy. 

Společenská smlouva by pak zároveň měla počítat s tím, že v případě odpadnutí důvodu pozbyde 

autonomní úprava účinnosti.112  

Důvod justifikující odchylnou úpravu velikosti podílu nebo rozsahu kvantifikovatelných práv 

může spočívat v tom, že se někteří společníci podílejí na (podnikatelské) činnosti společnosti, 

zatímco jiní ne.113 Smluvní úprava velikosti podílu v takovém případě toliko omezuje vazbu mezi 

velikostí podílů a velikostí vkladu, zcela jí však nevylučuje. Prostřednictvím takové smluvní 

úpravy totiž společníci zohledňují hodnotu nemajetkového přínosu společníka pro fungování a 

chod společnosti, kterou v tomto směru staví na stejnou úroveň s majetkovým vkladem 

společníků. Dále pak autonomní úpravu odůvodňují úzké sociální vazby mezi společníky, které 

budou typické zejména pro rodinné společnosti.  V takovém případě mohou společníci přímou 

vazbu mezi výší uhrazovací povinnosti společníka (výší jeho vkladu) a výší jeho podílu na 

společnosti zcela vyloučit a sjednat, že podíly společníků budou stejné bez ohledu na velikosti 

vkladů jednotlivých společníků.114 

Kromě velikosti kvantifikuje podíl též jeho hodnota, která není určující pro postavení společníka 

ve vztahu k dalším společníkům, ale ve vztahu ke třetím osobám. Hodnota podílu totiž vyjadřuje 

jeho ocenění jakožto předmětu právních vztahů.115 V tomto směru podíl reprezentuje především 

určitou část vlastního majetku společnosti.116 Hodnota podílu tak nevychází ani tak z výše vkladu 

 
109 EICHLEROVÁ, K. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 337. 

110 ELIÁŠ, K., op. cit. sub 2, s. 76; či ŠTENGLOVÁ, I. In ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník. 

Komentář. 13. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, komentář k § 114, s. 382 - 383. 

111 KAJNAR, T. Podíl ve společnosti s ručením omezeným (praktická příručka). Praha: Leges, 2017, s. 25, či EICHLEROVÁ, 

K. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 337. 

112 K tomu obecně srov. ŠTENGLOVÁ, I. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit., sub 110, komentář k § 114, s. 383; a dále specificky 

ve vztahu k hlasovacímu právu ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 169, s. 409, m. č. 8. 

113 BĚLOHLÁVEK, A. J., HÓTOVÁ, R. In BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol., op. cit. sub 39, komentář k § 133, s. 659. 

114 ELIÁŠ, K., op. cit. sub 2, s. 76. 

115 POKORNÁ, J. In ELIÁŠ, K. a kol., op. cit. sub 58,  s. 48, m. č. 85. 

116 ELIÁŠ, K., op. cit. sub 2, s. 76 
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společníka či z výše základního kapitálu, jako spíš z ekonomické situace společnosti, ať už 

současné, tak potenciální.117 

2.3 Ochrana postavení menšinového společníka 

2.3.1 K důvodům ochrany postavení menšinového společníka 

Primárním důvodem pro vznik společnosti s ručením omezeným představuje dobrovolné a 

vzájemně shodné rozhodnutí jejích zakladatelů na tom, že společně vytvoří společenství osob 

v určité formě, ve které budou provozovat své podnikání.118 Důvody pro takové sdružení jsou 

především ekonomické, neboť podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným 

společníci významně omezují podnikatelské riziko (alespoň pro svůj majetek) a snižují náklady, 

které by potenciální měli, jestliže by podnikali samostatně.119 Motivací společníků pro účast na 

určité formě obchodní korporace je tedy především záměr participovat na obchodní činnosti této 

společnosti a na zisku, který tato činnost společnosti (a následně jejím společníkům) generuje. 

Za tímto účelem má společník pochopitelně zájem na tom, aby mohl rozhodovat o klíčových 

otázkách směřování společnosti, neboť toto směřování má bezprostřední vliv na jeho investici do 

společnosti.  

Vzhledem k tomu, že společnost stojí především na vzájemném konsensu zúčastněných 

společníků, dalo by se předpokládat, že společníci mají stejné postavení při rozhodování o 

záležitostech společnosti a mohou tyto záležitosti ovlivnit stejnou měrou. Takový pohled však 

zásadně nereflektuje kapitálovou povahu společnosti s ručením omezeným jako kapitálové 

společnosti, ve které se zásadně (nikoliv výlučně) odhlíží od osobnostního přínosu jednotlivých 

společníků a vyšší význam se přikládá investicím společníků do majetku společnosti.  

Společníci se nepodílí na samotném podnikání a správě majetku společnosti, ale tuto činnost 

přenechávají povinně zřizovaným vnitřním orgánům. Na správě společnosti a směřování 

společnosti se tedy společníci podílí prostřednictvím těchto orgánů. Při rozhodování 

záležitostech se přitom se přitom zásadně nevyžaduje jednomyslné rozhodnutí, ale většinový 

princip, s tím, že váha hlasu každého společníka reflektuje podíl jeho účasti na základním 

 
117 srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2005, sp. zn. 29 Odo 440/2004 

118 POKORNÁ, J. In ELIÁŠ, K. a kol., op. cit. sub 58, s. 7, m. č. 4. 

119 HAVEL, B. Obchodní korporace ve světle proměn: variace na neuzavřené téma správy obchodních společností. Praha: 

Auditorium, 2010, s. 46. 
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kapitálu společnosti.120 Předpokládá se totiž širší společnická základna a zachování princip 

jednomyslnosti by prakticky znemožňovalo přijmout jakékoliv rozhodnutí, protože i společník 

se sebemenším podílem na hlasovacích právech by mohl vetovat přijetí jemu nevyhovujícího 

rozhodnutí.121  

Z toho pohledu tak rozhodování založené na principu většinového rozhodování ve spojení 

s váženou výši hlasů odvíjející se od velikosti investice představuje vhodné nastavení vztahů, 

neboť neodradí kapitálově silné investory od vstupu a vložení svého kapitálu do společnosti, 

a umožňuje fungování společnosti a její potenciální rozvoj.122 Na druhé straně nezřídka zakládá 

nerovnost postavení společníků spočívající v tom, že některý ze společníků, příp. skupina 

společníků nebude disponovat dostatečným množstvím hlasů k tomu, aby mohla na valné 

hromadě prosadit svou vůli nezávisle na dalších společnících. V praxi i literatuře se pro tuto 

skupinu společníků, kteří mají v důsledku nízkého podílu na hlasovacích práv malý, či ba 

dokonce (prakticky) žádný vliv na rozhodování a vytváření vůle společnosti, vžilo označení 

menšinoví společníci, jakkoliv pozitivní úprava s tímto pojmem vůbec nepracuje.123 

Minoritní skupina společníků se přitom dostává do pozice slabší smluvní strany, která má pouze 

omezený vliv na rozhodování o záležitostech společnosti.124 Snadno tak může docházet 

k situacím, kdy většinový společník, resp. většinoví společníci jednající ve shodě, prosadí 

v rámci orgánu společnosti jakýkoliv svůj záměr bez ohledu na zájmy menšinových 

společníků.125 Jelikož mají většinový společníci vliv rovněž na složení volených orgánů 

 
120 ELIÁŠ, K., op. cit. sub 2, s. 15. 

121 ČERNÁ, S. Obchodní právo. 3.díl, Praha: ASPI, 2006, s. 169, m. č. 319. 

122 ČERNÁ, S. Obchodní právo. 3.díl, Praha: ASPI, 2006, s. 169, m. č. 319. 

123 V českém pozitivním právu nalezneme toliko vymezení většinového společníka, kterého zákona o obchodních korporacích v 

§ 73 (v díle upravující podnikatelská seskupení) vymezuje jako společníka, „který má většinu hlasů plynoucí z účasti v obchodní 

korporaci“ s tím, že se „do celkového počtu hlasů plynoucí z účasti se (…) nezapočítávají hlasy z vlastních podílu ve vlastnictví 

obchodní korporace nebo jí ovládané osoby hlasy z vlastních podílů ve vlastnictví obchodní korporace nebo jí ovládané osoby, 

ani z podílů, které na účet obchodní korporace nebo osoby jí ovládané nabyla jiná osoba jednající vlastním jménem“ a „podíl, s 

ní není trvale spojeno hlasovací právo, je bez hlasovacích práv i tehdy, když podle tohoto zákona hlasovací právo dočasně 

nabývá.“ 

124 Právní teorie i právní úprava v souvislosti s ochranou menšiny ve společnosti reflektuje zásadně pouze korporátní hledisko, 

podle kterého postavení slabší strany vyplývá společníkovi z velikosti jeho vkladu a z počtu hlasů na valné hromadě. V praxi se 

však setkáme s dalšími faktory, které společníkům snižují možnosti ovlivnit směřování společnosti a oslabují tak jeho postavení. 

Jedná se např. omezenost jeho informační závislost (a závislost na povinně zveřejňovaných údajích), nedostatek odborných 

znalostí a zkušenost se ztíženou dostupností odborného poradenství v oblasti práva, účetnictví, daní či obecného hospodářství, 

nebo nedostatek zdrojů, aby se mohl aktivně a kvalifikovaně účastnit správy společnosti. K tomu blíže POKORNÁ, J. In ČERNÁ 

S. (ed.) Obchodní korporace a ochrana slabší strany. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. s. 47 a 48. 

125 V poměrech akciové společnosti srov. ČERNÁ, S. Ochrana menšinových akcionářů v obchodním zákoníku. Acta Universitatis 

Carolinae Iuridica: K vybraným otázkám obchodního práva, 1998, roč. 44, č. 2, s. 116, jejíž závěry jsou přenositelné do poměrů 

společnosti s ručením omezeným. 
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společnosti, mohou svůj vliv proslavovat nejen přímo při rozhodování otázek spadajících do 

působnosti valné hromady, ale také zprostředkovaně skrze neformálního působení na členy 

volených orgánů. 

Takové závěry jsou však v rozporu s principem rovného postavení společníků, který je jedním 

z hlavních ideových pilířů práva obchodních korporacích,126 a podle kterého ani při rozhodování 

většinovým způsobem nemohou být někteří společníci znevýhodněni.  Při prosazování svých 

zájmů přitom tento většinový společník ani nemusí sledovat zájmy společnosti. V praxi nezřídka 

dochází k situacím, kdy valná hromada bude přijímat rozhodnutí, která nebudou primárně (či 

nijak jinak) sledovat dosahování cílů, pro které byla společnost konstituována, jako spíš zájmy 

majoritní skupiny společníků. Rozhodnutí pak lze stěží považovat za rozhodnutí odpovídající 

skutečné vůli celého společenství osob, nýbrž na ně nutno hledět jako na projev vůle majority ve 

společnosti,127 prostřednictvím kterého utrpí nejen postavení menšinových společníků, ale i 

postavení společnosti samotné.  

Nauka proto již v 19. století formulovala závěry o nezbytnosti ochrany menšinových společníků, 

která by představovala protiváhu většinového principu. V návaznosti na to byly do právních řádů 

vyspělých zemí zakotveny právní nástroje, prostřednictvím kterých jsou menšinoví společníci 

chráněni před zneužitím většinového principu. Tyto ochranné mechanismy sice princip 

většinového rozhodování respektují a zachovávají, zároveň ale poskytují společníkům 

dostatečnou ochranu před tím, aby jeho prostřednictvím získávali většinoví společníci 

neoprávněnou výhodu a prosazovali výhradně své zájmy.128 Je tak zajištováno, že rozhodnutí 

nejvyšších orgánů společnosti odráží skutečnou vůli společnosti (resp. jejich společníků), nikoliv 

pouze jednoho z nich, která nemá za cíl oslabovat vliv a postavení společníků.  

Poskytování ochrany společné minoritě přitom přináší prospěch nejen samotné minoritě, ale 

společnosti jako celku. Existence regulace ochrany společnických minorit poskytuje drobným 

zájemcům o účast ve společnosti jistotu ochrany jejich vstupní investice a zvyšuje tak jejich 

motivaci vnést svůj vklad do společnosti. Tímto způsobem tak může jednak docházet k nárůstu 

osobního i finančního kapitálu společnosti. Zároveň pak přítomnost menšinových společníků, 

jednak přítomnost menšinových společníků činí rozhodovací procesy demokratičtější a 

 
126 ČERNÁ, S. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 86. 

127 ČERNÁ, S., op. cit. sub 125, s. 115-116. 

128 K tomu srov. např. DIGNAM, A. LOWERY, J. Company Law, 4- vyd. Oxford: University Press, 2006, s. 169 a násl.; ČERNÁ, 

S., op. cit. sub 125, s. 116 
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legitimnější. V tomto směru tak lze zcela souhlasit se závěry J. Pokorné, že většinový princip ve 

spojení s ochranou menšinových společníků vytváří možnost vytvořit ve společnosti takové 

prostředí, které umožní dlouhodobě dosahovat ekonomické i společenské stability, což 

v dlouhodobém horizontu vede k dosahování zhodnocení počátečních investic společníků, tj. 

dosáhnout cíle, pro který byla společnost především konstruována.129  

Na druhou stranu je ale nezbytné zdůraznit, že samotná přítomnost menšinových společníků 

nemusí zaručovat prosazení pro společnost optimálních řešení. Menšinové společníky totiž nelze 

považovat za kvaziorgán s kontrolní a dozorovou funkcí, jemuž záleží předně na zájmu 

společnosti,130 ale naopak je na ně nutné hledět jako na svébytné subjekty, které při uplatňování 

menšinových práv prosazuje především své osobní zájmy.131  K tomu, aby se při rozhodování o 

otázkách společnosti přijímala optimální řešení, musí však všichni společníci – nejen ti 

menšinoví – přijmout za své skutečnost, že jejich zájmy korelují se zájmy dalších společnických 

skupin a se zájmy celé společnosti. Pokud společníci tento závěr nepřijmou a budou-li svá 

menšinová práva užívat výhradně ke svému prospěchu, resp. je budou zneužívat (např. jejich 

bezdůvodným či nadbytečným užíváním).132 

2.3.2 Právní prostředky ochrany menšinového společníka 

Právní prostředky ochrany postavení menšinového společníka lze v zásadě rozdělit do dvou 

kategorií. První kategorii tvoří speciální menšinová práva, která svědčí pouze menšinovým 

společníkům vlastnícím kvalifikovaný podíl a která mají primárně posílit vliv těchto společníků 

na řízení a kontrole společnosti. Druhou kategorii prostředků ochrany menšinových společníků 

tvoří tzv. ochranná ustanovení, která náleží všem společníkům a jejichž účel spočívá vedle jiného 

v ochraně zájmů menšinových společníků bez ohrožení funkčnosti společnosti. 

Za nejvýznamnější projev ochrany postavení menšinového společníka, který má kompenzovat 

důsledky toho, že postavení společníka se primárně odvíjí od velikosti jeho vkladu do základního 

kapitálu, lze považovat zvláštní menšinová práva, které zákon přiznává kvalifikovaným 

společníkům.133 Jedná se o specifickou skupinu podmíněných práv svědčící společníkům, kteří 

 
129 POKORNÁ, J. In ČERNÁ S. (ed.), op. cit. sub 124, s. 49. 

130 Eliáš, K. In ELIÁŠ, K. a kol., op. cit. sub 58, s. 328, m. č. 632. 

131 V tomto směru přitom nelze pomíjet skutečnost, že v kapitálových společnostech může existovat více než jedna minorita 

s tím, že každá z těchto minorit prosazuje své vlastními zájmy.  K tomu srov. DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská 

společnost. 2. vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2009, s. 231. 

132 POKORNÁ, J. In ČERNÁ S. (ed.), op. cit. sub 124, s. 49. 

133 POKORNÁ, J. In ELIÁŠ, K. a kol., op. cit. sub 58,  s. 58 - 59, m. č.  95 - 96. 
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sami anebo ve spojení s dalšími společníky vlastnící kvalifikovaný podíl, na který připadá vklad 

dosahující alespoň 10 % základního kapitálu nebo 10% podíl na hlasovacích právech.134 Jelikož 

vznik těchto oprávnění váže právní úprava na vlastnictví kvalifikované podílu, svědčí tato práva 

pochopitelně nejen menšinovým společníkům v postavení kvalifikovaných společníků, ale též 

většinovým společníků.135 Vzhledem k tomu, že tato zvláštní menšinová práva posilují možnost 

společníků podílet se na řízení a kontrole společnosti, však většinoví společníci využívají tato 

práva zřídka. 

V případě společnosti s ručením omezeným mezi zvláštní práva kvalifikovaných společníků 

řadíme právo požádat jednatele o svolání valné hromady za účelem projednání jím navržených 

záležitostí a v případě jeho nečinnosti takovou valnou hromadu přímo svolat,136 právo navrhnout 

zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady, které sice není výslovně zakotveno zákonem, 

ale s přihlédnutím ke společníkově právu svolat valnou hromadu jej lze za použití argumentu a 

maiori ad minus dovodit,137 a právo z vážných důvodů požádat o jmenování znalce pro přezkum 

zprávy mezi propojenými osobami.138 

K ochraně postavení menšinového společníka však nelouží výhradně zvláštní práva 

kvalifikovaného společníka, ale též další společnická práva, která sice obecně náleží všem 

společníkům, ale – opět s ohledem na omezené možnosti ovlivnění rozhodnutí a chodu 

společnosti – budou využívána především menšinovými společníky. Účelem těchto oprávnění je 

vedle jiného též ochrana práv a zájmů menšinových společníků, a proto označujeme ustanovení, 

která toto práva zakotvují jako tzv. ochranná ustanovení. 139  Rovněž v případě těchto oprávnění 

bude platit, že svědčí nejen menšinovým společníkům, ale též společníkům většinovým, ti však 

nebudou mít na jejich využití zájem, neboť budou disponovat takovým množství hlasů k tomu, 

aby ovlivnili směřování společnosti výkonem hlasovacích práv. 

Příkladem ochranného ustanovení zákona bude § 155 z. o. k. zakotvují právo společníka na 

informace o záležitostech společnosti.140 Ochranou povahu tohoto ustanovení můžeme dovodit 

z účelu, který právo na informace sleduje. Informační právo umožňuje společníkovi získat 

 
134 srov. § 187 odst. 1 z. o. k. 

135 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2008, sp. zn. 29 Cdo 866/2007, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 

2008, sp. zn. 29 Cdo 2710/2007. 

136 srov. § 187 z. o. k. 

137 EICHLEROVÁ, K. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 365. 

138 srov. § 85 z. o. k.   

139 EICHLEROVÁ, K. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 367. 

140 Shodně EICHLEROVÁ, K. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 367. 
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dostatek informací a podkladů týkajících se fungování společnosti a jejich orgánů k tomu, aby 

dokázal zhodnotit, zda jsou naplňovány cíle společnosti, a zprostředkovaně tak mohl kontrolovat, 

zde členové volených orgánů vykonávají svou funkci řádně. Prostřednictvím informačního práva 

pak společníka získává dostatek informací pro nakládání se svým podílem a výkon svých dalších 

společnických práv, ať už se jedná o výkon hlasovacího práva při vytváření korporační vůle, 

nebo rozhodnutí o uplatnění práva dovolat se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady nebo 

podání společnické žaloby.141 Rovněž právo na podání společnické žaloby pak můžeme zařadit 

mezi pravidla chránící též menšinové společníka.142  

Mezi ochranářská ustanovení ve shora popsaném smyslu patří rovněž ustanovení, která zakotvují 

prostředky ex ante ochrana postavení menšinového společníka při zvýšení základního kapitálu, 

o nichž bude podrobně pojednáno níže. Jak bylo uvedeno výše, rozsah kvantifikovaný práv a 

povinností se zásadně váže na velikost uhrazovací povinnosti společníka a na míru společníka na 

celkové sumě základního kapitálu. Má-li tedy společník zájem na tom, aby bylo jeho postavení 

ve společnosti zachováváno a nesnižovala se míra jeho účasti ve společnosti, má primárně zájem 

na tom, aby si po dobu své účasti držel nejméně stejně poměrnou výši vkladové povinnosti k 

základním kapitálu společnosti. Při efektivním zvýšení základního kapitálu může být tento zájem 

ohrožen, neboť se v důsledku nově přebíraných vkladových povinností zvyšuje suma základního 

kapitálu a podíl společníkovi uhrazovací povinnosti na této sumě se může snížit. Jakkoliv tak 

může efektivní zvýšení základního kapitálu představovat pro společnost jako celek přínos, může 

v důsledku jeho realizace dojít k znevýhodnění minoritních společníků, kteří by se na zvýšení 

nepodíleli. 

Aby k tomu nedocházelo, zakotvuje zákonodárce na několika úrovních mechanismy, které mají 

společníkovi v souhrnu zajistit, že k efektivnímu zvýšení základního kapitálu bude docházet 

v případech a způsoby, které přináší společnosti (a tím i společníkům, kteří jsou koneční příjemci 

zisků společnosti) výhody a zároveň že se společníci budou moct na efektivním zvýšení 

základního kapitálu sami podílet a budou si tak moci zachovat velikost podílu a rozsah jeho 

kvantifikovatelných práv, které definují míru jejich účasti ve společnosti. Zhoršení postavení 

společníka bude v souvislosti s efektivním zvýšení základního kapitálu přípustné pouze tehdy, 

bude-li zájem společnosti na konkrétní podobě efektivním zvýšení základního kapitálu 

 
141 EICHLEROVÁ, K. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 367; či LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 109. 

142 LASÁK, J. Ve jménu korporace: derivativní žaloby vůči členům statutárního orgánu. Obchodně právní revue, 2010, č. 3, 

s. 76. 
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převyšovat individuální zájem společníka na zachování postavení natolik, že bude odůvodněné 

přistoupit ke změně poměrů ve společnosti k neprospěchu společníka.  

Právě těmto mechanismům jsou věnovány následující dvě kapitálky této práce. Společné těmto 

mechanismů je to, že je mohou využít všichni společníci, s ohledem na omezenou možnost 

menšinových společníků podílet se na tvorbě korporační vůle a určovat tak směřování 

společnosti, budou tyto nástroje sloužit především ochraně menšinových společníků. Těm 

zákonodárce poskytuje ochranu postavení tím, že jim umožňuje ovlivnit to, zda, kdy a jakým 

způsobem bude k efektivnímu zvýšení základního kapitálu docházet; zjednodušeně platí, že 

společníci chrání sami sebe prostřednictvím informovaného výkonu hlasovacího práva a 

prostřednictvím souvisejících prostředků ochrany zákonnosti rozhodnutí valné hromady. 

Zároveň pak postavení společníka chrání zákonné nastavení pravidel pro účast na zvýšení 

základního kapitálu, podle kterého se na procesu zvyšování podílejí především společníci, a to 

v rozsahu jejich dosavadní účasti na společnosti tak, aby si míru této účasti mohli zachovat, a 

pokud jim zákon v některých případech negarantuje účast na zvýšení, chrání jejich postavení 

zase tím, že mají přímý vliv na rozhodnutí o tom, kdo a v jaké míře se může na zvýšení podílet. 
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3 Rozhodování o efektivním zvýšení základního kapitálu 

3.1 Působnost rozhodovat o efektivním zvýšení základního kapitálu 

Zákonodárce poskytuje menšinovým společníkům ochranu jejich postavení především tím, že 

rozhodování ve věci zvýšení základního o kapitálu převzetím vkladové povinnosti svěřuje do 

působnosti valné hromady společností, na jejímž rozhodování participují všichni společníci. 

Základní pravidlo efektivního zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným 

spočívá v tom, že o zvýšení základního kapitálu musí rozhodnout valná hromada společnosti. 

Jedná se totiž o jedno z klíčových rozhodnutí pro uvaření vnitřních poměrů ve společnosti i pro 

vnější směřování společnosti jako celku, které se vymyká běžné správě společnosti a má velký 

význam pro existenci a další směřování společnosti. Z toho důvodu by tedy mělo být rozhodování 

v této záležitosti svěřeno přímo společníkům, pro jejichž prospěch byla společnost primárně 

založena.  

V prvé řadě nutno pamatovat na to, že se v důsledku rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu 

mění obsah společenské smlouvy. Jakkoliv je společenská smlouva specifickým typem smlouvy, 

kterou se zakládá nová právnická osoba a která vedle stran smlouvy zavazuje též další osoby, 

které nejsou její stranou (jí založenou společnost, jakož i členy jejích orgánů),143 respektive je 

svébytným organizačním aktem vymezující základní pravidla fungování každé společnosti,144 

nic to neubírá z jejího „smluvního“ charakteru; jedná se tedy o smlouvu sui generis.145 A ač je 

společenská smlouva smlouvou sui generis, stále je smlouvou ve smyslu občanského zákoníku, 

jejíž dodatečná změna náleží především jejím signatářům, respektive jejich právním 

nástupcům.146 

Z materiální hlediska pak nelze přehlížet, že změna společenské smlouvy v podobě změny výše 

základního kapitálu může znamenat významnou změnu pro postavení společníka ve společnosti. 

Jelikož se relativní velikost podílu společníka zásadně definuje poměrem vkladu připadající 

společníkovu podílu k základnímu kapitálu, může se zvýšení základního kapitálu logicky 

 
143 srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 1999, sp. zn. 32 Cdo 2295/98 

144 Shodně HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 147, s. 363, m. č. 1; či DĚDIČ, J., PIHERA, V. 

K teoretické koncepci kapitálových obchodních společností, In HAVEL, B., PIHERA, V. Soukromé právo na cestě. Plzeň: Aleš 

Čeněk, 2010, s. 85 

145 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2019, sp. zn. 27 Cdo 5749/2017, bod 23., a tam citovanou judikaturu; v právní 

teorii pak např. pak HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 147, s. 363, m. č. 1; nebo RONOVSKÁ, 

K. K výkladu zakladatelských právních jednání právnických osob. Právní rozhledy, 2020, č. 8, s. 293-296. 

146 srov. § 147 odst. 1 z. o. k.  
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promítnout do velikosti společníkova podílu, který definuje postavení společníka, a nikoliv 

bezvýznamně změnit jeho postavení. Rovněž se zvýšení základního kapitálu významně dotkne 

postavení společnosti jako celku, neboť společnost vlastní další zdroje pro své podnikání, které 

může na jedné straně k sanaci svých dluhů a překonání špatných ekonomických časů či na druhé 

straně pro případný ekonomický rozvoj společnosti. Z toho pohledu je tedy rozhodnutí o zvýšení 

základního kapitálu též strategickým podnikatelským rozhodnutím s dlouhodobými dopady pro 

společnost. 

Z výše uvedených důvodů tak rozhodování o efektivním zvýšení základního kapitálu náleží 

v poměrech společnosti s ručením omezeným přímo společníkům. Protože se společníci nepodílí 

na řízení společnosti přímo, ale především prostřednictví své účasti na valné hromadě, svěřuje 

zákonodárce působnost rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti do působnosti 

valné hromady společnosti. 147  

Na rozdíl od právní úpravy akciové společnosti, jejíž valná hromada může pověřit statutární 

orgán, aby za podmínek stanovených zákonem a stanovami zvýšil základní kapitál společnosti,148 

zákonná úprava společnosti s ručením omezeným výslovně nepočítá s tím, že by o zvýšení 

základního kapitálu mohl rozhodovat jiný orgán společnosti. Na první pohled se tak jeví, že 

zákon svěřuje působnost rozhodovat o zvýšení základního kapitálu do nepodmíněné a výhradní 

působnosti valné hromady.149  

Vzhledem k tomu, že právo obchodních korporací je ovládáno principem autonomie vůle, podle 

kterého má každá osoba apriori právo utvářet svou svobodnou vůli a podle této vůle jednat a 

uspořádávat si vlastní právní vztahy,150 nabízí se otázka, zda se společníci mohou ve společenské 

smlouvě od zákonné úpravy odchýlit a svěřit rozhodování v této záležitosti do působnosti jiného 

orgánu, přestože zákonodárce výslovně tuto možnost nepředpokládá. Přípustnost takové varianty 

zvýšení základního kapitálu by přitom byla bezesporu přínosem zejména pro společnosti 

s ručením omezeným se velkým počtem společníků, kterým by významně usnadnila proces 

zvýšení základního kapitálu při jeho předem plánovaném postupném navyšování. Valná hromada 

společnosti by v takovém případě nemusela zasedat opakovaně, ale pouze jednou s tím, že by 

 
147 srov. § 190 odst. 2 písm. b) z. o. k.  

148 srov. § 511 odst. 1 z. o. k.  

149 Shodně DVOŘÁK, T., op. cit. sub 12, s. 544; či POKORNÁ, J. In  In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 190, s. 

1006, m. č. 10. 

150 K tomu blíže srov. MELZER, F., TÉGL, P. In MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoníku - velký komentář. Svazek 

I. § 1-117, Praha: Leges, 2013, komentář k § 1, s. 44 – 52, m. č. 99 - 126. 
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stanovila základní parametry zvyšování, ale samotné zvýšení by již „obstarali“ jednatelé 

společnosti. 

V poměrech práva obchodního korporací obecně platí, že jsou právní normy zásadně dispozitivní 

a osoby si mohou svá práva a povinnosti ujednat odchylně od zákona, nezakazuje-li to zákon 

výslovně.151 Výslovný zákon přitom může být přímý i nepřímý s tím, že v případě přímého 

zákazu zákonodárce výslovně stanovuje, že se určité ujednání zakazuje, a v případě nepřímého 

zákazu reprobuje určité ujednání tím, že je prohlásí za neplatné, zdánlivé či neúčinné. Za nepřímý 

zákaz tak lze považovat typicky § 580 obč. zák., podle kterého je neplatné právní jednání, které 

se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel 

zákona vyžaduje. Typickým příkladem přímého zákazu je pak je § 1 odst. 2 část věty za 

středníkem obč. zák., který zakazuje ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo 

právo týkající se postavení osob.152 Společníci se tedy obecně mohou ujednáním ve společenské 

smlouvě odchýlit od zákonné úpravy, jestliže autonomní ujednání neporušuje dobré mravy, 

veřejný pořádek či právo týkající se postavení osob, nebo se nepříčí smyslu a účelu právní 

úpravy.  

Jak se podává z judikatury Nejvyššího soudu, působnost valné hromady společnosti s ručením 

omezeným je součástí práva týkajícího se postavení osob (statusové úpravy či statusu).153 

Ačkoliv Nejvyšší soud v citovaných rozhodnutích blíže neodůvodnil, na základě jakých 

argumentů řádí působnost obligatorně zřizovaných orgánů mezi statusovou úpravu, považuji 

tento závěr za správný. Za statusovou úpravu lze považovat ta zákonná ustanovení, 

prostřednictvím kterých zákonodárce definuje základní vnitřní i vnější podobu jednotlivých 

forem právnických osob. Zákonodárce prostřednictvím vymezení vnitřní organizační struktury, 

která zajišťuje správu, řízení i kontrolu právnických osob, i dalších charakteristických znaků jako 

jsou například název, sídlo a předmět činnosti právnické osoby154 vymezuje základní podobu, 

 
151 srov. § 1 odst. 2 část věty před středníkem obč. zák. 

152 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016, uveřejněné pod č. 152/2018 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 29 Cdo 

387/2016, uveřejněné pod č. 10/2019 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, a v právní teorie 

např. MELZER, F., TÉGL, P. In MELZER, F. a kol., op. cit. sub 150,  kkanomentář k § 1, s. 53 - 55 m. č. 131 - 136. 

153 srov. stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 1. 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015, 

uveřejněné pod č. 31/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, a usnesení Nejvyššího 

soudu ze dne 22. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 1104/2016, uveřejněné pod č. 62/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část 

občanskoprávní a obchodní. 

154 ELIÁŠ, K. K pojetí dispozitivního práva v občanském zákoníku. In: Sborník mezinárodní konference XXIII. Karlovarské 

právnické dny. Praha: Leges, 2015, s. 79. 



 

  Strana 39 

kterou musí určitá entita mít, aby jí byla přiznána právní osobnost. Vymezení obligatorně 

zřizovaných orgánů právnické osoby přitom představuje významný charakteristický znak, neboť 

tím zákonodárce vymezuje způsob, jakým právnická osoba vytváří a projevuje svou vůli. 

Vzhledem k tomu, že obligatorně zřizovaným orgánům definuje jejich název, způsob obsazování 

a rozhodování a zároveň stanovení okruhu záležitostí, o kterých ten který orgán rozhoduje, nutno 

působnost valné hromady považovat za součást statusové úpravy.155 

Jakkoliv ale působnost valné hromady tvoří součást statusu společnosti s ručením omezeným, 

neznamená to automaticky, že se jedná o kogentní právní úpravu, od které se mohou společníci 

odchýlit pouze v případě, kdy to zákon výslovně umožňuje, jak bylo dříve některými teoretiky 

dovozováno.156 Jak trefně poukazuje P. Šuk, ustanovení § 1 odst. 2 část věty za středníkem obč. 

zák. totiž nezakazuje jakákoliv ujednání odchylující se od norem tvořící právo týkající se 

postavení osob, nýbrž pouze ujednání takovéto normy porušující, přičemž ne každé odchýlené 

ujednání lze jako porušení této právní úpravy kvalifikovat. Zakázána jsou pouze taková ujednání, 

která odporují smyslu a účelu určité právní normy, a proto je při posuzování přípustnosti 

odchylné úpravy nezbytné posuzovat, zda jde o autonomní ujednání osob proti smyslu a účelu 

dané právní normy, či zda tento smysl a účel zachovává, byť tak činí prostřednictvím odchylné 

– autonomní – úpravy.157 Pokud odchylná úprava porušuje statusovou úpravu, bude určitá norma 

(od níž se měli společníci v úmyslu odchýlit) považována za kogentní.158 V tomto světle se 

přitom jeví jako příhodné rozlišování statusové úpravy na statusové otázky v širším smyslu, které 

jsou stanoveny dispozitivně, a statusové otázky v užším smyslu, které jsou stanoveny kogentně, 

se kterým přišel J. Szmuda inspirovaný myšlenkami S. Černé.159 

 
155 Shodně ŠUK, P., op. cit. sub 78, s. 5-7. 

156 V prvních letech po nabytí účinnosti občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích převládal názor, že statusové 

otázky jsou zákonodárcem stanoveny kogentně a nelze se od nich jakkoliv odchýlit. K tomu srov. např. ČECH, P., ŠUK, P., op. 

cit. sub 71, s. 333, či DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 

157 srov. rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2020, sen. zn. 31 ICdo 

36/2020, odst. 51; v právní teorii pak ŠUK, P., op. cit. sub 78, s. 5-7, či ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, 

komentář k § 190, s. 471, m. č. 8. 

158 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 61. 

159 SZMUDA, J. Kogentnost a dispozitivita nového práva obchodních společností. Praha, 2018. Disertační práce. Univerzita 

Karlova v Praze. Právnická fakulta, s. 61 - 63. 
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Jelikož česká úprava společnosti s ručením omezeným přitom – na rozdíl např. od německé160 či 

švýcarské161 – výslovně nerozlišuje mezi přenositelnou a nepřenositelnou působností valné 

hromady, respektive nestanovuje výčet otázek spadajících do tzv. minimální působnosti valné 

hromady, a neposkytuje formální vodítko pro určení toho, které záležitosti jsou do působnosti 

valné hromady začleněny kogentně a které záležitosti mohou společníci autonomní úpravou ve 

společenské smlouvě přenést na jiný orgán společnosti, při posouzení toho, zda určitá působnost 

náleží valné hromadě kogentně nutno vycházet zásadně z teleologické výkladu právní úpravy.  

Jestliže smysl a účel statusové úpravy spočívá ve vymezení organizovaných útvarů, kterým 

zákonodárce přizná právní osobnost, a stanovení jejich obligatorních znaků, pro zachování toho 

smyslu a účelu musí autonomní ujednání respektovat základní charakteristické znaky společnosti 

s ručením omezený jako specifické formy obchodní korporace. Ve vztahu k působnosti valné 

hromady musí odchylné ujednání respektovat skutečnost, že valná hromada je nejvyšším 

orgánem, prostřednictvím kterého společníci rozhodují o nejdůležitějších záležitostech 

společnosti dotýkající se podstaty společnosti, a proto by jí tato základní působnost měla zůstat 

zachována. Význam jednotlivých záležitostí spadajících do působnosti se může podávat z toho, 

zda je určitá působnost svěřena do působnosti valné hromadě primárně či až sekundárně s tím, 

že primárně o ní rozhodují společníci jednomyslným rozhodnutím, jakou zákon vyžaduje většinu 

pro přijetí usnesení valné hromady, zda má být usnesení ověřeno notářským zápisem nebo zda 

zákon výslovně připouští, aby v některých případech o dané záležitosti rozhodoval jiný orgán.162  

V tomto směru patrně smysl a účel statusové úpravy nebude narušovat, aby smlouvu o výkonu 

funkce volených členů schvaloval namísto valné hromady jiný orgán,163 či aby jednatel 

společnosti volila například dozorčí rada, je-li zřízena.164  

 
160 Německé právo výslovně stanoví, které otázky působnosti jsou stanoveny dispozitivně, a je možné přenést na jiné orgány. 

Kogentně spadá do působnosti valné hromady rozhodování ov věcech týkající se podstaty společnosti s ručením omezeným. 

Jedná se například o změny společenské smlouvy, včetně rozhodování o změnách výše základního kapitálu. K tomu blíže srov. 

LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 42 – 44, nebo tam odkazována německá právní teorie. 

161 Švýcarské právo společnosti s ručením omezeným rozlišuje mezi přenositelnou a nepřenositelnou působností valné hromady 

s tím, že explicitně stanovuje katalog posledně uvedeného okruhu otázek, do kterého se řadí nejdůležitější otázky společnosti. 

K tomu blíže srov. LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 42 – 44, nebo tam odkazována švýcarská právní teorie. 

162 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 42. 

163 HURYCHOVÁ, K. Odměňování členů řídících orgánů. Praha, 2016. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze. Právnická 

fakulta, s. 167 

164 EICHLEROVÁ, K. Může být jednatel ustaven do funkce jinak než valnou hromadou? In: BEJČEK, J., ŠILHÁN, J., 

VALDANS, J. (eds.) Dny práva 2015. Část I. – Zákonná regulace vs. smluvní úprava? Brno: AUB, 2016, s. 42 - 46 
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Naopak půjde-li o působnost rozhodování ve věci změny výše základního kapitálu, bude taková 

delegace odporovat smyslu a účelu statusové úpravy, a to z několika důvodů. Vzhledem k tomu, 

že rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je rozhodnutím, v jehož důsledku se mění 

společenská smlouva, primárně by v důsledku přenesení působnosti na jiný orgán společnosti 

došlo k částečnému přenesení působnosti ve věci změny společenské smlouvy. Taková delegace 

je však per se nepřípustná, neboť tato působnost je valné hromadě v zásadě pouze propůjčena 

primárně náleží samotným společníkům, kteří jediní mají možnost ovlivnit obsah 

zakladatelského právního dokumentu, a upravit tak základní principy vnitřního fungování 

společnosti a zejména obsah jejich společnických vztahů.165 Tím spíše to platí v případě 

rozhodování o efektivním zvýšení základního kapitálu, v jehož důsledku může dojít ke změně 

kvantitativní i kvalitativní stránky podílu jednotlivých společníků. Rozhodování o obsahu podílu, 

který definuje společníkovo postavení, přitom nemůže ve společnosti s ručením omezeným 

příslušet nikomu jinému, než společníkovi samotnému.  

S ohledem na to tedy nutno uzavřít, že přenesení působnosti ve věci rozhodování o zvýšení 

základního kapitálu na jiný z orgánů společnosti s ručením omezeným než je valné hromada, by 

bylo v rozporu se smyslem a účelem statusové úpravy, a proto takové přenesení působnosti není 

možné. Ustanovení § 190 odst. 2 písm. b) z. o. k. je tak zjevně ustanovením kogentním, od 

kterého se nelze odchýlit. Vzhledem k tomu, že právní normy upravující postavení osob spadají 

mezi normy chránící veřejný pořádek, neboť se jimi chrání bezpečnost právního styku a právní 

jistota jako taková,166 dochází porušením statusové úpravy též k narušení veřejného pořádku.167 

Případné ujednání společenské smlouvy (stejně jako případná dohoda všech společníků podle § 

147 odst. 1 z. o. k.) odchylující se od zákona takovým způsobem, by tak bylo absolutně neplatné, 

neboť by odporovalo zákonu a zjevně narušovalo veřejný pořádek.168 Pokud by o přenesení 

působnosti rozhodli společníci prostřednictvím valné hromady, na usnesení valné hromady by se 

 
165 Shodně LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 42. 

166 K tomu blíže MELZER, F., TÉGL, P. In MELZER, F. a kol., op. cit. sub 150,  komentář k § 1, s. 53 - 55 m. č. 131 - 136; 

ŠUK, P., op. cit. sub 78, s. 5; nebo PELIKÁN, R. Kogentní a dispozitivní ustanovení v novém zákonu o obchodních korporacích. 

Obchodněprávní revue, 2012, č. 9, s. 248 - 249. 

167 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 29 Cdo 387/2016, uveřejněné pod č. 10/2019 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní 

168 srov. § 588 obč. zák.; a rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 

2020, sen. zn. 31 ICdo 36/2020, odst. 50, ve kterém Nejvyšší soudu uzavírá, že „adverbium „zjevně“, užité v § 588 obč. zák., 

nevyjadřuje požadavek na určitý stupeň intenzity narušení veřejného pořádku posuzovaným právním jednáním, nýbrž toliko 

zdůrazňuje, že narušení veřejného pořádku musí být zřejmé, jednoznačné a nepochybné. Je-li tomu tak, je posuzované právní 

jednání neplatné a soud k této neplatnosti přihlédne i bez návrhu. V opačném případě nelze o neplatnosti z důvodu narušení 

veřejného pořádku vůbec uvažovat.“ 
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zase hledělo jako by nebylo přijato, neboť by odporoval donucujícím ustanovení zákona o 

obchodních korporacích.169 Vzhledem k tomu, že ani v jednom případě by de iure nenastaly 

zamýšlené právní následky (totiž přenesení působnosti na jiný orgán společnosti s ručením 

omezeným), případné rozhodnutí orgánu, na který společníci zamýšleli delegovat předmětnou 

působnost, o zvýšení základního kapitálu, by bylo rozhodnutím orgánu, na které by bylo nutné 

hledět jako by nebylo přijato, neboť by daný orgán jednal v záležitosti, o které nemá působnost 

rozhodnout.170 

Nevylučuje-li společenská smlouva společnosti rozhodování per rollam,171 může valná hromada 

v této záležitost přijmout rozhodnutí jak na svém zasedání, tak mimo toto zasedání formou 

rozhodování per rollam;172 v obou případech se jedná o rozhodnutí valné hromady coby orgánu 

společnosti.173 Není však přípustné, aby rozhodovali například na neformálním shromáždění 

společníků, které nelze považovat za orgán společnosti.174 Rozhodnutí takového neformálního 

shromáždění společníků by bylo nutné považovat za zdánlivé, neboť by nemělo žádnou 

působnost v této věci rozhodnout.175 

3.2 Charakteristika rozhodnutí valné hromady 

Jak již bylo opakovaně uváděno, stanovení výše základního kapitálu představuje jednu 

z obligatorních náležitostí společenské smlouvy. Stejně tak musí společenská smlouvy obsahovat 

údaje o výši vkladů nebo vkladů připadajících na jednotlivé podíly společníků, určení společníků 

(uvedením jejich jména a bydliště nebo názvu a sídla) a označení podílů, může-li společník 

vlastnit podílů více.  Z toho logicky vyplývá, že dochází-li na základě rozhodnutí valné hromady 

 
169 srov. § 45 odst. 1 ve spojení s § 245 obč. zák., v právní teorii shodně DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl.  

170 srov. § 245 obč. zák. 

171 srov. § 175 odst. 1 z. o. k.  

172 Shodně DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 

173 ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 175, s. 435, m. č. 2 

174 K tomu blíže srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 8. 2010, sp. zn. 29 Cdo 211/2009, které sice bylo přijato v poměrech 

akciové společnosti za účinnosti obchodního zákoníku, mám však za to, že jeho závěry jsou přenositelné též na společnost 

s ručením omezeným podle zákona o obchodních korporacích: „K výkonu působnosti valné hromady není oprávněno jakékoli 

shromáždění akcionářů akciové společnosti, ale jen takové shromáždění, které splňuje předpoklady stanovené zákonem. (…) K 

tomu, aby mohla valná hromada přijímat rozhodnutí, jejichž přijetí jí zákon svěřuje, je proto mimo jiné nezbytné i splnění určitých 

formálních předpokladů stanovených zákonem. Jedním z takových předpokladů je, aby bylo konkrétní jednání valné hromady 

řádným způsobem ustaveno, tj. aby bylo řádně svoláno, zahájeno a vedeno.“ 

175 DVOŘÁK, T. In ŠVĚSTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář Svazek I (§ 1 až 654, obecná 

část). 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2020. s. 715. 
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společnosti ke změně výše základního kapitálu, musí v souvislosti s touto změnou dojít též ke 

změně obsahu společenské smlouvy.176  

Zákonem o obchodních korporacích jsou rozlišovány dva kategorie rozhodnutí valné hromady 

týkající se změny společenské smlouvy. První kategorie tvoří rozhodnutí valné hromady o změně 

obsahu společenské smlouvy podle § 171 odst. 1 písm. a) z. o. k., druhou kategorií tvoří 

rozhodnutí valné hromady podle § 171 odst. 1 písm. b) z. o. k., v jejichž důsledku se mění 

společná smlouva. Vzhledem k tomu, že v případě obou uvedených kategorií rozhodnutí 

zákonodárce klade pro přijetí rozhodnutí totožné podmínky, a to konkrétně souhlas alespoň 

dvoutřetinové většiny všech společníků a osvědčení usnesení valné hromady notářským 

zápisem,177 jeví se rozlišování mezi uvedenými kategoriemi jako bezvýznamné.178  

Na druhé straně nelze přehlížet, že rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy spadá do 

působnosti valné hromady, určí-li tak výslovně společenská smlouva nebo zákon, jinak k může 

být společenská smlouva měněna pouze dohodou všech společníků.179 Z toho důvodu je tak 

nezbytné rozlišit, zda je určité rozhodnutí valné hromady rozhodnutím o změně obsahu 

společenské smlouvy ve smyslu § 171 odst. 1 písm. a) z. o. k., nebo zda se jedná o rozhodnutí o 

záležitostech, které jsou sice obsahem společenské smlouvy, ale spadají do působnosti valné 

hromady bez ohledu to, zda je společenská smlouva svěřuje do působnosti valné hromady či 

nikoliv. 

V případě zvýšení základního kapitálu činí zákonodárce toto rozlišení poměrně jednoduché. 

Zákonodárce svěřuje rozhodování o zvýšení základního kapitálu (resp. změnách výše základního 

kapitálu) do působnosti valné hromady výslovně vedle obecné působnosti měnit společenskou 

smlouvu podle § 190 odst. 2 písm. a) z. o. k. a tato působnost přitom náleží valné hromadě 

výhradně a nepodmíněně.180 Valná hromada může v této záležitosti rozhodovat nehledě na to, 

zda jí společenská smlouva svěřuje rozhodování o své změně či nikoliv 181   

 
176 EICHLEROVÁ, K. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 393. 

177 srov. § 147 odst. 1 a 2, § 171 odst. 1, § 172 odst. 1 z. o. k. a dále podaný výklad. 

178 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 90/2012 Sb. (sněmovní tisk č. 363, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 

6. volební období, 2010 – 2013), s. 223. 

179 ŠTENGLOVÁ, I. Některé problémy změny zakladatelského právního jednání kapitálové obchodní společnosti, Bulletin 

advokacie, 2016, č. 9, s. 28. 

180 DVOŘÁK, T., op. cit. sub 12, s. 253. 

181 Shodně ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, s. 418, či POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  

komentář k § 216, s. 1096, m. č. 3. 
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Společníci nerozhodují přímo o změně obsahu společenské smlouvy, resp. o změně údajů 

obsažených ve společenské smlouvě, ale rozhodují o konkrétním procesu změny výše základního 

kapitálu, tj. zda a o jakou částku se změní základní kapitál společnosti, za jakých procedurálních 

podmínek tato změna proběhne182 a při zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady 

společníci zároveň rozhodují o připuštění nepeněžitého vkladu, přičemž ke změně společenské 

smlouvy dochází až v důsledku úspěšného provedení tohoto procesu. Společníci přitom 

rozhodují o záležitostech, která má – vedle společníků samotných – významný dopad též na 

samotnou společnosti i na osoby stojící mimo společnosti, zejména její věřitele.183  

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tak bude rozhodnutím, jehož důsledkem se mění 

společenská smlouva ve smyslu § 171 odst. 1 písm. b) z. o. k. J. Dědič a J. Lasák přitom poukazují 

na skutečnost, že uvedený závěr „by nemusel být tak jednoznačný, jak by se na první pohled 

mohlo zdát,“ neboť „ke změně společenské smlouvy (zakladatelské listiny) nedochází jen na 

základě usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, ale musí ještě přistoupit další 

právní skutečnost (právní jednání), minimálně převzetí vkladové povinnosti, nebo i vnesení nebo 

splacení předepsané části vkladové povinnosti“ a „bez těchto právních jednání se společenská 

smlouvy (pokud jde o výši základního kapitálu) nezmění.“184 

Jak však sami autoři zároveň uvádí – a já se s jejich názorem ztotožňuji, nastíněný výklad, podle 

kterého by § 171 odst. 1 písm. b) z. o. k. dopadal toliko na ta rozhodnutí valné hromady, na 

základě kterých se mění společenská smlouva automaticky bez přistoupení dalších právních 

skutečností, by činil toto ustanovení prakticky neaplikovatelným, což lze jenom stěží považovat 

za úmysl zákonodárce. Pro aplikaci uvedeného ustanovení není podstatné, zda je usnesení valné 

hromady jedinou právní skutečnosti, která vede ke změně společenské smlouvy, ale zda jedná o 

nezbytnou právní skutečnost pro změnu společenské smlouvy. Jinak řečeno, je-li rozhodnutí 

valné hromady právním titulem pro změnu společenské smlouvy, je takové usnesení 

rozhodnutím valné hromady ve smyslu § 171 odst. 1 písm. b) z. o. k,185 byť jeho účinky nastávají 

až po přistoupení další právní skutečnosti. 

 
182  srov. § 221 a 223 z. o. k., v právní teorii pak DVOŘÁK, T., op. cit. sub 12, s. 545. 

183 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 190, s. 1005 - 1106, m. č. 8 - 9. 

184 DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 

185 DĚDIČ, J., ŠUK, P. K některým výkladovým otázkám právní úpravy podílu v obchodní korporaci. Obchodněprávní revue, 

2014, č. 6, s. 167 a násl. 
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Jelikož k efektivnímu zvýšení základního kapitálu dochází právě v důsledku usnesení valné 

hromady,186 neboť bez jeho existence není možné základní kapitál zvýšit a které je tedy právním 

titulem zvýšení základního kapitálu, a převzetí vkladové povinnosti i splacení předepsané části 

vkladů představují pouze předpoklad účinnosti zvýšení základního kapitálu, je usnesení valné 

hromady o zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti rozhodnutím valné 

hromady, jehož důsledkem se mění společenská smlouva ve smyslu hromady ve smyslu § 171 

odst. 1 písm. b) z. o. k. 

3.3 Většina nezbytná pro přijetí rozhodnutí 

3.3.1 Souhlas kvalifikované většiny 

Výše uvedené závěry ohledně charakteru rozhodnutí valné hromady o změně výše základního 

kapitálu budou mít vliv na určení toho, jakou většina hlasů společníků je nezbytná k přijetí 

rozhodnutí valné hromady.  V tomto směru se totiž bude primárně vycházet z toho, že k přijetí 

rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. b) z. o. k. se vyžaduje souhlas minimálně dvoutřetinové 

většiny hlasů všech společníků.  

Požadavkem souhlasu tzv. kvalifikované většiny zákonodárce posiluje ochranu postavení 

(zejména kvalifikované menšině) společníků před tím, aby v důsledku rozhodnutí valné hromady 

nedošlo ke zhoršení tohoto postavení především v důsledku zneužití hlasovacího práva 

většinovými společníky.187 Zároveň se pak zajišťuje, že s takto závažným rozhodnutím 

ztotožňuje převážná část společníků.188 V širším kontextu tak zákonodárce sleduje veřejný zájem 

na bezproblémovém fungování společnosti s ručením omezeným jako ekonomického subjektu, 

který má - s ohledem na jeho hojné využívání pro podnikání - pro českou ekonomické 

mimořádný význam. Dané ustanovení (jakožto ustanovení statusové) proto řadíme mezi normy 

chránící veřejný pořádek.189 

Popsaný smysl a účel právní úpravy nepochybně vyžaduje, aby se společníci nemohli od 

zákonného pravidla odchýlit v neprospěch menšinových společníků, na jejichž obranu je právní 

úprava stanovena. Jedná se tedy o tzv. jednostranně kogentní ustanovení zákona, od kterého 

 
186 Shodně DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl.; i DĚDIČ, J., ŠUK, P., op. cit. sub 185, s. 167 a násl. 

187 BĚLOHLÁVEK, A. J., HÓTOVÁ, R. In BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol., op. cit. sub 39, komentář k § 171, s. 776; či ŠUK, P. 

In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, Komentář k § 171, s. 414, m. č. 15. 

188 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  s. 962 - 963, m. č. 1  

189 ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, s. 414, m. č. 15 
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společníci odchýlit pouze tím, že zákonný požadavek zpřísní stanovením vyšší většiny nutné pro 

přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu.190 S tímto závěrem, který je právní teorií obecně 

přijímán a nímž se ztotožňuji i já, výslovně nesouhlasí A. Bělohlávek a I. Hótová, podle kterých 

je dané ustanovení dané ustanovení je kogentní a nelze se od něj odchýlit ani stanovením vyšší 

požadované většiny hlasů. Autoři totiž dovozují, že slovo „alespoň“ v první větě § 171 odst. 1 z. 

o. k. neznačí jednostrannou dispozitivnost ustanovení, ale skutečnost, že dané ustanovení takto 

stanoví  minimální počet hlasů nezbytných k přijetí ustanovení.191 

Ve shodě s převažujícím názorem právní teorie mám tedy za to, že k přijetí usnesení valné 

hromady o zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti se vyžaduje souhlas 

alespoň dvoutřetinové většiny všech hlasů společníků, neboť se jedná o usnesení valné hromady, 

jehož důsledkem se mění společenská smlouva, s tím, že společenská smlouva může toto 

zákonné pravidlo zpřísnit a vyžadovat souhlas silnější kvalifikované většiny hlasů. Pokud by se 

však společníci odchýlili od zákona v neprospěch menšinového společníka a upravili ve 

společenské smlouvě pravidlo, že k přijetí takového rozhodnutí postačuje „menší“ než zákonem 

stanovená většina, pak by takové ujednání společenské smlouvy bylo absolutně neplatné, neboť 

by odporovalo zákonu způsobem zjevně narušující veřejný pořádek. V případě, že by společníci 

měnili společenskou smlouvu v této otázce rozhodnutím valné hromady, takové rozhodnutí by 

měnilo společenskou smlouvu způsobem odporující donucujícím ustanovením zákona a bylo by 

tedy zdánlivé.  

3.3.2 Souhlas všech dotčených společníků 

3.3.2.1 Obecně k souhlas všech dotčených společníků 

V literatuře se rovněž diskutuje otázka, zda rozhodnutí o změně výše základního kapitálu 

nezasahuje do práv nebo povinností některých, příp. všech společníků,192 a zda tak není k jeho 

 
190 ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, s. 416, m. č. 3, POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  s. 962 

- 963, m. č. 1; či ČECH, P., ŠUK, P., op. cit. sub 71, s. 298. 

191 A. Bělohlávek a I. Hótová mají za to, že dané ustanovení je kogentní a nelze se od něj odchýlit ani stanovením vyšší 

požadované většiny hlasů. Autoři totiž dovozují, že slovo „alespoň“ neznačí jednostrannou dispozitivnost ustanovení, ale 

skutečnost, že dané ustanovení značí minimální počet hlasů nezbytných hlasů. Tento výklady však neodpovídá smyslu a účelu 

ustanovení a považuji za nezbytné odmítnout jej. Ostatně se jedná o výklad ojedinělý. K tomu srov. BĚLOHLÁVEK, A. J., 

HÓTOVÁ, R. In BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol., op. cit. sub 39, komentář k § 171, s. 776. 

192 V tomto směru nelze pominout legislativně- technickou chybu, kterou je § 171 odst. 2 ztíženo, a to i přes snahu zákonodárce 

chybu v rámci novelizace zákona odstranit.  
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přijetí nezbytný souhlas všech dotčených společníků podle § 171 odst. 2 z. o. k., které stanoví, 

že k přijetí rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo 

povinností některých společníků, se vyžaduje jejich souhlas, a je-li takto zasahováno do práv 

nebo povinností všech společníků, vyžaduje se souhlas všech společníků. Společník může přitom 

svůj souhlas vyslovit nejen přímo na zasedání valné hromady tím, že bude hlasovat pro přijetí 

navrženého usnesení valné hromady, ale též mimo proces hlasování, doručí-li svůj souhlas 

písemně nebo jiným vhodným způsobem určeným ve společenské smlouvě ve lhůtě 7 ode dne 

konání valné hromady.193  

Jak vhodně poukazují J. Dědič s J. Lasákem,194 prvotní problém s aplikací § 171 odst. 2 z. o. k. 

na rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu přináší již samotná textace tohoto 

ustanovení, která stanovuje požadavek souhlasu dotčeného vlastníka pouze v případě 

„rozhodnutí o změně společenské, kterým se zasahuje do práva nebo povinností některých 

společníků“.  Při užití pouze gramatického výkladu tak nemusí být zcela jasné, zda se tato norma 

použije i v případě rozhodnutí, které sice nejsou změnou společenskou smlouvy, ale v jejichž 

důsledku se společenská smlouva mění. Přihlédneme-li vedle textace samotného ustanovení též 

k tomu, že zákonodárce na jiných místech zákon o obchodních korporacích tyto dva druhy 

rozhodnutí vzájemně odlišuje,195 je nasnadě závěr, že lze § 171 odst. 2 z. o. k. aplikovat výhradně  

 
Zatímco první věta (správně) stanoví, že souhlas dotčeného společníka se vyžaduje, mění-li se práva nebo povinnosti společníka, 

ve druhé větě tohoto ustanovení normuje zákonodárce povinnost souhlasu všech společníků, mění-li práva a povinnosti všech 

společníků, což implikuje povinnost jednomyslnosti toliko na případy současné změny práv i povinnosti. Taková regulace je 

však v rozporu jak s účelem a smyslem zákona (viz shora), tak s dikci první věty. Jestliže první věta normuje povinnost dotčených 

vlastníků v případě změny práv nebo povinností, tím spíše bude souhlas dotčených společníka vyžadován, jsou-li dotčenými 

společníky všichni společníci. 

Z uvedeného důvodu měla být tato zjevná legislativně-technická chyba odstraněna zákonodárce při novelizaci zákona. K tomu 

však nakonec nedošlo, neboť v rámci projednávání návrhu novely zákona v Ústavněprávním výboru Poslanecké sněmovny byla 

zamýšlena oprava nesprávně promítnuta do textu zákona a posléze pak byla tato chybně novely schválena. Zákonodárce chybně 

nahradil spojku „a“ ve větě první, kde ale tato spojka vůbec užita není, namísto nahrazení spojku ve větě druhé.  

Hodnocení o tom, nakolik tato příhoda svědčí o kvalitě práce zákonodárce, ponechám stranou. Pro výklad předmětného 

ustanovení je důležité to, že při zachování smyslu zákona musí být i druhá věta vykládána tak, že spojku v sousloví práv 

a povinností je nutné (shodně jako ve větě první) číst jako „nebo“.  

193 srov. § 174 z. o. k. a v právní teorii pak ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 172, s. 419, m. č. 

19. 

194 DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 

195 Zákonodárce vzájemně typologicky rozlišuje mezi rozhodnutí o změně společenské smlouvy a rozhodnutím, jehož důsledkem 

se mění společenská smlouva zejména v § 147 odst. 1, 2 z. o. k. a dále v § 171 odst. 1 písm. a) a b) z. o. k. Jak vyplývá z důvodové 

zprávy, zákonodárce si je přitom takového rozlišení vědom a nečiní je náhodou, neboť výslovně uvádí, že „[t]a rozhodnutí, která 

jsou v zákoně vymezena zvlášť, změnou společenské smlouvy nejsou, nicméně dopadá na ně povinnost zvláštní formy,“ přičemž 

povinnost zvláštní formy notářského zápisu dopadá v tomto směru na rozhodnutí, jejichž důsledkem je změna společenské 

smlouvy (a nejsou tedy rozhodnutí „o změně společenské smlouvy“. K tomu srov. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 90/2012 

Sb. (sněmovní tisk č. 363, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 6. volební období, 2010 – 2013), s. 223. 
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v případě, že dochází-li změně společenské smlouvy rozhodnutím o změně společenské smlouvy 

dle § 171 odst. 1 písm. a), resp. § 190 odst. 2 písm. a) z. o. k.  

Tento závěr, který by výhradně na základě formálního kritéria rozlišoval, zda může dojít k zásahu 

do práv a povinností společníka výhradně na základě formálního kritéria, nutno dle mého názoru 

odmítnou, neboť odporuje smyslu a účelu dané právní normy obsažené v § 171 odst. 2 z. o. k. 

Požadavek souhlasu dotčeného společníka je příkladným „zhmotněním“ zásady rovného 

zacházení se společníky, ve kterém se zase promítá obecná zásada rovnosti účastníků 

soukromoprávních vztahů. Z principu rovnosti přitom vyplývá, že do právní sféry osoby může 

být zasahováno pouze s jejím přivolením; bez přivolení nejenže nelze osobě ukládat povinnosti, 

ale ani zakládat práva.196 Smysl a účel pravidla dle § 171 odst. 2 z. o. k. tak spočívá v poskytnutí 

ochrany společníkům - a to zejména těm menšinovým – společníkům před nedůvodnými zásahy 

valné hromady do jejich právního postavení, resp. v poskytnutí ochrany před tím, že dojde k 

nedůvodném změně právního postavení společníka ve společnosti proti jeho vůli, tedy způsobem 

označeným trefně P. Šukem „o nás bez nás“.197  

Z hlediska účelu právní regulace je přitom lhostejné, zda má k zásahu do právního postavení 

společníka dojít přímo na základě rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy, nebo 

až druhotně v důsledku rozhodnutí valné hromady o jiné záležitosti. V obou případech přitom 

může být do právního postavení společníka zasaženo stejně významně. Stejně jako může změnit 

postavení společníka rozhodnutí valné hromady o změně společenské smlouvy, které založí 

společníkovi vlastnictví podílu s právem veta, může takové vlastnictví nového druhu podílu 

založit rovněž rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu.198 Takový výklad § 171 odst. 2 z. o. k.  

tak považuji za příliš formální, a proto nesprávný.  

Dané ustanovení by mělo být vykládáno tak, že požadavek na souhlas dotčených společníku 

dopadá též na rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti s ručením omezeným, v jehož důsledku 

se mění společenská smlouvy tak, že se jím zasahuje do práv a povinností těchto společníků.  

Po vzoru německé dogmatiky199 přitom můžeme rozlišovat dva typy takových zásahů do práv 

nebo povinností společníka, resp. do právního postavení společníka. Na jedné straně rozlišujeme 

 
196 K tomu blíže srov. MELZER, F., TÉGL, P. In MELZER, F. a kol., op. cit. sub 150,  komentář k § 1, s. 64, m. č. 174. 

197 ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 171, s. 418, m. č. 15.   

198 Shodně ŠUK P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 171, s. 418, m. č. 16. 

199 K tomu blíže srov. LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 64 a tam citovaná německá teorie. 
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skupinu bezprostředních zásahů (rozhodnutí valné hromady), které bez dalšího mění práva nebo 

povinnosti společníka a zasahují tedy právního postavení společníka, skupinu zprostředkovaných 

zásahů, které sice mohou postavení společníka potenciálně ovlivnit, přímo ale nemění práva nebo 

povinnosti společníka spojené s podílem a nemají tedy vliv na individuální právní postavení 

společníka.200 Učebnicovým příklad zprostředkovaného zásahu bude rozhodnutí valné hromady 

o souhlasu s prodejem nebo zastavením závodu či podstatné části majetku, v důsledku kterého 

dojde ke snížení hodnoty podílu i k oslabení možnosti společnosti vyplácet podíl na zisku, neboť 

nebude mít dostatečnou sumu účelově nevázaných peněžních prostředků. 

Za bezprostřední zásah přitom se nepovažuje pouze přímý zásah, kterým se mění obsah podílu 

dotčeného společníka, ale též nepřímý zásah, který se sice primárně nemění obsah (druhu) podílu 

dotčeného společníka, ale změna obsahu jiného podílu má v konečném důsledku negativní dopad 

na jeho postavení. Stejně jako bude bezprostředním zásahem přímé snížení velikosti či úplné 

odebrání určitého práva z podílu, tak jím bude též zvýšení velikosti prioritního práva na podíl na 

zisku, které bude nepřímo snižovat velikost práva na podíl na zisku neprioritních společníků (ve 

vztahu k neprioritním společníkům se bude jednat o nepřímý zásah).201 

S ohledem na shora popsaný smysl a účel právní úpravy souhlasu společníka se zásahem do 

právního postavení, lze dovodit, že bude souhlas vyžadovat v případě bezprostředních zásahů, a 

to jak přímých, tak nepřímých. V obou případech může dojít k takové změně práv nebo 

povinností společníka, že může dojít k jeho bezdůvodnému zvýhodnění či znevýhodnění. 

Naopak v případě zprostředkovaných zásahů k přímé změně práv nebo povinností nedochází a 

pravidlo dle § 171 odst. 2 z. o. k. tak na ně patrně dopadat nebude, neboť se nemění obsah podílu, 

ale nanejvýš jeho hodnota.202  

Obecně tedy bude platit, že se vyžaduje souhlas dotčeného společníka s přijetím usnesením valné 

hromady v případě, kdy změna společenské smlouvy změní obsah podílu společník, tedy dojde-

li ke změně obsahu podílu dotčeného společníka, tedy ke změně rozsahu či složení jeho práv 

nebo povinností spojených s podílem jejich vznikem, zánikem nebo změnou.203 P. Šuk v tomto 

směru uvádí, že rozhodnutí zasahuje do postavení společníka, dochází-li k materiální změně 

společnických práv nebo povinností s tím, že „takovou změnou je například i změna celkové 

 
200 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 64 - 67. 

201 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 64 - 67. 

202 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 64 - 67. 

203 Shodně DVOŘÁK, T., op. cit. sub 12, s. 322. 
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počtu ve společnosti, byť by se nijak neměnil počet hlasů spojených s podíly tohoto 

společníka.“204 

3.3.2.2 Konkrétní případy, kdy s usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu musí 

souhlasit všichni společníci 

Aplikujeme-li uvedená východiska na případy zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové 

povinnosti, dospějeme k závěru, že souhlas dotčených společníků podle § 171 odst. 2 z. o. k. 

bude nezbytný k přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu převzetím 

vkladové povinnosti v těch případech, kdy buď (a) bude v důsledku zvýšení základního kapitálu 

docházet ke změně výše podílu společníků, příp. změně velikosti některého kvantifikovatelného 

práva nebo povinnosti spojených s podílem, a/nebo (b) budou v souvislosti se zvýšením 

základního kapitálu vydávány nové druhy podílu.205  

Za předpokladu, že bude ve společnosti zachována vazba mezi výší vkladové povinnosti 

společníka a velikostí jeho podílu i hlasovacích práv, tj. jinak řečeno, že se velikost podílu i 

hlasovacích práv bude odvíjet od velikosti vkladu společníka, bude ke změně velikosti podílu 

docházet při zvýšení základního kapitálu tehdy, nebudou-li se společníci nepodílet na procesu 

zvýšení základního kapitálu rovnoměrně a poměrně dle velikosti svých podílů.206 Vzhledem 

k tomu, že prostřednictvím přednostního práva mají společníci garantováno zachování jejich 

dosavadního postavení tím, že se mohou podílet na zvýšení základního kapitálu peněžitými 

vklady vždy alespoň v rozsahu jejich dosavadních podílů,207 může ke změně velikosti podílu 

(nebo kvantifikovatelných práv) dojít pouze v případě, že nebude společníkům přednostní právo 

svědčit. Tak tomu bude v případě, kdy předností právo bude vyloučeno příp. omezeno co do jeho 

rozsahu, nemůže sloužit svému účelu a zachování dosavadního postavení společníka při zvýšení 

základního kapitálu tak není ničím zajištěno. 

Jestliže bude s podíly společníků spojeno přednostní právo v jeho zákonné podobě, není 

nezbytné, aby bylo usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu odsouhlaseno všemi 

společníky, neboť toto rozhodnutí nebude nijak zasahovat do práv nebo povinností společníků. 

Ke změně postavení společníka v tomto případě může dojít pouze v případě, že svého 

 
204 ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 171, s. 419, m. č. 21.  

205 Shodně DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 

206 ŠUK, P. IN ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 171, s. 419, m. č. 24.  

207 JOSKOVÁ, L., PRAVDOVÁ, M., DVOŘÁKOVÁ. E. Nová společnost s ručením omezeným: právo, účetnictví, daně. Právo 

pro praxi 3. vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. s. 37. 
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přednostního práva nevyužije nebo se jej vzdá a vkladovou povinnost místo něj převezme jiná 

osoba. V takové situaci sice dojde ke změně práv a povinností společníka, dojde k ní ale na 

základě právního jednání tohoto společníka, nikoliv v důsledku usnesení valné hromady o 

zvýšení základního kapitálu.208  

S výjimkou společníka přebírajícího vkladovou povinnost při využití svého přednostního práva 

mohou další osoby podle § 222 z. o. k. převzít vkladovou povinnosti pouze se souhlasem valné 

hromady, což odpovídá uzavřené povaze společnosti s ručením omezeným a představuje jeden 

ze silných prvků osobní povahy této formy společnosti.209 Bude-li přednostní právo vyloučeno, 

nebo omezeno tak, že segmenty částky zvýšení budou od společníků přebírat další osoby podle 

§ 222 z. o. k., nebude valná hromada rozhodovat zvlášť o zvýšení základního kapitálu a zvlášť o 

vyslovení souhlasu s převzetím vkladové povinnosti další osobou, ale bude rozhodovat rovnou o 

obou záležitostech zároveň; dostačující tak bude toliko jedno usnesení valné hromady.210  

Takové usnesení pak nesporně bude rozhodnutím, v jehož důsledku (po přistoupení další 

obligatorní právní skutečnosti – převzetí vkladové povinnosti vybranou osobou) se změní práva 

a povinnosti spojené s podílem společníka. Buď se totiž rozšíří společnická struktura o dalšího 

společníka a společnická práva dosavadních společníků se rozmělnění a ztratí na váze, nebo 

převezme vkladovou povinnost jeden ze stávajících společníků ve větším rozsahu, než mu 

zaručuje přednostní právo, v důsledku čehož se sníží jeho velikost podílu a velikost 

kvantifikovatelných práv spojených s podílem ostatních společníků. V každém případě – 

s výjimkou jedné teoreticky myslitelné situace211 – bude takové usnesení valné hromady 

rozhodnutím, jehož důsledkem se mění společenská smlouva způsobem, kterým se zasahuje do 

práva nebo povinností všech společníků, a proto bude k jeho přijetí potřeba souhlas všech 

společníků.212 

 
208 Shodně např. DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl..; či ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, s. 

419 a 420, m. č. 24. 

209 HÓTOVÁ, R., BĚLOHLÁVEK, A. J. BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol., op. cit. sub 39, komentář k § 222, s. 1044. 

210 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 223, s. 1109, m. č. 3.  

211 Tuto teoreticky myslitelnou výjimku by představovala situace, kdy by valná hromada – i přesto, že společenská smlouva 

vyloučí přednostní právo podle § 220 z. o. k. – rozhodla o tom, že vkladové povinnosti převezmou všichni dosavadní společníci 

v poměru podle jejich dosavadních podílů. Společníci by se tak podílel na zvýšení základního kapitálu ve stejném rozsahu jako 

by měli přednostní práva k účasti na zvýšení základního kapitálu a nedošlo by k žádnému zásahu do práv nebo povinností 

jednotlivých společníků.  

212 Shodně DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 
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Vzhledem k tomu, že v případě efektivního zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady ze 

zákona společníkům nesvědčí přednostní právo podle § 220 z. o. k. a další osoby přebírají 

vkladovou povinnost za podmínek podle § 222 z. o. k., je nabíledni, že se uvedené závěry v plném 

rozsahu prosadí i na případy, kdy se zvyšuje základní kapitál nepeněžitými vklady.  

Zatímco v případě, že vkladovou povinnost ke vnesení nepeněžitého vkladu přebírá extraneus a 

dochází tak ke změně společnické struktury a s tím souvisejícím změnám v rozsahu práv nebo 

povinností spojených s podíly stávajících společníků, patrně není o takové závěru sporu, 

v případě zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem stávajícího společníka, resp. 

společníků, nepanuje v teorii shoda. Vedle převažujícího názoru, že rovněž toto rozhodnutí je 

rozhodnutím, které zasahuje do práv a povinností dosavadních společníků, a k jeho přijetí je 

potřeba souhlas všech dotčených společníků,213 se můžeme setkat se závěry J. Dědiče a J. Lasáka, 

podle kterých není „žádný důvod k takovému rozhodování vyžadovat souhlas všech společníků,“ 

neboť hlasovací právo společníka, který má zájem splnit vkladovou povinnost vnesením 

nepeněžitého vkladem, i společníků jednajících s ním ve shodě nevykonává ve vztahu k usnesení 

o zvýšení základního kapitálu hlasovací právo, což představuje dostatečnou ochranu před zásahy 

valné hromady do postavení společníka.214 

S takovým výkladem nelze po mém soudu souhlasit, neboť sistace hlasovacích práv společníka 

podle § 173 odst. 1 písm. a) z. o. k. neposkytuje dostatečnou ochranu před zásahem do postavení 

společníka. Smyslem sistace hlasovacích práv podle § 173 odst. 1 písm. a) až c) z. o. k. je zajistit 

preventivní ochranu společníka (a jeho postavení) před zneužitím hlasovacího práva jiného 

(sistovaného) společníka – většinou přitom v postavení většinového společníka – v případech, 

kdy se střetávají zájmy (sistovaného) společníka se zájmy ostatních společníků.215 Z toho důvodu 

společník, u něhož je dán takový střet zájmů, dle zákona nevykonává hlasovací právo a 

společnosti k jeho hlasům nepřihlíží ani posuzování usnášeníschopnosti valné hromady, ani při 

zjišťování, zda bylo dosažené potřebné většiny hlasů k přijetí usnesení.216 S přihlédnutím 

k povaze právní úpravy sistace hlasovacího práva je sistace hlasovacího práva rozšířena též na 

 
213 ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 171, s. 420, m. č. 24; nebo HÓTOVÁ, R., BĚLOHLÁVEK, 

A. J. In BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol., op. cit. sub 39, komentář k § 220, s. 1033. 

214 DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 

215 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář § 173, s. 967 – 968, m. č. 1 – 3; či JOSKOVÁ, L. Je ve 

společnosti s ručením omezeným možný podíl bez hlasovacího práva či práva na podíl na zisku?, Obchodněprávní revue, 2015, 

č. 9, s. 253 – 260. 

216 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2011, sp. zn. 29 Cdo 585/2010, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2014, 

sp. zn. 29 Cdo 3472/2013. 
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společníka, který jedná se sistovaným společníkem, u něhož je dán střet zájmů, ve shodě.217 Jeho 

účelem však není ochrana společníka před zásahy společnosti do jeho sféry, jako je tomu 

v případě požadavku na souhlas společníka podle dle § 171 odst. 2 z. o. k.218 Tyto prostředky 

ochrany tak stojí spíše vedle sebe a navzájem se doplňují, než by se měly vzájemně zastupovat 

či nahrazovat. 

Sistace hlasovacího práva společníka, který má zájem podílet se na tomto zvýšení svým 

nepeněžitým vkladem, tak na jedné straně bude zajišťovat ochranu ostatních společníků před tím, 

aby sistovaný společník účelově rozhodl o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, 

který – s ohledem na jeho charakter – bude moci vnést do společnosti pouze on, čímž by došlo 

k rozmělnění práv a povinností ostatních společníků.219 Na druhou stranu sistace hlasovacího 

práva sama o sobě neposkytuje společníkům ochranu jejich postavení před tím, aby do jejich 

právního postavení ve společnosti zasáhli bez jejich přivolení rozhodnutím valné hromady zbylí 

společníci, jejichž hlasovací právo nebude sistováno, neboť (a) se na zvýšení základního kapitálu 

nepeněžitým vkladem nechtějí podílet, (b) ani nejednají ve shodě se společníkem podílejícím se 

na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem. Výklad J. Dědiče a J Lasáka by tedy byl 

v rozporu účelem požadavku souhlasu, v němž se promítá zásada rovného zacházení se 

společníky, a proto je nutné jej odmítnout. V návaznosti na to se tak domnívám, že rovněž 

v případě usnesení o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem společníka, v důsledku 

kterého dojde k materiálnímu zásahu do subjektivních práv nebo povinností všech společníků, 

bude k přijetí rozhodnutí nutný souhlas všech společníků, jejichž hlasovací právo není pro účely 

tohoto rozhodnutí sistováno.220 

Pokud jde o posledně zmiňované rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, na základě kterého 

bude ve společnosti založen nový druh podílu, budou s takovým rozhodnutím muset souhlasit 

vždy ti společníci, v jejichž prospěch se podíl nově vznikající druhu vytvoří. Pokud by 

 
217 K tomu srov. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 33/2020 Sb. (sněmovní tisk č. 207, Poslanecká sněmovna Parlamentu 

České republiky, 8. volební období, 2017 – 2021), s. 159 a 160. a dále usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 29 

Cdo 3387/2013, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2015, sp. zn. 29 Cdo 649/2015, uveřejněné pod č. 21/2016 Sbírky 

soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2020, sp. zn. 

27 Cdo 3315/2018. 

218 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 79. 

219 DĚDIČ, J. In DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 2 díl. § 93–§ 175. Praha: BOVA, 2002, s. 1131. 

220 Shodně např. ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 171, s. 420, m. č. 24; nebo HÓTOVÁ, R., 

BĚLOHLÁVEK, A. J. In BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol., op. cit. sub 39, komentář k § 220, s. 1033. 
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v souvislosti se vznikem nového druhu podílu byla dotčena práva nebo povinnosti všech 

společníků, bude nezbytný souhlas všech společníků.221  

Jelikož samostatný druh podílu tvoří ty podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, 

má-li být v souvislosti se zvýšením základního kapitálu konstituován nový druh podílu, vzniknou 

společníkům podíly, s nimiž jsou spojena práva a povinnosti odlišné skladby oproti výchozímu 

stavu. Společníkům tak buď vzniknou nová práva či nové povinnosti a dojde tak ke shora 

uvedené materiální změně práv či povinností společníka. 

Požadavek zákonodárce, aby v takovém případě vyslovili souhlas se změnou výše základního 

kapitálu všichni dotčení společníci, tak nezajišťuje ochranu před zhoršením postavení společníka 

ve vztahu ke snížení velikosti jeho kvantifikovatelných práv (v tomto směru společníka „chrání“ 

především jeho přednostní právo; k tomu viz níže), ale před „zhoršením“ kvantitativní stránky 

jeho podílu tím, že s jeho podílem bude spojena další povinnost. 

3.3.2.3 Povinnost souhlasu dotčených společníků 

Vzhledem k tomu, že se v požadavku souhlasu společníka zakotveném v § 171 odst. 2 z. o. k., 

promítá zásada rovného zacházení, dle které musí korporace šetřit členská práva i oprávněné 

zájmy svých členů a nesmí své členy bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat, nabízí se 

otázka, zda se požadavek souhlasu společníka prosadí bez výjimky za všech okolností a ve všech 

případech, a zda konkrétně je k němu společník povinen v případě rozhodování o efektivním 

zvyšování základního kapitálu.  

V české právní teorii se jedná v zásadě o neřešenou otázku, ke které se v obecné rovině (nikoliv 

konkrétně ve vztahu ke zvyšování základního kapitálu) blíže vyjadřuje pouze D. Lála. Ten 

dovozuje, že v případech, kdy „se ve společnosti změnily okolnosti do té míry, že nezasažení do 

právního postavení společníka vedlo k poškození společnosti, ohrožování jejího fungování, 

naplňování jejího účelu či samotné existence, a kdy neexistují alternativní nástroje, kterými by 

bylo možné uvedenému zabránit,“222 zavazuje každého společníka povinnost loajality 

k vyslovení souhlasu se zásahem do jeho právního postavení, aby zabránil poškození společnosti 

a znemožnění dosažení cíle, pro který byla společnost založeno. Proto v daných případech 

nebude dle D. Lály změna společenské smlouvy představovat nedůvodný zásah do právního 

 
221 DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 

222 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 69. 
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postavení společníka, pročež není nezbytné chránit postavení společníka před zásahem ze strany 

orgánu korporace a k platnosti unesení valné hromady se nevyžaduje souhlas všech dotčených 

společníků, ale pouze kvalifikovaná většina stanovená zákonem nebo společenskou smlouvou.223 

S tímto názorem se zcela ztotožňuji. Jak bude detailněji rozebráno níže, primární společnickou 

povinností plynoucí z účasti ve společnosti je povinnost loajality, kterou musí společník 

dodržovat po celou dobu své účasti ve společnosti224 a která představuje jeden ze základních 

prvků k tomu, aby společnost mohla naplnit účel, pro který byla společníky původně zakládána. 

Společník je tak povinen po celou dobu své účasti brát při prosazování své vůle též ohled na 

zájmy společnosti i ostatních společníků a ve výjimečných případech, kdy je to pro naplňování 

cílů společnosti nezbytné, též zájmy společnosti upřednostňovat a aktivně je podporovat vlastním 

jednáním.225 Z povinnosti loajality přitom může vedle povinnosti určitého pasivního jednání 

vyplývat i povinnost k aktivnímu jednání,226 které může vedle jiného spočívat v povinnosti 

odsouhlasit změnu společenské smlouvy.227 Za určitých okolností přitom bude společník povinen 

projevit souhlas i se změnou společenské smlouvy, kterou nebo v jejímž důsledku bude zasaženo 

do právního postavení tohoto společníka.  

Půjde o ty D. Lálou naznačené krajní situace, při nichž by nevyslovení souhlasu v konečném 

důsledku vedlo k nevratnému poškození společnosti a ohrožení či úplnému znemožnění možnosti 

dosažení účelu společnosti. Vzhledem k tomu, že z povinnosti loajality plyne zákaz jednat 

způsobem, který by znemožňoval společnosti dosažení účelu, pro který byla založena,228 bude 

společník v těchto krajních případech povinen upozadit svůj individuální zájem na zachování 

svého postavení ve společnosti a upřednostnit společný korporační zájem na dosažení účelu 

společnosti. Společník tak bude vázán povinností loajality i při poskytování souhlasu dle 

§ 171 odst. 2 z. o. k., byť míra loajality není v takovém případě tak intenzivní jako v případě 

„běžných“ rozhodnutí valné hromady, které nepředstavují bezprostřední zásah do postavení 

společníka229, a bude povinen udělit souhlas se změnou společenské smlouvy, která též zasahuje 

 
223 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 69 - 70. 

224 HRABÁNEK, D. In PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. A KOL. Občanský zákoník. Komentář, 2. vydání. Praha: C.H. 

Beck, 2017, komentář k § 212.  s. 283, m. č. 1. 

225 srov. ČECH, P. K povinnosti loajality společníka vůči společnosti a ostatním společníkům. In PAUKNEROVÁ, M., 

TOMÁŠEK, M. Nové jevy v právu na počátku 21. století. IV. Proměny soukromého práva. Praha: Karolinum, 2009, s. 54–70. 

226 JOSKOVÁ, L. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 443. 

227 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 80. 

228 srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2011, sp. zn. I. ÚS 3168/11 

229 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 80. 
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do jeho právního postavení. Domnívám se tedy, že společník bude například povinen vyslovit 

souhlas se zvýšením základního kapitálu nepeněžitým vkladem jiného společníka, bude-li 

společnost hospodařit na pokraji úpadku a vnesení specifického nepeněžitého vkladu v podobě 

jedinečného softwaru či jiného předmětu průmyslového vlastnictví a příjmy spojené s jeho 

užívání budou ztrátu společnosti sanovat.   

Ve shodě s D. Lálou mám přitom za to, že v těchto krajních případech, kdy je společník povinen 

vyslovit souhlas se zásahem do svého právního postavení, lze požadavek zákona na vyslovení 

takového souhlasu považovat za tzv. zakrytou teleologickou mezeru v zákoně.230 Jak bylo 

uváděno výše, smysl a účel požadavku souhlasu společníka podle § 171 odst. 2 z. o. k. spočívá 

v ochraně společníků před nedůvodnými zásahy valné hromady do jejich právního postavení. 

V těch krajních případech, kdy je společník povinen vyslovit souhlas se zásahem do svého 

právního postavení, však nedochází k nedůvodnému zásahu, neboť je ním jednak předejito 

poškození společnosti, potažmo umožněno společnosti dosažení jejího účelu, jednak je 

společníkovi samotnému zachována možnost participovat na ziscích společnosti a je předejito 

snížení hodnoty jeho podílu. S ohledem na to by tedy trvání na požadavku souhlasu společníka 

se zásahem do jeho právního postavení odporovalo smyslu a účelu dané právní úpravy.  

Mám tedy za to, že § 171 odst. 2 z. o. k. bude v souladu s jeho smyslem a účelem nutno vykládat 

restriktivně, a to konkrétně tak, že se v případech, kdy „se ve společnosti změnily okolnosti do té 

míry, že nezasažení do právního postavení společníka vedlo k poškození společnosti, ohrožování 

jejího fungování, naplňování jejího účelu či samotné existence, a kdy neexistují alternativní 

nástroje, kterými by bylo možné uvedenému zabránit,“231 nebude souhlas dotčeného společníka 

k přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, kterým se zasahuje do jeho práv nebo 

povinností, vyžadován. Usnesení valné hromady tak bude platně přijato i bez souhlasu 

„dotčeného“ společníka. 

3.3.3 Právní následky nedodržení požadované většiny 

Pokud jde o právní následky nedosažení zákonem či společenskou smlouvou vyžadované 

většiny, teoreticky dalo by se uvažovat, že v případě, kdy není pro návrh usnesení valné hromady 

odevzdán vyžadovaný počet hlasů, nebyla vytvořena a projevena dostatečná vůle přičitatelná 

 
230 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 80. 

231 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 69. 
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společnosti.232 Při takovém pojetí by pro celkovou absenci vůle usnesení valné hromady prostě 

nebylo přijato, resp. by se jednalo o zdánlivé usnesení valné hromady (tzv. non negotium),233 což 

by mělo význam též pro možnost přezkumu platnosti usnesení. Jelikož zdánlivost usnesení valné 

hromady nastupuje ex lege234 a de iure by tak zde žádné usnesení valné hromady nebylo, soudy 

by mohly k vadě spočívající v nedostatečném počtu hlasů odevzdaných pro přijetí usnesení valné 

hromady přihlédnout z úřední povinnosti v jakémkoliv typu řízení. Zejména by existenci takové 

vady mohl přezkoumat rejstříkový soud v rámci rejstříkového řízení o návrhu na zápis změny do 

obchodního rejstříku,235 což by významně posilovalo ochranu individuálních zájmů a práv 

společníka.  

Takový výklad by však neodpovídal znění zákona o obchodních korporacích, jež reflektuje 

charakter usnesení valné hromady i účel právní úpravy neplatnosti usnesení valné hromady. 

Předně nutno uvést, že s ohledem na to, že zákon o obchodních korporacích výslovně vylučuje 

použití ustanovení o zdánlivém právním jednání, neplatnosti právních jednání, omylu a 

následcích neplatnosti právního jednání ve vztahu k usnesení valné hromady,236 nemůže být 

usnesení valné hromady posouzeno jako zdánlivé pro nedostatek projevené vůle podle 

občanského zákoníku.237  

Nelze ale uvažovat ani o zdánlivém usnesení valné hromady ve smyslu zvláštní právní úpravy 

zdánlivosti a neplatnosti usnesení valné hromady stanovené zákonem o obchodních korporací a 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o rozhodnutí orgánu spolku. Ačkoliv právní 

teorie238 i soudní praxe239 obecně připouští možnost existence zdánlivého rozhodnutí valné 

hromady pro celkovou absenci vůle (tzv. non negotium), příkladem takového rozhodnutí není 

usnesení valné hromady, k jehož přijetí nebyl odevzdán požadovaný počet hlasů. Zdánlivostí 

jsou totiž sankcionovány pouze ty nezávažnější vady projevu vůle, jejichž posouzení nelze 

ponechat pouze na aktivitě osob oprávněných podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení 

 
232 srov. § 151 odst. 1 obč. zák. 

233 srov. § 551 obč. zák.   

234 RUBAN, R. O konstitutivní povaze návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení nejvyšších orgánů kapitálových společností a 

družstev. Obchodněprávní revue, 2017, č. 11-12, s. 305-313. 

235 srov. § 90 odst. 1 z. v. r. 

236 srov. § 45 odst. 4 z. o. k.  

237 ŠTENGLOVÁ, I. Souhlas všech společníků či členů – co tím zákon myslí? Právní rozhledy, 2015, č. 6, s. 202 a násl.  

238 RUBAN, R., op. cit. sub 234, s. 305-313.  

239 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2018, sp. zn. 29 Cdo 4525/2016, ve kterém se uvádí, že z listiny předložených 

rejstříkovému soudu může plynout, že „usnesení valné hromady je stiženo vadami způsobujícími, že se na ně hledí, jako by 

nebylo přijato, či (…), že zde vůbec takové usnesení není.“ 
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valné hromady (viz níže) a soud k nim - na rozdíl od neplatnosti usnesení - může přihlédnout 

z úřední povinnosti v jakémkoliv typu řízení bez jakéhokoliv věcného, časové i osobního 

omezení, a skutečnost, že pro přijetí návrhu usnesení nebyl odevzdaný celkový počet hlasů, takto 

závažnou vadou není.240 

Spory o to, zda bylo dosaženo pro návrh usnesení odevzdán dostatečný počet hlasů, totiž 

zpravidla vznikají v situaci, kdy není jasné, zda určitý společník mohl vykonávat svá hlasovací 

práva a zda je tudíž namístě k jeho hlasům přihlížet, a jedná se tedy v zásadě o spory ohledně 

existence důvodu pro sistaci hlasů společníka. S ohledem na účel právní úpravy přezkumu 

neplatnosti usnesení valné hromady, kterým není pouze ochrana individuálních zájmů a práv 

společníků (a dalších vadným usnesením valné hromady dotčených osob, ale též obecná ochrana 

zákonností ve vnitřních poměrech společnosti vnímaná v širším kontextu ochrany společnosti a 

dalších osob, jež mohou být těmito vnitřními poměry dotčen, a zohledňující tak též ochranu 

stability vnitřních poměrů,241 je nezbytné dovodit, že v daném případě musí být přezkum 

takových vad omezen, a proto nelze uvažovat o tom, že by nedostatek hlasů odevzdaných pro 

přijetí usnesení valné hromady způsoboval zdánlivost usnesení valné hromady. Takový výklad 

by totiž sice významně zajišťoval ochranu individuálních práv a zájmů společníků (a dalších 

vadným usnesením valné hromady dotčených osob), nezohledňoval by však zájem na stabilitě 

vnitřních poměrů ve společnosti, a odporoval tak smyslu zejména účelu časového, osobního i 

věcného omezení přezkumu platnosti usnesení valné hromady soudem.242   

Z těchto důvodů bylo soudní praxí dovozeno, že skutečnost, že pro návrh na přijetí usnesení 

nebyl odevzdán zákonem nebo společenskou smlouvou odevzdán dostatečný počet hlasů, bude 

představovat toliko vadou odůvodňující případné výslovní neplatnosti usnesení valné hromady 

soudem.243 Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové 

povinnosti, pro jehož přijetí nebyl odevzdán dostatečný počet hlasů vyžadovaný zákonem anebo 

společenskou smlouvou, bude tedy de iure existovat a jako právní jednání jako právní jednání 

 
240 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 1104/2016, uveřejněné pod č. 62/2018 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní. 

241 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2019, sp. zn. 27 Cdo 787/2018; a v poměrech právní úpravy účinné do 31. 12. 

2013 též usnesení Nevyššího soudu ze dne 29. 6. 2005, sp. zn. 29 Odo 442/2004, usnesení Nevyššího soudu ze dne 27. 5. 2008, 

sp. zn. 29 Odo 1400/2006; usnesení Nevyššího soudu ze dne  24. 11. 2009, sp. zn. 29 Cdo 4089/2009. 

242 ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 170, s. 414, m. č. 17. 

243 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 1104/2016, uveřejněné pod č. 62/2018 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, a v něm citovanou judikaturu. 
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přičitatelné společnosti244 bude vyvolávat právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i 

právní následky které s ním spojuje právní řád, až do okamžiku než bude soudem vyslovena jeho 

neplatnost pro rozpor s právními předpisy nebo s obsahem společenské smlouvy (stanoví-li 

společenská smlouva vyšší většinu hlasů potřebnou pro přijetí usnesení).  

Jelikož právní úprava vychází z pravidla, že rozpor s právními předpisy, společenskou smlouvou 

či dobrými mravy zakládá toliko vadu usnesení valné hromady, jež může odůvodňovat vyslovení 

neplatnosti usnesení rozhodnutím soudu, nikoliv však neplatnost samotnou245 a neplatnost musí 

být konstituována rozhodnutím soudu (s účinky ex tunc, tj. zpětně ke dni přijetí usnesení), musí 

se jí společník (případně další zákonem legitimované osoby246) dovolat v řízení o vyslovení 

neplatnosti usnesení valné hromady podle § 191 z. o. k. V jiném řízení se lze neplatnosti dovolat 

pouze, stanoví-li tak zvláštní právní předpis. Platnost usnesení valné hromady přitom není možné 

přezkoumávat ani v rejstříkového řízení povolení zápisu skutečnosti založené usnesením valné 

hromady do obchodního rejstříku, ledaže je stiženo vadami, pro které se na takové usnesení hledí, 

jako by nebylo přijato, nebo vadami, pro které zde usnesení valné hromady vůbec není.247  

Ochranu právního postavení společníka tedy v tomto směru zajišťuje jeho právo dovolat se u 

soudu vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady ve smyslu § 191 odst. 1 z. o. k..  

V souvislosti s právem domáhat se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady nutno 

zdůraznit, že jej může společník platně uplatnit toliko v případě, že byl proti přijetí usnesení valné 

hromady podán odůvodněný protest, ve kterém byla namítána vada usnesení valné hromady 

spočívající v nedostatku hlasů odevzdaných pro přijetí rozhodnutí.248 Výjimku představují 

případy, kdy společník nepodal odůvodněný protest ze závažného důvodu, který mohl spočívat 

jednak v tom, že společník nemohl důvody pro neplatnost usnesení valné hromady na valné 

hromadě zjistit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí či nepřiměřených nákladů, nebo se nemohl 

zúčastnit zasedání valné hromady z omluvitelných důvodů.249 Druhou výjimku pak tvoří případy 

usnesení valné hromady, které byly přijaty mimo zasedání valné hromady, neboť právní úprava 

 
244 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2019, sp. zn. 27 Cdo 445/2018, uveřejněné pod č. 152/2018 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní. 

245 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2018, sp. zn. 29 Cdo 4525/2016, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2019, 

sp. zn. 27 Cdo 3796/2017, odst. 28, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2019, sp. zn. 27 Cdo 4439/2018. 

246 srov. § 191 odst. 1 z. o. k.  

247 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne  22. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 1104/2016, uvěřené pod č. 62/2018 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní. 

248 srov. § 192 odst. 2 z. o. k.  

249 K omluvitelným důvodům srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2019, sp. zn. 27 Cdo 787/2018. 
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rozhodování per rollam s možností podat protest nepočítá, a proto zde povinnost podat protest 

není dána.250   

Návrh na vyslovení neplatnosti musí společník podat nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se 

dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí vadného usnesení valné hromady, nejpozději však do 

1 roku od dne přijetí usnesení, jinak jeho právo zanikne. Vzhledem k tomu, že tomu, že uvedené 

prekluzivní lhůty jsou stanoveny k uplatnění určitého (hmotného) práva a nikoliv pro vykonání 

procesního úkonu účastníka řízení, jedná se o hmotněprávní lhůty,251 pro jejichž zachování je 

nutné, aby v poslední den uvedené lhůty bylo právo uplatněno u soudu.252 Jestliže společník 

právo domáhat se vyslovení usnesení valné hromady neuplatní u soudu při zachování prekluzivní 

lhůty, případně nevyhoví-li soud návrhu na vyslovení neplatnosti, nelze platnost usnesení již 

přezkoumat.253 Takové usnesení valné hromady platné, byť je stiženo vadami odůvodňujícími 

vyslovení jeho neplatnosti,254 a hledí se na něj jako by žádnou vadou netrpělo.255 

Ve vztahu k vyslovení neplatnosti unesení valné hromady nutno uvést, že soud neplatnosti 

usnesení valné hromady za určitých okolností nevysloví ani tehdy, zjistí-li porušení právních 

předpisů, společenské smlouvy či dobrých mravů. Právní úprava totiž stanoví důvody, pro které 

nelze vyslovit neplatnost usnesení valné hromady. Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-

li k porušení zákona nebo společenské smlouvy, aniž to mělo závažné právní následky, a je-li v 

zájmu společnosti hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit,256 nebo bylo-li by 

tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře.257 Dospěje-li soud při 

přezkumu platnosti rozhodnutí, že zde jsou sice dány důvody pro vyslovení neplatnosti usnesení 

 
250 Shodně usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 10. 2017, sp. zn. 7 Cmo 31/2017; a v právní teorii pak ŠUK, P. In 

ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 192, s. 507, m. č. 27. 

251 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 5. 2000, sp. zn. 32 Cdo 4/2000, uvěřené pod č. 23/2001 Sbírky soudních rozhodnutí 

a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní. 

252 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 9. 2001, sp. zn. 29 Cdo 2226/99, uvěřené pod č. 44/2002 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní. 

253 srov. § 192 odst. 2 z. o. k.  

254 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2018, sp. zn. 29 Cdo 4525/2016, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2019, 

sp. zn. 27 Cdo 3796/2017, odst. 28, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2019, sp. zn. 27 Cdo 1407/2019 

255 ŠUK, P. Ingerence soudů do vnitřních poměrů obchodních korporací, Bulletin advokacie, 2017, č. 11 s. 21 – 24; či 

EICHLEROVÁ, K. Rozhodčí doložka jako součást společenské smlouvy, Jurisprudence, 2018, č. 1, s. 3 -16. 

256 srov. § 191 odst. 1 z. o. k. ve spoj. s § 260 odst. 1 obč. zák. 

257 srov. § 191 odst. 1 z. o. k. ve spoj. s § 260 odst. 2 obč. zák.  
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valné hromady, ale zároveň jsou dány důvody pro nevyslovení neplatnosti, soud neplatnost 

usnesení valné hromady nevysloví.258 

V rámci české právní teorie převažuje shoda na tom, že shora uvedené závěry se prosadí nejen 

ve vztahu k dosažení stanovené většiny ve smyslu § 171 odst. 1 z. o. k., ale též ve vztahu 

k požadavku na souhlas všech společníků dle § 171 odst. 2 z. o. k. Skutečnost, že některý 

z dotčených společníků nevysloví souhlas s přijetím návrhu usnesení valné hromady, kterým se 

mění společenská smlouva způsobem zasahujícím do jeho právního postavení, tedy znamená,  že 

pro návrh usnesení valné hromady nebyla odevzdána zákonem určená většina hlasů, a usnesení 

je ztíženo vadou odůvodňující případné vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. 259 

Nelze ale opomíjet ani závěry D. Lály, který – přiznaně silně inspirovaný německou doktrínou – 

dovozuje, že vydání souhlasu dotčených společníků představuje předpoklad účinnosti (nikoliv 

platnosti) rozhodnutí valné hromady, a proto usnesení bez vyžadovaného souhlasu sice je platné, 

nicméně nezaloží zamýšlené právní následky; ke změně společenské smlouvy dojde až poté, co 

s ním vysloví souhlas všichni dotčení společníci.260 Jakkoliv lze D. Lálovi přisvědčit, že by 

takový výklad více respektoval smysl a účel dané právní úpravy a posiloval ochranu postavení 

společníka (a zároveň potrhával, že souhlasem se zásahem do právního postavení společníka se 

společníka spíše vymezuje proti demokratické vůli společnosti, než ji spoluvytváří),261 

neodpovídá jazykovému ani systematickému výkladu. Dikce § 171 odst. 2 z. o. k. nasvědčuje 

tomu, že požadavek souhlasu zakládá předpoklad platnosti usnesení, což podporuje zejména to, 

že následkem porušení obdobně znějících norem akciového práva je nepochybně neplatnost 

usnesení. Proto se za současného znění zákona přikláním k všeobecně převládajícímu 

názorovému proudu s tím, že de lege ferenda bych považoval za vhodnější německý přístup.  

  

 
258 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2019, sp. zn. 27 Cdo 787/2018 

259 srov. ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 171, s. 418, m. č. 18 

260 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 82. 

261 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 82. 
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3.4 Zneužití hlasovacího práva a důvodnost zvýšení základního kapitálu 

3.4.1 Obecný východiska zneužití hlasovacího práva 

Vedle shora uvedených prostředků zajišťujících ochranu postavení společníka spíše z formálního 

hlediska, poskytuje zákon o obchodních korporacích společníkům ochranu před zhoršením 

postavení též materiálním korektivem povinnosti chování ostatních společníků spočívající v tom, 

že jsou ostatní společníci vázáni základní společnickou povinností loajality a že jsou tedy při 

výkonu hlasovacího práva povinni zohledňovat a respektovat legitimní zájmy společnosti a 

dalších společníků a nesmí hlasovací právo využívat zneužívajícím způsobem.262 

Povinnosti loajality společníka vyplývající z postulátu, že společnost s ručením omezeným jako 

společenství osob sdružujících se v úmyslu dosáhnout společného účelu může takového cíle 

dosáhnout pouze za předpokladu, že na jeho dosažení budou mít zájem rovněž všichni společníci 

a že o něj budou tito společníci usilovat, spočívá v obecné povinnosti společníka chovat se vůči 

společnosti i ostatním společníkům čestně zachovává její společenskou smlouvu a další pravidla 

společnosti.263 Z toho důvodu jsou společníci při výkonu svých společnických práv povinnosti 

postupovat tak, aby společně přispívali k dosažení účelu společnosti stanoveného společenskou 

smlouvou, a zdržet se všeho, co by dosažení tohoto společného účelu ohrožovalo či dokonce 

znemožňovalo.264 

Uvedené se pak uplatní rovněž při výkonu hlasovacích práv, při kterém by společníci měli vedle 

prosazování vlastních zájmů a plánů ohledně směřování společnosti mít na paměti též obecné 

zájmy společnosti a dalších společníků. Neznamená to přitom, že by společníci měli při výkonu 

společnických práv odhlížet od svých vlastních zájmů a za všech okolností upřednostňovat pouze 

zájmy společnosti, ba dokonce ostatních společníků.265 Přinejmenším by na takové zájmy ale 

měli při výkonu hlasovacích práv brát ohled a s ohledem na ně by při své účasti ve společnosti 

měli postupovat tak, aby své zájmy prosazoval v souladu se zákonem a společenskou smlouvou 

a nezneužívajícím způsobem.266 Konkrétní intenzita toho, jak jsou společníci při hlasování na 

 
262 ČECH, P. In DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., KŘÍŽ, R., ČECH, P. Akciová společnosti. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 

355. 

263 srov. § 212 odst. 1 obč. zák.;  

264 DVOŘÁK, T. In ŠVĚSTKA, J. a kol., op. cit. sub 175, komentář k § 212, s. 643. 

265 DVOŘÁK, T. In ŠVĚSTKA, J. a kol., op. cit. sub 175, komentář k § 212, s. 644; či HRABÁNEK, D. In PETROV, J. a kol., 

op. cit. sub 224, komentář k § 212, s. 283, m. č. 3. 

266 ČECH, P. In DĚDIČ, J. a kol., op. cit. sub 262, s. 355. 
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valné hromadě vázání povinnosti loajality, se bude vedle jiného267 odvíjet od předmětu 

konkrétního hlasování.268 Rozhoduje-li se o záležitostech, které nemají vliv na postavení 

společníka, ale dotýkají se převedším společnosti jako celku, jako je například prodeji závodu či 

podstatné části majetku společnosti, měli by společníci v prvé řadě zohledňovat zájmy 

společnosti.269 A naopak bude-li společnost rozhodovat výhradně o záležitosti týkající se 

postavení některého ze společníků, jak k tomu dochází při rozhodování o vyslovení souhlasu 

s převodem jeho podílu, měli by společníci při výkonu hlasovacího práva zohlednit i zájmy 

dalších společníků.270 

Vzhledem k tomu, že změna výše základního kapitálu bude mít dopady, jak na postavení 

společnosti ve vztahu ke třetím osobám, tak na postavení společníků, jejichž postavení je dáno 

poměrem výše jejich vkladů k základnímu kapitálu jako celku, jsou společníci vázáni výše 

uvedenou poměrně silnou povinností loajality jak ke společnosti, tak i ostatním společníkům, a 

při rozhodování by tak měli zohledňovat zájmy všech těchto subjektů. Z toho důvodu by tak 

společníci měli ke zvýšení základního kapitálu přistupovat v případě, je-li to pro společnost jako 

celek důvodné v tom směru, že sleduje legitimní cíl, který spočívá v jiném zájmu, než je 

bezdůvodné poškození práv a zájmů některých (zpravidla menšinových) společníků. S tím též 

souvisí pravidlo, že bude ke zvyšování základního kapitálu docházet toliko formou a způsobem, 

který bude největší měrou zachovávat práva a zájmy jednotlivých společníků.  

Důvody pro zvýšení základního kapitálu přitom mohou být různé s tím, že zpravidla půjde o 

důvody ekonomické. Společnost tak bude ke zvýšení základního kapitálu přistupovat v případě, 

že bude mít v úmyslu podnikatelsky expandovat a tímto účelem hledá ekonomické zdroje, které 

nechce získávat úvěrem nebo zápůjčkou od třetích osob, nebo naopak bude chtít sanovat své 

dosavadní ztráty. Z toho důvodu tak společnost přistoupí ke zvýšení základního kapitálu 

převzetím vkladových povinností a od dosavadních společníků, nebo eventuálně též třetích osob, 

získá potřebný majetek.271 V této souvislosti je též myslitelné zvýšení základního kapitálu 

dalšími vklady společníků do výše základního kapitálu společnosti za účelem obecného posílení 

 
267 Obecně se intenzita povinnosti loajality odvíjí od formy korporace, ve které se uplatňuje, od šíře společnické struktury, kdy 

ve společnosti bohaté na společníky bude patrně nižší než ve společnosti o dvou společnících, od velikosti podílu společníka i od 

dalších okolností konkrétní situace. K tomu srov. HRABÁNEK, D. In PETROV, J. a kol., op. cit. sub 224, komentář k § 212, 

s. 283, m. č. 5; či ČECH, P. In DĚDIČ, J. a kol., op. cit. sub 262, s. 357. 

268 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 80;  

269 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 80. 

270 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 80. 

271 ELIÁŠ, K., op. cit. sub 2, s. 204.  
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důvěryhodnosti společnosti, byť tento důvod je typický pro nominální zvýšení základního 

kapitálu.272 Jelikož však při zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti může 

docházet k zásahům do postavení jednotlivých společníků, mělo by zvýšení základního kapitálu 

za účelem posílení důvěryhodnosti společnosti, sledovat konkrétnější důvod, proč je 

důvěryhodnost posilována. Typicky může ke zvýšení základního kapitálu docházet za účelem 

navýšení základního kapitálu do výše, kterou banky nebo jiné finanční instituce podmiňují 

poskytnutí úvěru. 

Vedle toho bude muset dojít k efektivnímu zvýšení základního kapitálu z důvodů společenských, 

bude-li se rozšiřovat společnická struktura. S výjimkou rozdělení podílu za účelem jeho 

následného převodu, je podle zákona proveditelnou jedinou možností, jak umožnit „vstup“ další 

osoby do společnosti, zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinností třetí osobou. 

Bude-li společnosti mít zájem na vstupu strategického partnera, který díky svým finančním 

zdrojům, díky vlastněnému majetku, který má zájem vložit do společnosti, nebo díky svým 

osobní vlastnostem, znalostem a schopnostem, bude znamenat přínos pro fungování společnosti 

a její další, přistoupí společnost ke zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti 

touto osob. Pro zajímavost pak lze uvést, že za předpokladu, že bude výše vkladové povinnosti 

spojená s dosavadními podíly ve společnosti činit 1 Kč, půjde přitom o jedinou možnost, jak 

nového společníka do společnosti přivést, neboť dle § 145 z. o. k. musí být při rozdělení podílu 

zachována nejnižší výše vkladu požadovaná zákonem.273 

Od konkrétního důvod, pro který společníci ke zvýšení základního kapitálu přistupují, by se měl 

odvíjet rovněž určení toho, zda dochází ke zvýšení základního kapitálu peněžitým či nepeněžitým 

vkladem. Jak bylo poukázáno výše, společníci by při rozhodování o zvýšení základního kapitálu 

měli vedle zájmu společnosti sledovat a zájmy ostatních společníků a tyto práva při výkonu 

hlasovacího práva přiměřeně šetřit. Jelikož v zákonné podobě svědčí přednostní právo 

společníkům pouze v případě zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, jsou společníci 

s ohledem na svou povinnost loajality vůči ostatním společníků povinni preferovat zvýšení 

základního kapitálu peněžitými vklady tak, aby byla zachována možnost všech společníků 

podílet se na efektivním zvýšení základního kapitálu a zachovat si tak míru účasti ve společnosti. 

 
272 JOSKOVÁ, L. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 474. 

273 PAVEL, J. Základní kapitál společnosti s ručením omezeným. Praha, 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. 

Právnická fakulta, s. 44, sub 161.  
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Ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem by společníci měli přistupovat, jen 

převyšuje-li zájem společnosti jako celku na takovém zvýšení základního kapitálu zájem 

společníka na zachování jeho dosavadního postavení ve společnosti.  Zjednodušeně řečeno tedy 

bude platit, že zvýšit základní kapitál nepeněžitým vkladem bude možné jen, je-li v důležitém 

zájmu společnosti.274 Posouzení toho, kdy konkrétně je zvýšení základního kapitálu v důležitém 

zájmu společnosti, bude záležet na konkrétních okolnostech případu, obecně však lze bude tento 

zájem dán, bude-li význam nepeněžitého vkladu představovat pro společnosti (a v konečném 

důsledku i pro společníky) větší přínos, než vklad peněžitý a zachování dosavadního postavení 

společníků ve společnosti.275 Předmětem nepeněžitého tak musí být věc, která souvisí 

s předmětem podnikání nebo činnosti společnosti anebo kterou může společnosti využít za 

účelem dosahování účelu společnosti.  

V tomto kontextu hraje důležitou roli zvláštní povinnost jednatele, který je v případě zvýšení 

základního kapitálu nepeněžitými vklady povinen předložit valné hromadě písemnou zprávu 

obsahující jednak důvody pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, jednak údaje a 

související informace o nepeněžitém vkladu.276 Jednatel by tedy měl v písemné zprávě jasně a 

srozumitelně vysvětlit jaké jsou ekonomické, společenské a právní důvody pro zvýšení 

základního kapitálu nepeněžitým vkladem a proč je zvýšení nepeněžitým vkladem v dané situaci 

pro společnost výhodnější než „běžné“ zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady. Rovněž 

by měl uvést popis nepeněžitého vkladu, zda byl nepeněžitý vklad oceněn znaleckým posudkem 

nebo jiným specifickým způsobem, který umožňuje zákon, jaká je výše emisního kursu, který 

má být vnesením nepeněžitého vkladu splacen a konečně částku ocenění nepeněžitého vkladu. 

Písemná zpráva o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady představuje specifickou 

formu doplnění obecného společníkova práva na informace, prostřednictvím které si společník 

může zajistit dostatek informací o záležitostech společnosti (nejen) k tomu, aby se mohl 

informovaně vyjadřovat k záležitostech projednávaných na valných hromadách či rozumně a 

účelně nakládat se svými hlasy při rozhodování na valné hromadě a podílet se tak na společné 

vůli společnosti, případně se dovolávat neplatnosti vadného usnesení valné hromady nebo 

uplatňovat za společnost náhradu újmy.277 Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady 

 
274 EICHLEROVÁ, K. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 395. 

275 EICHLEROVÁ, K. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 395. 

276 srov. § 219 odst. 2 věta druhá z. o. k.  

277 K tomu blíže srov. EICHLEROVÁ, K. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 367; či LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 109. 
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přitom považuje zákonodárce za tak významnou událost v životě společnosti, že by podle něj 

měl jednatel vymezený rozsah informací společníkům poskytovat automaticky i bez jejich 

žádosti tak, aby měli společníci dostatek informací pro informované rozhodování na valné 

hromadě, a to nejen z hlediska obecné důvodnosti zvýšení základního kapitálu nepeněžitým 

vkladem, ale i z hlediska možného posouzení hodnoty nepeněžitého vkladu, stejně tak aby měl 

dostatek informací pro případné uplatnění ochranných institutů před zneužitím hlasovacího práva 

dalšími společníky. 

Mám přitom za to, že s ohledem na účel předložení této zprávy nebude postačovat, aby ji jednatel 

předložil valné hromadě až na zasedání, ale společníkům by měla být zpráva předložena 

s dostatečným předstihem, aby se mohl společník dostatečně na rozhodování o zvýšení 

základního kapitálu připravit. Z toho důvodu se domnívám, že by písemná zpráva měla být 

společníkům předložena společně s pozvánkou na valnou hromadu. Vzhledem k tomu, že 

s výjimku uvedení důvodů pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem, musí být 

veškeré údaje obligatorně uváděné v písemné zprávě součástí pozvánky jako součást 

navrhovaného usnesení valné hromady,278 neměl by tento závěr činit praktické obtíže.  

Jestliže budou společníci při výkonu hlasovacího práva shora uvedená pravidla týkající se 

zvýšení základního kapitálu pomíjet a budou zcela odhlížet od zřejmých a legitimních zájmů 

společnosti či dalších společníků při zvýšení základního kapitálu, a sledovat výhradně vlastní 

zájmy spočívající typicky v zájmu na naředění podílů menšinového společníka, bude vykonávat 

hlasovací právo v rozporu s principem loajality, jakož i v rozporu s účelem, kterému hlasovací 

právo svědčí (tj. účelem vytváření korporační vůle), a bude na takové hlasování nezbytné hledět 

jako na zneužití hlasovacího práva. Ke zneužití hlasovacího práva však nedojde v případě, kdy 

bude společník respektovat tyto legitimní cíle respektovat a pouze většinou svých hlasů při 

hlasování na valné hromadě prosadí přijetí určité navržené usnesení valné hromady.279 

Typicky se zneužití hlasovacího práva dopustí společník (případně skupina společníků) 

disponující většinou hlasů ve společnosti zneužije váhu svých hlasů při prosazení usnesení, které 

jej v důsledku zneužívajícího většinového společníka zvýhodní na úkor dalších společníků.280 Za 

takové zvýhodňující usnesení lze považovat usnesení valné hromady o zvýšení základního 

kapitálu, pro jehož přijetí není z ekonomického ani jiného hlediska důvod a většinový společník 

 
278 srov. § 184 odst. 1, § 219 odst. 2 a § 223 z. o. k.  

279 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2010, sp. 29 Cdo 2759/2009 

280 ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 191, s. 490, m. č. 37. 
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jej přijímá toliko ve snaze „rozmělnit“ velikost podílu společníka, který nebude mít finanční 

prostředky, aby se mohl na takovém zvýšení podílet. Rovněž pak půjde o zneužití hlasovacího 

práva společníkem v případě, kdy valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu 

převzetím vkladové povinnosti k nepeněžitému vkladu, ačkoliv takový postup nebude pro 

společnost nevýhodný. 

Nutno podotknout, že povinnost loajality (nejen) při výkonu hlasovacích práva zatěžuje rovněž 

menšinové společníky, kterým především stanovuje limity pro využití jejich práv 

kvalifikovaných společníků, jsou-li kvalifikovanými společníky, a práv plynoucích z ochranných 

ustanovení zákona. Hlasovací právo tak může zneužít i společnická menšina, zejména pak 

menšina společníků disponující tzv. blokační menšinou, tj. menšinou hlasů umožňující 

zablokování přijetí rozhodnutí kvalifikovanou většinou, tím, že zabrání přijetí rozhodnutí, která 

jsou ku prospěchu společnosti jako celku či všech společníků.281  

Za ukázkový příklad zneužití hlasovacího práva menšinou lze považovat neodůvodněné 

hlasování společnické menšiny proti přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu za situace, 

kdy toto zvýšení má přispět k obnovení finanční stability společnosti a zabráni úpadku 

společnosti, ke kterému došlo v případě Grimes AG posuzovaném německým Spolkovým 

soudním dvorem,282 a který je uváděn jako příklad zneužití i v české literatuře.283 V těchto 

krajních případech, kdy bude další trvání společnosti a dosazení cílů společnosti v reálném 

ohrožení, přitom bude z povinnost loajality může dokonce vyplývat i povinnost vyslovit souhlas 

s přijetím usnesení, kterým se mění společenská smlouva způsobem, jenž zasahuje do právního 

postavení společníků. Bez vyslovení tohoto souhlasu by totiž nemohlo dojít k přijetí rozhodnutí, 

jehož přijetí je nezbytné pro další existenci a fungování společnosti, bez něhož nemůže být 

dosaženo cíle, pro který byla společnost zřízena.284 Přijetí takového rozhodnutí však musí být 

zcela nezbytné v tom smyslu, že objektivně nebude připadat v úvahu žádný jiný prostředek 

řešení, kterým by bylo možné předpokládaného výsledku dosáhnout. 

V tomto směru tak povinnost loajality při výkonu hlasovacích práv, resp. zákaz zneužití 

hlasovacího práva představuje materiální korektiv, který na jedné straně zajišťuje, že ke zvýšení 

základní kapitálu bude docházet v odůvodněných případech a že se většinoví společníci nebudou 

 
281 ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 191, s. 490, m. č. 37. 

282 rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora ze dne 3. 3. 1995, sp. zn. II ZR 205/94. 

283 K srov. např. ČECH, P. In DĚDIČ, J. a kol., op. cit. sub 262, s. 358; či ČERNÁ, S. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 136.  

284 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 81. 
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mít možnost tímto bezdůvodně posílit své postavení ve společnosti na úkor menšinových 

společníků. Na druhou stranu je ale takto zajištěno, že společnická minorita nebude své hlasovací 

právo zneužívat k nedůvodnému blokování přijetí rozhodnutí valné hromady.  

3.4.2 Právní prostředky ochrany před zneužitím hlasovacích práv 

Pozitivní právo poskytuje menšinovému společníkovi, k jehož újmě bylo ve společnosti zneužito 

hlasovací právo, v zásadě dva možné prostředky k nápravě protiprávního stavu, prostřednictvím 

kterých se může domáhat zachování svého postavení ve společnosti.  

Již za účinnosti obchodního zákoníku soudní praxe dovodila, že usnesení valné hromady, které 

bylo přijato (též) hlasy společníka zneužívajícího hlasovací právo, bylo přijato v rozporu se 

zákonem a zatěžuje jej vada, pro kterou může být vyslovena neplatnost takového usnesení.285 Na 

těchto závěrech přitom nic nezměnila ani rekodifikace soukromého práva, neboť i nadále je 

zneužití hlasovacího práva společníkem protiprávním jednáním,286 a na usnesení valné hromady, 

které se přijímá i za využití hlasů společníka zneužívajícího hlasovací právo, nutno hledět jako 

na usnesení přijeté v rozporu se zákonem. V takové případě bude přijaté usnesení valné hromady 

představovat spíš vyjádření sobecké vůle většinového společníka, nežli projev vůle společnosti 

jako celku, a bude tedy na místě sankcionovat takové zneužití hlasovacího práva neplatností 

usnesení valné hromady. Prostředkem ochrany je v těchto případech tedy právo společníka 

dovolat se neplatnosti usnesení valné hromady. Vzhledem k tomu, že o této problematice bylo 

pojednáno v souvislosti s vyslovením neplatnosti usnesení valné hromady z důvodu, že pro 

přijetí rozhodnutí nebyl odevzdán dostatečný počet hlasů, dovoluji si na tomto místě odkázat na 

příslušnou kapitolu této diplomové práce. 

Druhý zákonem zakotvený prostředek ochrany (nejen) menšinového společníka před zneužitím 

hlasovacího práv k jeho tíži představuje práva společníka, jakožto osoby mající na tom právní 

zájem,287 domáhat se u soudu rozhodnutí, že pro účely určitého hlasování nelze přihlížet 

k hlasům společníka, který zneužil hlasovací právo k újmě celku. Na základě tohoto práva se 

 
285 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 5. 2006, sp. zn. 29 Odo 1168/2005; a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 

2010, sp. 29 Cdo 2759/2009. 

286 ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 191, s. 490, m. č. 39. 

287 Právní zájem nezneužívajících společník i společnosti vyplývá z toho, že zneužití hlasovací práva představuje porušení 

povinnosti loajality, kterou je zneužívající společník vázán vůči těmto osobám, a dále tím, že případná rozhodnutí, že se k hlasům 

zneužívajícího společníka nepřihlíží, může změnit výsledky hlasování o (původně nepřijatém) návrhu usnesení valné hromady a 

změnit tak postavení legitimovaných subjektů. Pokud by se ani po přepočtení hlasů výsledek hlasování o sporném návrhu valné 

hromady nezměnil, právní zájme společníkům ani společnosti svědčit nebude. K tomu srov. HRABÁNEK, D. In PETROV, J. a 

kol., op. cit. sub 224, komentář k § 212, s. 285, m. č. 12. 
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může menšinový společník v hmotněprávní prekluzivní lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy došlo ke 

zneužití hlasů, domáhat určení, že ve vztahu k hlasování o přijetí usnesení o zvýšení základního 

kapitálu převzetím vkladové povinnosti nelze přihlížet k hlasům většinového společníka, který 

hlasovací právo zneužil k újmě celku.  Dospěje-li soud v řízení ve věci zneužití hlasovacího práv 

k újmě celku k závěru, že společník zneužil hlasovací právo k újmě celku, rozhodne o tom, že se 

k hlasům toho společníka pro určitý případ (tj. určité hlasování) nepřihlíží. K hlasům tohoto 

společníka se nebude přihlížet ani při posuzování usnášení schopnosti valné hromady, ani při 

posuzování toho, zda bylo odevzdáno požadovaný počet hlasů k přijetí usnesení.288 Soud tedy 

svým rozhodnutí dodatečně sistuje hlasovací právo společníka, kterou se sankcionuje porušení 

loajality společníka vůči společnosti i dalším společníkům.289 

Menšinový společníka však bude toto právo jako prostředek obrany před zneužitím hlasovacího 

práva většinovým společníkem využívat zřídka, neboť mu nedokáže poskytnout požadovanou 

úroveň ochrany jeho postavení. Společnická majorita totiž bude zpravidla zneužívat hlasovací 

právo k přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu za účelem rozmělnění 

kvantifikovaných práv menšinového společníka a snížení jeho vlivu na chod společnosti, a 

menšinový společník tak bude mít především zájem na vyslovení neplatnosti usnesení valné 

hromady, kterým by došlo ke zrušení účinku zvýšení základního kapitálu. Rozhodnutí soudu 

v řízení o zneužití hlasovacího práva společníka k újmě dodatečně sistováno hlasovací právo 

společníka, jenž je zneužil k přijetí určitého usnesení valné hromady, však samo o sobě nejspíš 

nemá vliv na platnost usnesení valné hromady.  

Sama skutečnost, že v rámci řízení ve věci zneužití hlasovacího práva k újmě celku soud zjistil, 

že usnesení valné hromady bylo přijato v rozporu se zákonem, neboť k jeho přijetí došlo (též) 

zneužitím hlasovacího práva, a že (b) může založit jinou vadu usnesení valné hromady 

odůvodňující vyslovení jeho neplatnosti, neboť soudem založená dodatečná sistace hlasovacího 

práva může vést k tomu, že valná hromada nebyla usnášeníschopná nebo že pro přijatý návrh 

usnesení nebyl odevzdaný dostatečný počet hlasů, nemá na platnost usnesení valné hromady vliv. 

Jak bylo rozvedeno výše, neplatnost usnesení valné hromady totiž nenastupuje automaticky 

v důsledku vzniku vady způsobující neplatnost, ani v důsledku toho, že je společnosti doručena 

hmotněprávní námitka neplatnosti učiněná neplatností dotčenou osobou, nýbrž je konstituována 

 
288 LASÁK, J. In LAVICKÝ, J. a kol., op. cit. sub 71, komentář k § 212, s. 1075, m. č. 3. 

289 KOVAŘÍČEK, K. Místo § 212 odst. 2 ObčZ v českém právním systému a hmotněprávní podmínky jeho aplikace. Právní 

rozhledy, 2020, č. 5, s. 162-170 
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rozhodnutí soudu o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady;290 bez rozhodnutí soudu o 

vyslovení neplatnosti je usnesení valné hromady platné, bez ohledu na to, zda je stiženo vadami 

odůvodňujícími vyslovení jeho neplatnosti.291  

Neplatnost usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným lze přitom vyslovit v řízení 

podle § 191 z. o. k.,292 čímž zákonodárce jednak cíleně omezuje okruh osob, které se mohou 

neplatnosti dovolat, jednak zajišťuje, že před vyslovením neplatnosti usnesení bude zohledněna 

závažnost vad, míra zásahu neplatnosti do sféry subjektivních práv dalších společníků a 

společnosti, jakož i následky pro práva třetích osob nabytých v dobré víře.293 Jelikož se jedná o 

rozhodnutí konstitutivní povahy, nelze otázku neplatnosti usnesení valné hromady posoudit ani 

jako předběžnou otázku v jiném řízení.294 Zákon o obchodních korporacích sice obecně 

nevylučuje, že by platnost usnesení valné hromady mohla být posuzována též v jiném řízení,295 

a teoreticky tak lze uvažovat o možnosti, že by rozhodnutí soudu o dodatečné sistaci hlasovacího 

práva dle § 212 odst. 2 obč. zák. mělo stejné účinky jako rozhodnutí soudu o vyslovení 

neplatnosti dotčených usnesení. Vzhledem k tomu, že neplatnost usnesení valné hromady by 

v takové případě nebyla konstituována výrokem rozhodnutí soudu, ale plynula by pouze z 

odůvodnění, že by soud neposuzoval existenci důvodů, pro které se neplatnost usnesení valné 

hromady nevyslovuje, a že by takový závěr nedůvodně rozšiřoval osoby, které se mohou dovolat 

neplatnosti usnesení valné hromady, teorie takový výklad odmítá.296 

Skutečnost, že rozhodnutí soudu, že se nepřihlíží k hlasům společníka zneužívajícího hlasovací 

právo k újmě celku v řízení podle § 212 odst. obč. zák. nemá bezprostřední vliv na planost 

usnesení valné hromady přijatého (i) za těchto hlasů, tedy omezuje praktickou využitelnost práva 

společníka dovolat se takového rozhodnutí pouze na situace, kdy dojde zneužitím hlasovacího 

práva k zablokování přijetí určitého usnesení valné hromady. V takovém případě bude řízení 

sloužit v zásadě pouze ke zhodnocení toho, zda došlo ke zneužití hlasovacího práva.297 Jelikož 

 
290 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2018, sp. zn. 29 Cdo 4525/2016, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2019, 

sp. zn. 27 Cdo 3796/2017, odst. 28, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2019, sp. zn. 27 Cdo 4439/2018 

291 RUBAN, R., op. cit. sub 234, s. 305-313. 

292 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 1104/2016, uveřejněné pod č. 62/2018 Sbírky soudních 

rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, v právní teorii pak RUBAN, R., op. cit. sub 234, s. 305-313 

293 RUBAN, R., op. cit. sub 234, s. 305-313 

294 RUBAN, R., op. cit. sub 234, s. 305-313 

295 srov. § 192 odst. 1 in fine z. o. k. 

296 srov. ŠUK, P. ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 191, s. 491,  m. č. 43; či LASÁK, J. In LAVICKÝ, P. a 

kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, komentář k § 212, s. 1078-1079. 

297 LASÁK, J. In LAVICKÝ, P. a kol., op. cit. sub 296, komentář k § 212, s. 1079. 
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však lze tuto věc nepochybně řešit jako předběžnou otázku rovněž v řízení o vyslovení 

neplatnosti usnesení valné hromady,298 představuje v takovém případě řízení podle § 212 odst. 2 

obč. zák. zbytný mezikrok, který nedůvodně prodlužuje dobu před prohlášením neplatnosti. 

Bude-li hlasovací právo společníkem zneužito k újmě celku přijetím určitého usnesení, bude 

primárně prostředkem prostředek ochrany (postavení a) zájmů společníka právo dovolat se 

vyslovení neplatnosti valné hromady soudem dle § 191 z. o. k.  

Prakticky využitelné tak bude uplatnění práva podat návrh na rozhodnutí soudu, že nepřihlíží 

k hlasům společníka zneužívajícího k újmě celku, pouze v případě, kdy bude hlasovací právo 

zneužito k zablokování přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu, jehož přijetí bude v zájmu 

společnosti. V takovém případě totiž není možné, aby se dotčení společníci dovolávali vyslovení 

neplatnosti usnesení valné hromady, neboť z judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že návrhem 

na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady lze napadat pouze přijatá usnesení, jež jsou 

právním jednání společnosti a jež vyvolávají právní následky přičitatelným společnosti,299 

nikoliv nepřijaté návrhy usnesení, které nejsou usnesením valné hromady ve smyslu projevu vůle 

přičitatelném společnosti,300 a i pokud by takový postup byl právně možný, nepředstavoval by 

vhodné řešení, neboť v zájmu dotčených společníků není v takovém případě vyslovení 

neplatnosti nepřijatého usnesení, ale naopak aby usnesení, jehož přijetí bylo zabráněno blokací 

zneužívaných hlasů, bylo přijato a vyvolalo zamýšlené právní následky. 

Rozhodnutí soudu, že se nepřihlíží k hlasům společníka zneužívajícího hlasovací právo, se 

logicky promítne což do výsledku hlasování. V důsledku takového rozhodnutí se totiž sníží 

celkový počet hlasů, ze kterých je potřeba dosáhnout většinu hlasů, a tedy i počet hlasů potřebný 

k přijetí rozhodnutí. Společnost je pak povinna znova posoudit, jaké bylo kvorum při hlasování 

o určitém usnesení, kolik bylo pro jeho přijetí odevzdáno platných hlasů.301 

 
298 srov. § 88 odst. 4 z. ř. s., podle kterého platí, že "[s] řízením ve věci zneužití hlasovacího práva v soukromé korporaci k újmě 

celku je spojeno řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu soukromé korporace, je-li tvrzeným důvodem neplatnosti stejný 

případ zneužití hlasovacího práva,“ a podle kterého tak zákonodárce výslovně počítá s možností, že může být platnost usnesení 

valné hromady napadnuta z důvodu zneužití hlasovacího práva. 

299 K povaze usnesení valné hromady srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2019, sp. zn. 27 Cdo 445/2018, uveřejněné 

pod č. 152/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní; v právní teorii pak DĚDIČ, J. K 

právní povaze usnesení valné hromady v rekodifikaci soukromého práva. Obchodněprávní revue, 2011, č. 11. 

300 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 9. 2018, sp. zn. 27 Cdo 3439/2017; v právní teorii pak ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, 

I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 191, s. 483 a 495, m. č. 3 a 64  

301 ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 191, s. 490, m. č. 39; či HRABÁNEK, D. Komentář k § 

212. In PETROV, J. a kol., op. cit. sub 224, komentář k § 212, s. 285, m. č. 14. 
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V případě, že soud rozhodne o dodatečné sistaci hlasovacího práva společníka, který jej zneužil 

k zablokování přijetí usnesení, může předně nastat situace, že pro přijetí usnesení byl odevzdán 

dostatek hlasů a takové usnesení valné hromady tedy bylo v konečném důsledku přijato. 

Vzhledem k tomu, že dodatečná sistace hlasů je konstituována až rozhodnutím soudu o návrhu 

dle § 212 odst. 2 obč. zák., rovněž usnesení valné hromady bude přijato dnem právní moci 

takového rozhodnutí soudu. Dokud soud meritorně nerozhodne o tom, že se k hlasům 

zneužívajícího společníka nepřihlíží, je třeba na tyto hlasy hledět, jako by nebyly sistovány, a na 

zablokovaný návrh usnesení jako by nebyl přijat. Jakmile však soud pravomocně rozhodne o 

sistaci hlasů, jsou splněny podmínky pro přijetí usnesení valné hromady a usnesení valné 

hromady začne vyvolávat zamýšlené právní následky.  

Ač usnesení valné hromady bude přijato již v důsledku rozhodnutí soudu o dodatečné sistaci 

hlasů společníka zneužívajícího hlasovací právo k újmě celku (a není nezbytné, aby existence 

takového usnesení byla ještě „určena“ dalším rozhodnutím), dle P. Šuka lze považovat za 

rozumné, aby se společník či společnost současně domáhala rovněž určení, že valná hromada 

přijala (v důsledku blokace hlasů původně nepřijaté) usnesení, a postaví tak najisto, zda tu sporné 

usnesení je či nikoliv.302 Soud v takovém případě ve svém rozhodnutí jednak rozhodne, že pro 

určitý případ (tj. při hlasování o určitém návrhu) nelze přihlížet k hlasům společníka, který 

zneužil hlasovacího práva k újmě celku, jednak určí, že valná hromada společnosti přijala určité 

usnesení. 

3.5 Osvědčení notářským zápisem 

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu musí být v souladu s § 172 odst. 1 zákona o 

obchodních korporacích osvědčena veřejnou listinou, kterou se pro potřeby zákona o obchodních 

korporacích rozumí notářský zápis,303 neboť se za všech okolností jedná o rozhodnutí nejvyššího 

orgánu společnosti, v jejichž důsledku se mění společenská smlouva. Konkrétně má být 

osvědčeno notářským zápisem osvědčujícím rozhodnutí orgánu právnické osoby dle § 80a 

notářského řádu.304 

 
302 ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 191, s. 495, m. č. 64; 

303 Ustanovení § 172 odst. 1 z. o. k. výslovně hovoří o osvědčení veřejnou listinou. Dle § 776 odst. 2 se veřejnou listinou rozumí 

notářský zápis. Vyžaduje-li se podle Z. O. K. osvědčení rozhodnutí orgánu veřejnou listinou, má se tím na mysli notářský zápis 

o rozhodnutí orgánu právnické osoby dle § 80a notářského řádu. 

304 ŠTENGLOVÁ, I., op. cit. sub 179, s. 27 a násl. 
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Účelem této právní regulace, která vychází především z požadavků unijního práva,305 je zajistit 

(alespoň částečnou) kontrolu zákonnosti vybraných rozhodnutí valné hromady. Je totiž ve 

veřejném zájmu, aby ta rozhodnutí orgánu obchodních korporací, která mají bezprostřední dopad 

na společnosti i na třetí osoby, odpovídala požadavkům na ně kladeným právními předpisy.306 

V tomto směru tak notář provádí preventivní kontrolu zákonnosti přijímaného rozhodnutí valné 

hromady. Vydáním notářského zápisu notář osvědčuje, že je dané rozhodnutí v souladu s 

právními předpisy a zakladatelským právním jednání, a to vč. všech nezbytných formálních 

požadavků, které musí společnost, potažmo zainteresované osoby v souvislosti s řádným 

konáním valné hromady splnit. Mezi osvědčované formální požadavky patří především 

posouzení správnosti svolání valné hromady, splnění usnášeníschopnosti valné hromady, 

dosažení většiny hlasů určené k přijetí rozhodnutí.307 

Podle doslovné dikce § 80a notářské řádu, který stanoví, že notář osvědčuje, existenci právních 

jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán, povinen a při kterých byl 

notář přítomen,“ by mohlo být sporné, zda má notář působnost též u skutečností, u kterých 

fyzicky přítomen nebyl, tj. zejména skutečnosti týkající se svolání valné hromady zejména 

posouzení toho, zda bylo pozvánka na valnou hromadu (a) doručena společníkům včas a (b) zda 

obsahovala všechny potřebné náležitosti, vč. podkladů týkajících se navrhovanému programu.  

Vzhledem tomu, že takový výklad by byl zcela nepochybně proti smyslu právní regulace, kterým 

je ex ante kontrola zákonnosti rozhodnutí valné hromadě o efektivním zvýšení základního 

kapitálu, neboť by neumožňoval notáři komplexně přezkoumat všechny skutečnosti nezbytné pro 

určení, že rozhodnutí valné hromady bylo přijato bezvadně (například nesprávně svolaná 

hromada představuje vadu způsobující neplatnost rozhodnutí), je třeba dané ustanovení vykládat 

tak, že notář přezkoumává též existenci jednání a formalit, při kterých přítomen nebyl, a to 

především na základě písemností a dalších podkladů, které je mu společnost dle § 80c odst. 1 a 

odst. 2 notářského řádu povinna předložit. 308 

Zjistí-li notář v průběhu zasedání valné hromady, že valná hromada nebyla řádně svolána, že 

nebyly splněny jiné předpoklady, za nichž může valná hromada rozhodovat, že pro přijetí 

 
305 srov. článek 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. 6. 2017 o některých aspektech práva 

obchodních společností  

306 Shodně HAVEL, B., ŠTENGLOVÁ, I. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 45, s. 144, m. č. 4. 

307 srov. 80a not. ř. 

308 JINDŘICH, M. In BÍLEK, P., JINDŘICH, M., RYŠÁNEK, Z., BERNARD, P. a kol. Notářský řád. Komentář. 5. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2018, s. 427 a 428. 
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rozhodnutí valné hromady nebyl odevzdán dostatečný počet hlasů, že obsah navrhovaného 

usnesení odporuje právním předpisům či společenské smlouvě, či jiný nedostatek předpokladů 

pro přijetí rozhodnutí, který by případně zatěžoval usnesení valné hromady vadou odůvodňující 

vyslovení jeho neplatnosti, poučí o tom předsedajícího a tuto skutečnost uvede do notářského 

zápisu.309 V návaznosti na to by pak měl předsedající přítomné společníky o této skutečnosti 

informovat a společníci spolu s orgány valné hromady by se měli dohodnout, jak budou dále 

postupovat. Rozhodnou-li se společníci a orgány valné hromady, že budou pokračovat v zasedání 

valné hromady při dodržení původního pořadu zasedání, notář sice notářský zápis o rozhodnutí 

valné hromady podle § 80b odst. 1 not. ř. sepíše, uvede v něm však prohlášení, že nebyly splněny 

předpoklady pro platné přijetí rozhodnutí.310  

Notář je v tomto směru tzv. garantem materiální zákonnosti uvedeného rozhodnutí311, a to jak 

z procedurálního, tak materiálního hlediska, který posiluje ochranu společníka před přijetí 

nezákonného rozhodnutí. Bude-li totiž notářský zápis osvědčující usnesení valné hromady  

o zvýšení základného kapitálu obsahovat takovou výhradu o nesplnění předpokladů pro platné 

přijetí usnesení valné hromady, otevírá se tím podle právní teorie možnost k částečnému 

přezkumu platnosti usnesení valné hromady v rejstříkovém řízení. Jak uvádí P. Šuk, s jehož 

názorem se ztotožňuji, s ohledem na smysl a účel právní regulace požadující osvědčení zvlášť 

významných usnesení valné hromady notářským zápisem, by měl mít rejstříkový soud právo 

přezkoumat správnost vyjádření notáře o splnění předpokladů pro platné přijetí usnesení valné 

hromady, a v případě, že je shledá opodstatněné, návrh na zápis změny údajů do obchodního 

rejstříku podle § 90 odst. 1 z. v. ř. zamítne, neboť údaje o skutečnostech, které mají být do 

obchodního rejstříku zapsány, nevyplývají z listin, které byly k návrhu doloženy.312 

Jelikož uvedenou část preventivního přezkumu provádí odborně způsobilý notář, který je 

povinen postupovat při výkonu své pravomoci nestranně a v souladu se zákonem, je případný 

následný přezkum ze stran rejstříkového soudu v zásadě duplicitní.313 Při navazujícím zápisu 

 
309 srov. § 80e odst. 1 not. ř. 

310 JINDŘICH, M. In BÍLEK, P. a kol, op. cit. sub 308, s. 433. 

311 Notáři v tomto směru vystupují v pozici jakéhosi „garanta“ či „strážce“ (u anglicky píšících zahraničních autorů jako 

„gatekeeper“), kteří jsou v návaznosti na svou odbornost, v rámci které podléhají profesním standardům, a nezávislost vhodní 

k tomu, aby nahrazovali státní orgány a byly kompetentní ověřit některé potřebné skutečnosti a celý proces tak na zjednodušili a 

urychlil. Zejména ve vztahu k nezávislosti se vychází z premisy, že ačkoliv jsou notáři financování ověřovaným subjektem, 

nebudou chtít kvůli jednorázové odměně za několik málo úkonů (osvědčujících notářských zápisů) riskovat ztrátu profesní 

reputace či odvolání z funkce. 

312 srov. ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 192, s. 503 a 504, m. č. 8 a 9. 

313 DĚDIČ, J. Úloha notářství a jeho přínos v právu obchodních korporací. Ad Notam, 2011, č. 6, s. 14. 
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skutečností souvisejících se změnou výše základního kapitálu do obchodního rejstříku 

rejstříkový soud již toliko zkoumá, zda předložený notářský zápis splňuje všechny formální 

náležitosti, nikoliv však věcnou správnost zapisovaných skutečností, které jsou v notářském 

zápise osvědčeny.314 

V této souvislosti pak zákonodárce zavedl možnost tzv. přímých zápisů do obchodního rejstříku 

notářem bez jakékoliv další ingerence státu, která představuje alternativní možnost ke 

„klasickému“ zápisu prostřednictvím rejstříkového soudu, čímž se završuje „úloha notáře 

v právu obchodních korporací jako poskytovatele komplexní služby, kterou by tak poskytoval jak 

účastníkům soukromoprávních vztahů, tak veřejné moci (státu).“315 Zákonodárce zavedením této 

alternativy umožňuje zainteresovaným osobám snížit transakční náklady na provedení celého 

procesu a zároveň posiluje právní jistotu,316 neboť lze tímto způsobem předejít nečekaným 

rozhodnutím rejstříkových soudů. Vzhledem k tomu, že přímý zápis lze provést výhradně 

v případě, že všechny zapisované skutečnosti mají podklad v tzv. podkladovém notářském zápisu 

ve smyslu § 108 z. v. r.317 nebo případně v notářském zápisem o osvědčení ve smyslu § 109 z. v. 

r. s tím, že všechny tyto musí být vyhotoveny jedním notářem,318 bude takový postup v případě 

efektivního zvýšení základního kapitálu spíše sporadický.  

Pokud usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebude osvědčeno notářským 

zápisem nejpozději do 60 dnů ode dne konání předmětné valné hromady, nebude mít takové 

usnesení žádné právní účinky.319 Co do důsledků tak po marném uplynutí lhůty nastoupí totožná 

 
314 srov. § 90 z. v. r.; a v právní teorii JINDŘICH, M. In HAVEL, B., ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J., JINDŘICH, M. a kol. Zákon 

o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, komentář k § 108, s. 358 - 

360. 

315 DĚDIČ, J., op. cit. sub 313. s. 14.  

316 HAVEL, B. Postavení notáře v rekodifikovaném obchodním právu. Ad Notam, 2011, č. 6, s. 14, s. 23. 

317 Ačkoliv formálně jde o zvláštní typ notářského zápisu, v zásadě se jedná o notářský zápis o právním jednání (notářským 

zápisem o rozhodnutí valné hromady), který navíc obsahuje vyjádření notáře o předpokladech pro toho typu sepsání notářského 

zápisu podle § 70a notářského řádu. Předpoklady pro jeho sepsaná jsou totožné jako pro sepis notářského zápisu o právním 

jednání podle § 80a notářského řádu, tj. za předpokladu, že bylo prokázáno splnění všech požadavků (formálních i materiálních) 

kladených na rozhodnutí právními předpisy; navíc pak pochopitelně obsahuje zmiňované prohlášení.  

Oproti případu notářského zápisu podle § 80a notářského řádu, který je notář za splnění určitých předpokladů (jedná o notářský 

zápis o právním jednání, který má být podkladem pro zápis do veřejného rejstříku a žadatel na sepsání notářského zápisu trvá i 

po povinném poučení notářem o tomto nesouladu či nesplnění předepsaných formalit) povinen sepsat i o právním jednání, které 

podle jeho názoru není v souladu s právními předpisy nebo zakladatelským právním jednání, anebo nebyly-li podle názoru notáře 

splněny předepsané formality, v případě podkladového notářského zápisu je notář přímo povinen sepsání podkladového 

notářského zápisu odmítnout.  

K tomu blíže srov. JINDŘICH, M. In HAVEL,B. a kol., op. cit. sub 314, s. 358 - 360. 

318 MATES, P. ŠEMÍK, K. Nad zákonem o veřejných rejstřících aneb nihil suub sole. Bulletin advokacie, 2014, č. 1-2. s. 41. 

319 srov. § 45 odst. 4 z. o. k.  
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sankce jako v případě, kdy se na usnesení valné hromady hledí, jako by nebylo přijato, 

zákonodárce stanovuje výslovně s ohledem na účel dané regulace. Důvodem pro stanovení 

takové sankce je skutečnost, že povinnost osvědčení usnesení valné hromady stanovena za 

účelem ochrany právní jistoty účastníků právního styku, ať už společníků, tak (a to zejména) 

osob stojící mimo společnosti, a veřejného pořádku vůbec,320 a na vynucování takové povinnosti 

je třeba trvat bezvýhradně, nikoliv ji ponechat výlučně na iniciativě dotčených jednotlivců.321 

Z tohoto důvodu tedy nepostačuje, aby absence notářského zápisu zakládala toliko vadu, pro níž 

se lze domáhat vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu korporace, ale je nutno domáhat se 

splnění požadavku všemi možnými prostředky, tj. stanovit, že nemá právní účinky.322 

Sankce v podobě absence jakýchkoliv právních účinků nenastupují ihned, ale při marném 

uplynutí lhůty. Zákonodárce v tomto směru zohledňuje požadavky praxe, ve které nezřídka 

dochází k tomu, že notář notářský zápis osvědčující rozhodnutí usnesení valné hromady vyhotoví 

až dodatečně.323 Aby tedy mohlo usnesení valné hromady založit jím sledované právní důsledky 

již okamžikem přijetí, resp. jiným okamžikem stanoveným zákonem či přímo daným 

usnesením,324 kogentně stanovuje k vyhotovení notářského zápisu dodatečnou nepřekročitelnou 

lhůtu. Je tedy možné, aby bylo platně přijato usnesení valné hromady o efektivním zvýšení 

základního kapitálu, na základě kterého začnou společníci přebírat vkladové povinnosti, aniž by 

v té době ještě bylo usnesení valné hromady osvědčeno notářským zápisem. Osvědčení usnesení 

valné hromady může proběhnout dodatečně; pochopitelně za předpokladu, že bude notář 

přítomen zasedání valné hromady, na kterém bylo konkrétní usnesení přijato.325  

K dodatečnému osvědčení usnesení valné hromady notářským zápisem přitom musí 

z praktických důvodů dojít nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu 

do obchodního rejstříku. Nejvyšší soud totiž dovodil, že v případech, ve kterých usnesení valné 

hromady zakládající skutečnost, která se zapisuje do obchodního rejstříku, musí být podle zákona 

osvědčena notářským zápisem, musí navrhovatel doložit rejstříkovému soudu notářský zápis 

osvědčující přijaté usnesení valné hromady, jinak rejstříkový soud podaný návrh odmítne, 

protože k návrhu na zápis nebyly připojeny listiny, jimiž mají být podle zákona doloženy údaje 

 
320 Shodně HAVEL, B., ŠTENGLOVÁ, I. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 45, s. 144, m. č. 4.  

321 K tomu srov. MELZER, F., TÉGL, P. In MELZER, F. a kol., op. cit. sub 150,  komentář k § 1, s. 60, m. č. 160. 

322 HAVEL, B., ŠTENGLOVÁ, I. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 45, s. 144, m. č. 4. 

323 HAVEL, B., ŠTENGLOVÁ, I. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 45, s. 144, m. č. 4. 

324 srov. § 45 odst. 4 z. o. k.   

325 srov. § 80a not. ř. 
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o zapisovaných skutečnostech.326 Nebude-li tedy k návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu 

do obchodního rejstříku přiložen notářský zápis podle § 80a notářského řádu, hrozí společnosti 

prodloužení celého procesu zvýšení o dobu, než bude notářský zápis řádně předložen a zvýšení 

základního kapitálu řádně zapsáno. 

3.6 Shrnutí kapitoly 

Zákonodárce poskytuje menšinovým společníkům ochranu jejich postavení v prvé řadě tím, že 

rozhodování ve věci zvýšení základního o kapitálu převzetím vkladové povinnosti svěřuje do 

působnosti valné hromady společností, na jejímž rozhodování participují všichni společníci. Je 

tak primárně na rozhodnutí společníků, zda k efektivnímu zvýšení základního kapitálu dojde či 

nikoliv.  

Působnost valné hromady v této záležitosti je přitom stanovena jako nepodmíněná a výhradní. 

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o efektivním zvýšení základního kapitálu mění obsah 

společenské smlouvy, a to nejen v ujednání o celkové výši základního kapitálu, ale též 

v ujednáních týkajících se vkladu a podílu společníků, tedy v ujednáních definujících postavení 

společníka, nelze tuto působnost delegovat na jednatele nebo jiný orgán společnosti. Taková 

delegace by totiž byla v rozporu se smyslem a účelem statusové úpravy, neboť by fakticky 

umožňovala, aby o rozsahu a skladbě práv a povinností spojených s jednotlivými podíly 

společníků (tedy o postavení společníků) rozhodovali osoby od společníků odlišné. 

Společníci jsou při rozhodování o efektivním zvýšení základního kapitálu vázání povinnosti 

loajality, a to nejen ke společnosti samotné, ale též k dalším společníkům, a jejich zájmy by tak 

měli zohledňovat a šetřit. Ke zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti mohou 

společníci přistoupit, bude-li to pro společnost jako celek důvodné s tím, že tyto důvody mohou 

být ekonomické i sociální. Korektiv důvodnosti efektivního zvýšení základního kapitálu by tak 

měl zajistit, že konkrétní zvýšení bude sletovat legitimní cíl a nebude naopak vedeno pouze 

zájmem na rozmělnění práv menšinových společníků.  

Stejně tak se zohlednění zájmů menšinových společníků musí projevit při určování toho, zda 

dojde ke zvýšení základního kapitálu peněžitým či nepeněžitým vkladem. Jelikož podle zákona 

o obchodních korporacích svědčí přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu 

společníkům pouze v případě zvýšení peněžitým vkladem, jsou společníci s ohledem na svou 

 
326 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2018, sp. zn. 29 Cdo 4525/2016 
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povinnost loajality vůči ostatním společníkům povinni preferovat zvýšení základního kapitálu 

peněžitými vklady tak, aby byla zachována možnost všech společníků podílet se na efektivním 

zvýšení základního kapitálu a zachovat si tak míru účasti ve společnosti. Ke zvýšení základního 

kapitálu nepeněžitým vkladem by tak společníci měli přistupovat pouze v případech, kdy zájem 

společnosti jako celku na zvýšení základního kapitálu tímto způsobem převyšuje zájem 

společníka na zachování dosavadního postavení společníků. 

Jestliže budou společníci při rozhodování o efektivním zvýšení základního kapitálu vykonávat 

svá hlasovací práva v rozporu s uvedenými pravidly, tedy budou-li silou svých hlasů prosazovat 

přijetí nedůvodného zvýšení základního kapitálu, které je vedeno primárně zájmem zhoršit 

postavení menšinového společníka, bude se jednat o zneužití hlasovacího práva k újmě celku. 

Menšinový společník se v takovém případě může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady 

o zvýšení základního kapitálu pro jeho nemravnost a nezákonnost. Rovněž se může menšinový 

společník domáhat rozhodnutí o dodatečné sistaci hlasovacích práv společníka, který zneužil 

hlasovací práva. Jelikož v tom řízení ale nelze vyslovit neplatnost usnesení valné hromady, bude 

tento prostředek ochrany vhodný pouze v případě, kdy většinový společník bude blokovat přijetí 

rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, které bude důvodné a přínosné pro společnost jako 

celek (a v konečném důsledku přínosné i pro většinového společníka), ale společník bude jeho 

přijetí nedůvodně blokovat.  

Vzhledem k tomu, že se v důsledku rozhodnutí o efektivním zvýšení základního kapitálu mění 

společenská smlouva, a to v údajích o výši základního kapitálu, o výši vkladu nebo vkladů 

připadajících na podíl nebo podíly společníků a případně též v údajích týkajících se podílů 

společníků, zákon o obchodních korporacích vyžaduje k přijetí tohoto rozhodnutí souhlas 

alespoň dvoutřetinové většiny všech společníků, přičemž ve společenské smlouvě lze tuto 

kvalifikovanou většinu ještě zpřísnit. Požadavkem na souhlas kvalifikované většiny zákonodárce 

posiluje postavení menšinového společníka, kterému se zajišťuje, že na takto významném 

rozhodnutí bude panovat ve společnosti skutečná většinová shoda. 

Nejvýznamnějším prostředkem ochrany postavení společníka při rozhodování o efektivním 

zvýšení základního kapitálu ale představuje požadavek zákona o obchodních korporacích, na 

souhlas společníka s rozhodnutím valné hromady o změně společenské smlouvu, kterým se 

zasahuje do jeho práv a povinností. Jestliže tedy usnesení valné hromady o efektivním zvýšení 

základního kapitálu zasahuje do práv nebo povinností menšinového společníka, vyžaduje zákon 

souhlas dotčeného společníka. Má-li tedy v důsledku (rozhodnutí o) zvýšení základního kapitálu 
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dojít ke změně (poměrné) výše podílu společníků na základním kapitálu, jak tomu bude 

v případech, kdy společníkům (ať už ze zákona nebo v důsledku jeho vyloučení či omezení ve 

společenské smlouva) nesvědčí přednostní právo, nebo mají-li být v rámci zvýšení základního 

kapitálu vydány nové druhy podílů, bude k přijetí rozhodnutí nezbytný souhlas všech dotčených 

společníků.  

Souhlas dotčeného nebude vyžadován pouze v případě, kdy by nevyslovení souhlasu 

znemožňovalo dosažení cílů společnosti. Z povinnosti loajality společníka vyplývá, že společník 

nesmí svým jednáním znemožnit dosahování cílů společnosti. Nastane-li ve společnosti do tíží 

ekonomické situace, kterou lze vyřešit pouze zvýšením základního kapitálu, v souvislosti s nímž 

dojde ke změně výše podílu společníků - jak tomu bude například tehdy, zvyšuje-li se základní 

kapitál pouze nepeněžitým vkladem jednoho ze společníků či třetí osoby, bude společník povinen 

takový souhlas vyslovit. V takovém případě bude korporační zájem převyšovat individuální 

společníka na zachování jeho přednostního práv, a požadavek souhlas společníka k platnosti 

usnesení valné hromady o zvýšení základní ladního kapitálu podle § 171 odst. 2 z. o. k. by 

odporoval smyslu a účelu právní regulace. Proto bude v takových případech aplikace uvedeného 

ustanovení na základě teleologické redukce vyloučena a k přijetí rozhodnutí o vyloučení či 

omezení přednostního práva tak bude postačovat „pouhá“ kvalifikovaná většina všech hlasů 

podle § 171 odst. 1 písm. a) z. o. k.  

Rovněž pak nebude souhlas dotčených společníků vyžadován v případě, že se bude zvyšovat 

základní kapitál převzetím vkladové povinnosti ve společnosti, ve které společníkům svědčí 

přednostní právo v poměru, který zaručí, že míra účasti společníků zůstane i po zvýšení 

základního kapitálu stejná. Využijí-li společníci svého přednostního práva, zůstanou právní 

poměry nezměněny. Zákon o obchodních korporacích tudíž chrání postavení společníka 

zakotvení přednostního práva s tím, že je věcí společníků, zda jej využijí či nikoliv, a pro 

požadavek na souhlas všech dotčených společníků tak není důvod.  

V tomto směru tak lze říct, že požadavkem na souhlas dotčených společníků podle 

§ 171 odst. 2 z. o. k. doplňuje institut přednostního práva a zajišťuje, že i v případech, kdy 

společníkům přednostní právo nebude svědčit, budou mít vliv na to, zda rozhodnutím  

o efektivním zvýšení základního kapitálu dojde ke změně jejich postavení či nikoliv. S ohledem 

na možnou teleologickou redukci § 171 odst. 2 z. o. k. v případech, kdy by zachování postavení 

společníka znemožňovala dosahování cílů společnosti, lze přitom je zachování postavení 

menšinových společníků chráněno bez ohrožení funkčnosti společnosti. 
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Nebude-li pro přijetí usnesení odevzdán dostatečný počet hlasů, nehledě na to, zda nebude 

dosažena „pouze“ kvalifikovaná většina, nebo nebude vysloven souhlas všech dotčených 

společníků, bude takové rozhodnutí valné hromady zatíženo vadou, která odůvodňuje vyslovení 

neplatnosti usnesení valné hromady. Neplatnost usnesení přitom nenastupuje ex lege, ale musí 

být konstituována soudem na návrhem některé z legitimovaných osob. Aktivní legitimace 

v daném případě náleží též menšinovým společníkům. V tomto směru lze rovněž právo dovolat 

se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o efektivním zvýšení základního kapitálu 

považovat za prostředek ochrany postavení menšinového společníka.  

Preventivní kontrola zákonnosti rozhodnutí o efektivní zvýšení základního kapitálu je zajištěna 

především tím, že musí být takové rozhodnutí osvědčeno notářský zápisem, ve kterém notář 

osvědčuje, že je dané rozhodnutí přijato v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním 

jednání, a to včetně všech nezbytných formálních požadavků, které musí společnost, potažmo 

zainteresované osoby v souvislosti s řádným konáním valné hromady splnit. Pokud usnesení 

valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebude osvědčeno notářským zápisem nejpozději 

do 60 dnů ode dne konání předmětné valné hromady, nebude mít takové usnesení žádné právní 

účinky. 
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4 Přednostní právo jako prostředek ochrany při převzetí vkladové 

povinnosti 

Jak bylo uváděno výše, zákon o obchodních korporacích obsahuje tzv. ochranná ustanovení, 

která slouží k ochraně zájmů a práv menšinových společníků, a nejinak tomu je v souvislosti 

s procesem zvýšení základního kapitálu převzetím vkladových povinností. Ochranu před 

nedůvodnými zásahy do jejich právního postavení menšinovým společníkům společnosti 

s ručením omezeným obecně zajišťuje požadavek souhlasu se změnou společenské smlouvy, 

která zasahuje do jejich práv nebo povinností, podle § 171 odst. 2 z. o. k. Ten však v konečném 

důsledku způsobuje, že pro přijetí těch nejvýznamnějších rozhodnutí nepostačuje ani 

kvalifikovaná většina hlasů všech společníků, ale je nezbytný souhlas všech společníků, což 

může společnost nezřídka ochromovat. Myslitelné je sice rovněž využití prostředku ochrany před 

zneužitím hlasovacích práv, avšak z časového hlediska je jejich využití problematické.  

Z toho důvodu zákon o obchodní korporacích zakotvuje institut práva přednostní účasti 

společníka na zvýšení základního kapitálu jako specifický prostředek ochrany menšinových 

společníků při zvýšení základního kapitálu, jehož účelem je vytvoření takového prostředí ve 

společnosti, které na jedné straně bude respektovat zásadu, že v kapitálových spolčenostech 

dochází k rozhodování záležitostí společnosti na základě většinového principu, a na druhé straně 

zachování ochrana menšinových společníků před zneužitím postavení ze strany většinových 

společníků, a to v takové kvalitě a rozsahu, aby nedávalo společnické minoritě možnost 

přednostní právo zneužít k újmě celku.  

4.1 Obecná charakteristika přednostního práva  

Druhým významným prostředkem ochrany ochrana postavení menšinového společníka při 

efektivním zvýšení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným představuje přednostní 

právo společníka k účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 220 a násl. z. o. k. Podle K. 

Eichlerové představuje předností právo nejúčinnější nástroj pro zabránění následné změny 

postavení společníka při efektivním zvýšení základního kapitálu.327 Jedná se o jedno ze 

základních majetkových práv spojených s podílem společníka s ručením omezeným, jehož 

 
327 EICHLEROVÁ, K. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 394. 
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primárním účelem poskytnutí možnosti společníkům zachovat si při zvýšení základního kapitálu 

dosavadní vnitřní poměry ve společnosti.328 Ochranu přitom poskytuje ve dvou rovinách.  

V prvé řadě právní úprava přednostního práva reflektuje povahu společnosti s ručením 

omezeným jako uzavřené společnosti s relativně silně vázaným členstvím.329 Zakotvením 

přednostního práva všem společníkům zákonodárce poskytuje společníkům možnost, aby si i 

v případech, kdy bude vhodné či nezbytné zvýšit základní kapitál novými vklady, mohli 

společníci zachovat dosavadní společnickou skladbu. Na zvýšení základního kapitálu tak budou 

primárně participovat dosavadní společníci, a to v rozsahu jejich stávajících podílů. Ostatní 

společníci se mohou zvýšení základního kapitálu zúčastnit až v případě, že jim to společníci 

umožní, ať už záměrnou či nezáměrnou pasivitou některého z nich, či záměrným aktivním 

jednání všech společníků. V prvé řadě jsou tak společníci prostřednictvím práva k přednostnímu 

úpisu, jak lze toto právo též označit, chráněni před násilným převzetím kontroly nad společností 

třetími osobami. 

V řadě druhé má přednostní právo zajistit společníkům možnost zachovat si při zvýšení 

základního kapitálu dosavadní míru účasti na společnosti, tedy zachovat si dosavadní podíl na 

kvantifikovatelných společnických právech a povinnostech.330 Princip zachování dosavadních 

poměrů ve společnosti se projevuje při stanovení rozsahu přednostního práva, který je určen tak, 

aby v případě využití práva přednostního úpisu nedošlo ke změně rozsahu kvantifikovatelných 

práv společníků, respektuje-li jejich kvantifikace velikosti podílů.331 Společníci mají přednostní 

právo k účasti na zvýšení základního kapitálu v poměru podle výše svých podílů.332 

Jak trefně poukazuje A. J. Bělohlávek s I. Hótovou, na takovém stanovení rozsahu přednosti 

práva je dost problematické, že zákonem stanovený rozsah přednostního práva se odvíjí nikoliv 

od výše vkladu společníka do základního kapitálu, ale od velikosti společníkova podílu, což 

nemusí být navzájem závislé veličiny.333 Dosavadní poměry ve společnosti budou zachovány 

toliko v případě, že velikost podílů společníků i velikost všech kvantifikovatelných práv 

spojených s podílem budou určeny dle poměru vkladů společníků k základnímu kapitálu. 

 
328 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k §  220, s. 1103, m. č. 6. 

329 DVOŘÁK, T., op. cit. sub 12, s. 546. 

330 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 220, s. 1102, m. č. 1.   

331 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 220, s. 1103, m. č. 6.   

332 srov. § 220 odst. 2 

333 BĚLOHLÁVEK, A. J., HÓTOVÁ, R. In BĚLOHLÁVEK, A. J. a kol., op. cit. sub 39, komentář k § 220 s. 1033. 
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V takovém případě bude totiž bezvýjimečně platit, že využijí-li všichni společníci svého 

přednostního práva a převezmou tak vkladovou povinnost v rozsahu odpovídající v souhrnu 

částce, o kterou se zvyšuje základní kapitálu, zvýší se výše vkladů i podílů všem společníkům 

poměrně a nedojde ke změně rozsahu jejich kvantifikovatelných práv.334 

Pokud by ale společenská smlouva omezila či dokonce vyloučila vazbu mezi velikostí uhrazovací 

povinností společníka a velikostí podílů anebo rozsahem (byť některého z) kvantifikovatelných 

práv, přednostní právo v jeho zákonné podobě společníkům zachování jejich dosavadního 

postavení nezajistí. Ani pokud by přednostní právo využili všichni společníci v plném rozsahu, 

dosavadní poměry ve společnosti by nemusely zůstat zachovány. To lze demonstrovat na níže 

předestřeném příkladu, který je předpokládán v poměrech společnosti s ručením omezeným, 

která má 5 společníků. Základní kapitál společnosti činí 200.000 Kč s tím, že společník A se na 

něm podílel vkladem ve výši 60.000 Kč, společník B vkladem ve výši 48.000 Kč, společník C 

vkladem ve výši 26.000 Kč, společník D vkladem ve výši 26.000 Kč, společník E vkladem ve 

výši 40.000 Kč.  

Jelikož se jedná o rodinnou společnost s úzkými vazbami mezi jednotlivými společníky, 

společenská smlouva stanoví, že podíly těchto společníků jsou stejně velké. Kromě této 

modifikace se společníci však nijak neodchýlili od zákonné úpravy a rozsah hlasovacích práv 

společníků tak sleduje velikosti jejich uhrazovacích povinností. Jelikož se velikost podílu na 

zisku odvíjí od velikosti podílu (jako takového), na zisku určeném k rozdělení se mohou 

společníci podílem rovným dílem (1:1:1:1:1), podíl na hlasovacích právech činí 60:48:26:26:40, 

neboť každý společníka má 1 hlas za 1 Kč. Valná hromada této společnosti rozhodla o zvýšení 

základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti o částku ve výši 200.000 Kč. Všichni 

společníci přitom využili svého přednostního práva a převzali vkladové povinnosti v poměru 

podle výše svých podílů, tedy každý vnesl do společnosti vklad ve výši 40.000 Kč. Nově tak 

vklad společníka A činí celkem 100.000 Kč, vklad společníka B činí celkem 88.000 Kč, vklad 

společníka C činí celkem 66.000 Kč, vklad společníka D činí celkem 66.000 Kč a vklad 

společníka E činí celkem 80.000 Kč. Zatímco poměr podílů na zisku odvíjející se od velikosti 

podílů zůstal v takovém případě nezměněný a společníci se tedy podílí na zisku rovným dílem, 

poměr hlasovacích práv společníků se však důsledku zvýšení základního kapitálu změní, když 

bude činit 50:44:33:33:40.  

 
334 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29, komentář k § 220, s. 1103, m. č. 6.  
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Jak je z uvedeného patrné, stanovení rozsahu přednostního práva podle velikosti podílu ve 

společnosti tak nepředstavuje dostatečnou ochranu z hlediska zachování dosavadních poměrů ve 

společnosti. Aby právní regulace lépe odpovídala svému účelu, měl by se rozsah přednostního 

práva vázat na velikost vkladu společníka. Tak by totiž bylo zajištěno, že v případě převzetí 

vkladové povinnosti všemi společníky zůstane zachován poměr výše jejich vkladů, od kterého 

se dispozitivně odvíjí poměr jednotlivých kvantifikovatelných práv. V tomto směru nelze ostatně 

přehlédnout, že v případě snižování základního kapitálu se výše vkladů společníků snižuje 

v poměru dosavadních vkladů, nikoliv podílů. Jeví se tedy nelogické, že v případě zvýšení 

základního podílu zákonodárce netrvá na zachování poměru vkladů, ale rozsah případné 

vkladové povinnosti váže na velikost vkladu. 

4.2 Autonomně stanovený rozsah přednostního práva 

Zákonný rozsah přednostního práva stanovuje § 220 odst. 2 z. o. k. toliko podpůrně s tím, že 

zákon výslovně počítá se dvěma způsoby, kterými mohou společníci určit poměr, v jakém jsou 

oprávněni převzít vkladovou povinnost při zvýšení základního kapitálu. Jednak může být odlišný 

rozsah přednostního práva sjednán ve společenské smlouvě, jednak se na něm mohou všichni 

společníci dohodnout i mimo společenskou smlouvu. Oba způsoby jsou co do důsledků shodné, 

tj. v obou případech společníci převezmou vkladovou povinnost v autonomně určeném poměru, 

vzájemně se však odlišují způsobem přijetí a dobou trvání. 

Zákonodárce společníky při stanovení autonomního poměru k převzetí vkladových povinností 

nijak výslovně neomezuje a společníci tak mohou v zásadě přijmout jakékoliv řešení, které bude 

odpovídat jejich představám. Limitováni v tomto směru budou v podstatě pouze zásadami, na 

kterých právo obchodních korporací stojí, a to zejména zásadou zachování dobrých mravů a 

zásadou rovného zacházení se společníky. Nabíledni přitom je, že společníci při stanovení 

autonomního poměru zohlední například autonomně stanovený rozsah kvantifikovatelných práva 

a stanoví rozsah přednostního práva tak, aby přednostní právo společníkovi garantovalo, že 

využije-li přednostní právo, výše jeho účasti ve společnosti zůstane zachována i po zvýšení 

základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti.  

Předně tedy zákon o obchodních korporacích výslovně společníkům umožňuje, aby si ujednali 

jiný poměr, v jakém jsou oprávněni převzít vkladovou povinnost ke zvýšení základního kapitálu, 

již ve společenské smlouvě. V takovém případě dochází ke změně rozsahu kvantitativní stránky 

podílu, se kterým nově bude spojeno přednostní právo v rozsahu sjednaném ve společenské 
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smlouvě, nikoliv v rozsahu vyplývajícím ze zákonné úpravy. Taková autonomní úprava bude 

tedy závazná obecně pro všechny budoucí případy zvýšení základního kapitálu peněžitými 

vklady335 s výjimkou těch případu, kdy se společníci ad hoc dohodnou jinak.  

Autonomní rozsah přednostního práva mohou společníci sjednat ve společenské smlouvě nejen 

při založení společnosti, ale též za doby jejího trvání, když rozhodnou o změně společenské 

smlouvy. Společenskou smlouvu mohou společníci změnit především dohodou všech 

společníků. Zákon o obchodních korporacích pro takovou dohodu výslovně stanovuje obligatorní 

formu notářského zápisu;336 konkrétně formu notářského zápisu o právním jednání podle § 62 a 

násl. not. ř., Nedodržení této formy bude přitom mít za následek absolutní neplatnost takové 

dohody. Zákon o obchodních korporacích totiž absolutní neplatností sankcionuje situace, kdy u 

právních jednání týkajících se založení, vzniku, změny, zrušení nebo zániku obchodní korporace 

absentuje ověřený podpis jednajících osob.337 Vzhledem k tomu, že by bylo nelogické, aby zákon 

sice na jedné straně sankcionoval nedodržení formy právních jednání, u nichž se vyžaduje 

„pouze“ legalizace podpisu jednajících osob, absolutní neplatností, ale na druhé straně by u 

právních jednání, pro které se vyžaduje přísnější právní forma jednání, takový důsledek 

absentoval, je nutné dovodit za použití argumentu a fortiori stejné důsledky nedodržení formy 

právního jednání vztáhnout též v případě nedodržení formy společenské smlouvy nebo dohody 

o změně společenské smlouvy.338 

Bude-li to umožňovat ujednání ve společenské smlouvě, může být obsah společenské smlouvy 

týkající se určení poměru, v jakém jsou společníci oprávněni převzít vkladovou povinnost při 

zvýšení základního kapitálu, změněn rozhodnutím valné hromady. Vzhledem k tomu, že takové 

rozhodnutí bude měnit kvantitativní stránku podílu dotčených společníků, neboť bude měnit 

rozsah práva přednostní účasti na zvýšení základního kapitálu, bude předmětné usnesení valné 

hromady rozhodnutí o změně společenské smlouvy, kterým se zasahuje do práv nebo povinností 

dotčených společníků, nehledě na to, zda se bude rozsah přednostního práva zvyšovat nebo 

 
335 Shodně POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  s 1104 

336 srov. § 147 odst. 1 část první věty za středníkem z. o. k.  

337 srov. § 6 odst. 1 z. o. k.  

338 Shodně HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 147, s. 363, m. č. 2; či ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, 

I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 172,  s. 422, m. č.. 8. 
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snižovat. Z toho důvodu bude pro přijetí takového usnesení nezbytný souhlas všech dotčených 

společníků a usnesení bude muset být osvědčeno notářským zápisem podle § 80a not. ř.339  

Na rozsahu přednostního práva, který se odchyluje od zákonné úpravy, se přitom společníci 

mohou dohodnout též mimo společenskou smlouvu ve zvláštní dohodě o poměru, v jaké jsou 

společníci oprávněn převzít vkladovou povinnost, podle § 220 odst. 2 z. o. k. Smysl takové 

úpravy je v zásadě stejný jako v případě autonomní úpravy rozsahu přednostního práva ve 

společenské smlouvě s tím rozdílem, že ujednání ve společenské smlouvě zavazuje společníky 

trvale, kdežto úprava rozsahu přednostního práva ve zvláštní dohodě směřuje k úpravě poměrů 

jen pro jeden konkrétní případě zvýšení.340 Oproti dohodě o změně obsahu společenské smlouvy, 

nebo od usnesení valné hromady, které nebo v jehož důsledku se mění společenská smlouva, v 

zákoně o obchodních korporacích pro dohodou o poměru, v jaké jsou společníci oprávněn převzít 

vkladovou povinnost, zákonodárce nestanovuje žádné formální, ani obsahové náležitosti - 

s výjimkou výslovného určení, že se k jejímu přijetí vyžaduje souhlasný projev vůle všech 

společníků.  

Pokud jde o obsahové náležitosti, dohoda by měla určovat konkrétní rozsah přednostního práva 

jednotlivých společníků a mělo by z ní vyplývat, ve vztahu ke kterému zvýšení základního 

kapitálu byla uzavřena. Absence některé z uvedených náležitostí bude způsobovat zdánlivost 

dohody, neboť z důvodu neurčitosti nebude možné zjistit její obsah ani výkladem.341 Po formální 

stránce bude zjevně nezbytné, aby měla dohodu formu notářského zápisu o právním jednání 

podle § 62 a násl. not. ř., neboť v jejím důsledku fakticky dojde k dočasné změně obsahu 

společenské smlouvy.342 Jestliže pro samotnou dohodu o (trvalé) změně obsahu společenské 

smlouvy zákon o obchodních korporacích výslovně vyžaduje formu notářského zápisu, měla by 

tutéž formu mít i dohoda, která mění společenskou smlouvu dočasně, neboť i v takovém případě 

je dán veřejný zájem předběžném přezkumu obsahu zákonnosti společenské smlouvy. Dohoda 

všech společníků o poměru, v jaké jsou společníci oprávněn převzít vkladovou povinnost, co do 

důsledků představuje jednorázový průlom do společenské smlouvy,343 neboť se jí společníci 

vědomě pro určitý případ odchylují od obsahu společenské smlouvy, avšak takovou úpravou 

 
339 Jelikož o rozhodnutí valné hromady, které nebo v jehož důsledku se mění společenská smlouva, bylo podrobně pojednáno 

výše, v podrobnostech k následkům nevyslovení souhlasu či nedodržení formy rozhodnutí valné hromady srov. shora.  

340 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 220, s. 1105, m. č. 11. 

341 srov. § 553 obč. zák.  

342 Shodě DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 

343 Shodě DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl., kteří dohodu všech společníků podle  220 odst. 2 z. o. k. výslovně 

považují za jednorázový průlom do společenské smlouvy. 
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neodporují zákonné úpravě ani jí neobchází, a činí tak při vědomí všech uvedených 

skutečností,344 které by mělo být přijato stejnými osobami a ve stejné formě jako trvalá změna 

stanov.  

4.3 Vyloučení nebo omezení přednostního práva 

Vedle toho, že mohou společníci autonomně upravovat kvantitativní stránku přednostního práva 

k účasti na zvýšení základního kapitálu, zákon o obchodních korporacích připouští rovněž 

modifikaci kvalitativní stránky přednostního práva. Zákonná pravidla, podle kterých mají všichni 

společníci právo na přednostní úpis v poměru podle výše svých poměrů, totiž mohou společníci 

autonomní úpravou ve společenské smlouvě modifikovat nejen sjednáním zvláštního poměru, 

v jakém jsou společníci oprávněni převzít vkladovou povinnost, ale též sjednáním trvalého 

omezení, či dokonce úplného vyloučením přednostního práva.345 Stejně jako v případě určení 

autonomního poměru k převzetí vkladových povinností, i v případě omezení a vyloučení 

přednostního práva, tak mohou společníci trvale s účinky pro všechna budoucí zvýšení 

základního kapitálu. 

Zákonodárce společníky společnosti s ručením omezeným v otázce omezení nebo vyloučení 

přednostního práva nijak výslovně neomezuje. Podle zákonné úpravy tak omezení ani vyloučení 

přednostního práva není například podmíněno existencí důležitého zájmu společnosti, jak tomu 

je v případě akciové společnosti.346 Použitelnost této podmínky v poměrech společnosti 

s ručením omezeným přitom nelze dovodit ani výkladem na základě argumentu per analogiam. 

Předpokladem pro analogické použitím právní úpravy akciové společnosti je totiž existence tzv. 

nepravé (teleologické) mezery v právu, která spočívá v neúplnosti explicitní právní úpravy 

zakládající rozpor mezi doslovným textem zákona a jeho smyslem a účelem.347 

Analogické použití právní úpravy podmínění omezení nebo vyloučení práva přednostního úpisu 

akciové společnosti i na poměry společnosti s ručením omezeným by tak bylo možné pouze za 

 
344 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2254/2007; a v právní teorii pak TRNKA, J. Obchodní 

podíl ve společnosti s ručením omezeným jako předmět právních vztahů. Praha, 2010. Diplomová práce. Univerzita Karlova 

v Praze, s. 39 – 42. 

345 srov. § 220 odst. 3 z. o. k.  

346 srov. § 488 odst. 1 z. o. k.  

347 např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 6. 2014, sp. zn. 32 Cdo 1519/2012, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne  1. 6. 2017, 

sp. zn. 32 Cdo 2422/2015, či usnesení Nejvyššího soudu z 27. 3. 2018, sp. zn. 29 Cdo 3225/2016, uveřejněné pod č. 54/2019 

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, část občanskoprávní a obchodní, a dále důvody nálezu Ústavního soudu ze dne 

27. 3. 2014, sp. zn. III. ÚS 2264/13; v právní teorii pak MELZER, F., TÉGL, P. In MELZER, F. a kol., op. cit. sub 150,  komentář 

k § 10, s. 194 - 195, m. č. 12 - 15. 



 

  Strana 88 

předpokladu, že absence podmínky modifikace přednostního práva spočívající v existenci 

důležitého zájmu společnosti představuje nezáměrné opomenutí zákonodárce, v důsledku 

kterého není smysl a účel právní regulace zajišťován jinými prostředky. V daném případě tomu 

tak však není, neboť smyslem a účelem pravidla podmiňující modifikaci přednostního práva, 

kterým je posílení ochrany menšinového akcionáře před nedůvodným (ba postavení zhoršujícím) 

zásahem do práva společníka,348 sleduje zákonodárce v poměrech společnosti s ručením 

omezeným nezbytností souhlasu společníka s obsahem jeho podílu, tedy i s podobou a rozsahem 

práva k přednostní účasti na zvýšení základního kapitálu.  

Jsou to právě společníci, kteří sjednávají prvotní obsah společenské smlouvy, která obsahuje 

vymezení obsahu jednotlivých podílů, a na jejich vůli tak spočívá, jakou podobu budou mít 

kvantitativní i kvalitativní stránka jednotlivých podílů. V souladu se principem rovnosti, který 

dle Melzera s Téglem349 „zapovídá, aby se někomu bez jeho souhlasu nejen ukládaly povinnosti, 

ale do značné míry i zakládala práva“ a ze kterého tak plyne, že „bez přivolení osoby nesmí být 

přímo zasahováno do jeho právní sféry,“ nemůže jej nikdo nutit k tomu, aby se stal stranou 

společenské smlouvy, podle kterého bude s jeho podílem spojeno právo přednostního úpisu 

v modifikované podobě. Stejně tak nemůže na určité osobě nikdo vyžadovat, aby k takové 

společenské smlouvě přistoupila. Za doby účasti ve společnosti je pak společník chráněn před 

zásahy do jeho práv a povinností požadavkem na vyslovení souhlasu společníka se zásahy 

společnosti do jeho právního postavení.350 

Není-li kvalitativní stránka přednostního práva modifikována již při založení společnosti, lze ji 

modifikovat pouze změnou společenské smlouvy, na které se buď musí dohodnou všichni 

společníci v rámci dohody o změně společenské smlouvy podle § 147 odst. 1 z. o. k., nebo se na 

ní musí usnesení valná hromada kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou. Vzhledem k tomu, že 

v takovém případě bude nesporně docházet ke změně obsahu podílů dotčených společníků, neboť 

bude omezována či podmiňována kvalitativní stránka podílu, a tedy k zásahu do práva 

společníka, bude k přijetí takového usnesení valné hromady vyžadován rovněž souhlas 

dotčených společníků.351 V obou případech změny společenské smlouvy, kterou dochází 

 
348 ŠUK, P. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 488, s. 1001 - 1002, m. č. 2. 

349 MELZER, F., TÉGL, P. In MELZER, F. a kol., op. cit. sub 150,  komentář k § 1, s. 64, m. č. 174. 

350 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 79.  

351 VÍTEK, J. Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o. Praha: Wolters Kluwer, 2010, s. 84. 
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k vyloučení nebo omezení přednostního práva společníka, je tedy nezbytný souhlas společníka, 

jehož přednostní právo je danou změnou dotčeno.352  

Výjimku z uvedeného pravidla budou představovat situace, kdy „se ve společnosti změnily 

okolnosti do té míry, že nezasažení do právního postavení společníka vedlo k poškození 

společnosti, ohrožování jejího fungování, naplňování jejího účelu či samotné existence, a kdy 

neexistují alternativní nástroje, kterými by bylo možné uvedenému zabránit,“353 tedy v případě, 

kdy bude společnost evidovat vysoké ekonomické ztráty, se kterými se nebude schopná 

vypořádat jinak než vstupem investora, který bude mít dostatečný kapitál k sanování ztrát 

společnosti. V takovém případě totiž bude vyloučení nebo omezení přednostního práva nezbytné 

k tomu, aby vkladovou povinnost mohl převzít tento investor (nehledě na to, zda to bude 

společník či extraneus), a zájem na zachování společnosti (a možnosti dosažení jejího cíle) bude 

převyšovat individuální zájem společníka na zachování jeho postavení ve společnosti. Vázán 

přitom povinnosti loajality k zájmům společnosti, bude společník v takových případech povinen 

vyslovit souhlas s přijetím usnesení valné hromady, které zasahuje do jeho právního postavení. 

Jak bylo blíže rozvedeno v té části diplomové práce věnované povinnosti společníka poskytnout 

souhlas s usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, které zasahuje do jeho právního 

postavení, v těchto krajních případech, kdy je společník povinen vyslovit souhlas se zásahem do 

svého právního postavení, lze požadavek zákona na vyslovení takového souhlasu považovat za 

tzv. zakrytou teleologickou mezeru v zákoně,354 kterou lze překlenou teleologickou redukcí 

§ 171 odst. 2 z. o. k. a souhlas dotčeného společníka v těchto případech nevyžadovat. Jestliže 

tedy bude společníkovo přednostní právo omezováno  či vylučováno v těchto krajních případech, 

bude k přijetí usnesení valné hromady o změně společenské smlouvy postačovat souhlas 

kvalifikované většiny všech hlasů podle § 171 odst. 1 písm. a) z. o. k. 

Jak je tedy z uvedeného patrné ochrany menšinového společníka před nedůvodným (ba postavení 

zhoršujícím) zásahem do jeho práva v poměrech společnosti s ručením omezeným představuje 

požadavek zákona na souhlas společníka s  podobou a rozsahem práva k přednostní účasti na 

zvýšení základního kapitálu. K vyloučení nebo omezení přednostního práva tak může dojít 

zásadně v případě, kdy společník rozhodne, že předmětná modifikace v jeho zájmu, a odsouhlasí 

ji, ledaže se jedná o výjimečné případy, kdy by zachování přednostního práva znemožnilo 

 
352 srov. § 171 odst. 2 z. o. k.  

353 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 69. 

354 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 80. 
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dosažení cílů společnosti. V tomto směru je tak patrné, že zákon zajišťuje jinými prostředky než 

je výslovné podmínění platnosti omezení nebo vyloučení přednostního práva existencí důležitého 

zájmu pro společnosti nadbytečné. Domnívám se tedy, že s ohledem na to nelze absenci této 

podmínky v případě společnosti s ručením omezeným považovat za tzv. nepravou 

(teleologickou) mezeru v právu, která může být vyplněna analogickým použitím právní úpravy 

akciové společnosti, a analogické použití § 488 odst. 2 z. o. k. je nutné odmítnout.  

Při smluvní normotvorbě podoby přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu tak 

budou společníci limitování toliko obecnými základní principy, na kterých je právní úprava 

přednostního práva a právo obchodních korporací obecně postaveno.355 Společníci budou muset 

respektovat korektiv dobrých mravů, veřejného pořádku a zásady rovného zacházení se 

společníky 

Předně mohou společníci přednostní právo společníka zcela vyloučit. V takovém případě není 

přednostní právo s podílem vůbec spojeno a společník nebude mít zajištěno, že se bude na 

zvýšení základního kapitálu vůbec podílet. Vkladovou povinnost, k jejímž převzetí by mu jinak 

svědčilo předností právo, pak bude moct převzít buď jiný společník, nebo extraneus, čímž se 

zvyšuje otevřenost společnosti a posiluje se tak kapitálový charakter společnosti. 

Vedle úplného vyloučení práva na přednostní převzetí vkladové povinnosti zákon o obchodních 

korporacích výslovně umožňuje, aby společenská smlouva přednostní právo pouze omezila. 

Mám přitom za to, že takový výslovná úprava je do značné míry nadbytečná, neboť možnost 

„pouhého“ omezení přednostního práva lze – při připuštění vyloučení přednostního práva – 

dovodit i výkladem. Je-li přípustné úplné vyloučení práva na přednostní převzetí vkladové 

povinnosti, za použití argumentu ad maiori ad minus dospějeme k závěru, že přípustné je též 

pouhé částečné (co do rozsahu), dočasné nebo podmíněné vyloučení přednostní práva.356  

Omezením přednostního práva k převzetí vkladové povinnosti přitom nerozumíme nic jiného než 

právě částečné dočasné nebo podmíněné vyloučení takového práva, tedy situaci, kdy společníci 

nebudou moci vykonat přednostní právo v plném rozsahu vyplývajícím ze zákona, příp. pouze 

při splnění další podmínky. 

 
355 V poměrech obchodní zákoníku shodně ŠTENGLOVÁ, I. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit., sub 110, komentář k § 143, s. 

453. Vzhledem k tomu, že v tomto směru nedoznala právní úprava výraznějších změn, lze tyto závěry použít též za účinnosti 

zákona o obchodních korporacích.  

356 Shodně LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 175. 
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K omezení přednostního práva především dochází v případě, že společenská smlouva omezí 

rozsah přednostního práva, a to nikoliv poměrně (ve vztahu k dalším společníkům), nýbrž 

absolutně (ve vztahu k celku, o který se základní kapitál zvyšuje), a společníkovi tak bude náležet 

pouze část z jeho zákonného rozsahu práva. Konkrétně může společenská smlouva například 

určit, že společníkům svědčí přednostní právo pouze z 50 % jejich původního zákonného 

rozsahu. Společníci tak budou moci převzít s využitím přednostního práva peněžité vklady pouze 

ke vkladům ve výši jedné poloviny částky, o kterou se základní kapitál zvyšuje. Vkladovou 

povinnost ke zbývajícím vkladům pak bude moci převzít jakákoliv osoba, za stejných podmínek 

jako by bylo přednostní právo vyloučeno. Bude-li se tedy při takovém omezení zvyšovat základní 

kapitál o částku 100.000,- Kč, bude moci společník A s podíle o velikosti 34 % převzít s využitím 

přednostního práva vkladovou povinnost pouze k peněžitému vkladu ve výši 17.000,- Kč, nikoliv 

ve výši 34.000,- Kč, na což by měl nárok, pokud by přednostní právo nebylo společenskou 

smlouvou omezeno. 

D. Lála357 správně poukazuje na to, že přednostní právo lze omezit časově, a to jak jeho sjednání 

na určitou dobu, tak jeho sjednáním od určité doby. Na jedné straně je tedy možné sjednat, že 

bude přednostní právo spojeno s podílem po dobu 4 let od sjednání přednostního práva (při 

založení společnosti nebo změně společenské smlouva) či jiné právní skutečnosti, nebo naopak 

společníkovi vznikne až po uplynutí určité doby. Časový rámec trvání přednostního práva přitom 

nemusí být ohraničen pouze samotným během času, ale též jinou právní skutečností. Lze tedy 

sjednat, že přednostní právo bude společníkovi náležet pouze pro první tři případy zvýšení 

základního kapitálu. 

V neposlední řadě lze přednostní právo podmínit s tím, že ujednaná podmínka může být závislá 

na činnosti společnosti, na vnějších okolnostech i na samotné vůli společníka. Do prve uvedené 

kategorie podmínek bude spadat podmínka podmiňující vznik přednostního práva dosažení např. 

určité obratu či zisku. Posledně uvedeným typem podmínky bude spočívat typicky splněním další 

povinnosti společníka. Lze si tak představit situaci, kdy společenská smlouva podmíní přednostní 

vkladové povinnosti ke zvyšovanému vkladu tím, že bude společník povinen poskytnout 

společnosti peněžitý příplatek mimo základní kapitál společnosti.358 

 
357 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 175 a 176. 

358 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 176. 
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4.4 Přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým 

vkladem 

V souvislosti s modifikací kvalitativní stránky přednostního práva se nabízí otázka, zda je možné 

přednostní právo nejen vyloučit či omezit, ale též rozšířit na případy zvýšení základního kapitálu 

nepeněžitým vkladem. Dle zákonné úpravy totiž svědčí přednostní právo společníkům pouze, 

zvyšuje-li se základní kapitál společnosti peněžitými vklady. V případech, kdy se základní 

kapitál společnosti zvyšuje nepeněžitými vklady, respektuje zákonná úprava věcný význam 

těchto vkladů a jejich vazbu na osobu vkladatele, a přednostní právo společníkům nepřiznává.359  

Předmět nepeněžitého vkladu ke zvýšení základního kapitálu zpravidla nebude mít formu 

dělitelného plnění, aby mohla být zachována poměrná účast společníků na zvýšení základního 

kapitálu i na společnosti samotné.360 Zpravidla totiž půjde o specifickou věc, kterou bude 

objektivně moci vnést pouze ta osoba, v jejímž vlastnictví se tato věc nachází. Trvání na 

požadavku zachování přednostního práva společníků i v případě zvýšení základního kapitálu 

nepeněžitým vkladem by tak bylo nelogické, neboť by v zásadě pouze prodlužovalo proces 

zvýšení o dobu odpovídající lhůtě k využití přednostního práva, u níž by bylo jisté, že bude 

využita pouze tím společníkem, který předmět nepeněžitého vkladu vlastní. J. Pokorná v tomto 

směru poměrně trefně uvádí, že „přednostní právo u zvýšení základního kapitálu nepeněžitými 

vklady je spíše věcně vyloučeno, protože by anulovalo důvody, pro něž je základní kapitál 

zvyšován právě tím konkrétním nepeněžitým vkladem.“ 361 

Ze shora uvedeného je patrné, že důvody, pro které právo přednostního úpisu v jeho zákonné 

podobě nesvědčí společníkům též v případě zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, 

jsou primárně věcného charakteru. Jakkoliv lze tyto důvody obecně jeví jako opodstatněné, 

neznamená to, že by společníci nemohli ve společenské smlouvě od zákonné úpravy odchýlit a 

posílit ochranu postavení společníka tím, že s podíly spojí i právo k přednostní účasti na zvýšení 

základního kapitálu nepeněžitými vklady. 

Z principu autonomie vůle vyplývá, že společníci mohou s podílem spojit v zásadě jakékoliv 

právo, nezakazuje-li to zákon výslovně.362 Zákon o obchodních korporacích rozšíření 

 
359 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 220, s. 1103, m. č. 2. 

360 EICHLEROVÁ, K. In ČERNÁ, S. a kol., op. cit. sub 3, s. 395. 

361 srov. POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 220, s. 1103, m. č. 3. 

362 srov. § 1 odst. 2 část věty před středníkem obč. zák.; a výklad k autonomii vůle podaný výše. 
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přednostního práva společník i na případy zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady 

explicitně nevylučuje, nemožnost takové úpravy obsahu podílu nelze dovodit ani z obecně 

stanovených limitů při tvorbě podílů.363 Potenciální sjednání práva přednostní účasti na zvýšení 

základního kapitálu nepeněžitým vkladem nijak neporušuje statusovou právu společnosti 

s ručením omezeným, nenarušuje veřejný pořádek, ani není v rozporu s dobrými mravy. Zároveň 

právo na přednostní úpis nepeněžitého vkladu zcela nesporně souvisí s účastí společníka ve 

společnosti, a nelze tak případně uvažovat o vyloučení této možnosti ani z tohoto důvodu.364  

Z věcného hlediska pak přednostní právo u zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady 

sice může představovat procesní komplikaci, která bude celý proces zvýšení zbytečně 

prodlužovat, aniž by byl naplňován účel, pro který je přednostní právo zřizováno, per se ho však 

nečiní nemožným, a nelze tak dovozovat zákaz pro nemožnost plnění. Navíc nelze přehlížet 

skutečnost, že předmětem nepeněžitého vkladu mohou být – vedle jiného – též cenné papíry, 

zaknihované cenné papíry, kryptoměny nebo jiné zastupitelné věci, které si může každý 

společník snadno opatřit a vlastnit a které nevylučují možnost dělitelného plnění, na němž se 

mohou poměrně podílet všichni společníci. Nejen, že v takovém případě nebude zřízení 

přednostního práva společníka k účasti na zvýšení základního kapitálu věcné vyloučené,365 ale 

naopak bude spíš vhodné, neboť bude sloužit svému účelu, svému účelu, aniž by znamenalo pro 

proces zvýšení nadměrné komplikace. 

Jak tedy z uvedeného vyplývá, zákon zřízení přednostního práva společníka k účasti na zvýšení 

základního kapitálu nepeněžitým vkladem nevylučuje, a společníci tak podle své vůle mohou 

učinit.366 S ohledem na věcný charakter jednotlivých vkladů však bude vhodné, bude-li 

přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem zřízeno pouze 

pro některé případy zvýšení, a to konkrétně ty, kdy bude předmětem vkladu buď zastupitelná 

věc, kterou může disonovat (a na zvyšování se tak účastnit) více společníků, nebo jiná věc, jenž 

 
363 K tomu blíže srov. LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 30 – 73. 

364 Česká právní teorie není zcela jednotná v odpovědi na otázku, jaká práva mohou společníci spojit s podílem autonomní 

úpravou ve společenské smlouvě. Zatímco převažují názorový proud, zastoupený například P. Šukem dovozuje, že „určení práv 

a povinností, jež souvisí s účastí ve společnosti, je zásadně (do určité míry) věcí společníků,“ a pokud nedochází k porušení 

kogentní úpravy, mohou být s podíle spojena i jiná práva než práv souvisejících s účastí ve společnosti, P. Čech nebo S. Černá 

se domnívají, že s podílem obecně nelze spojit jakákoliv práva či povinnosti, ale pouze taková páv či povinnosti, která jsou úzce 

spjatá s účastí ve společnosti  

K tomu srov. ČECH, P., ŠUK, P., op. cit. sub 71, s. 269; a ČERNÁ, S., op. cit. sub 71, s. 15. 

365 Shodně DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 

366 Shodně DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl.; či HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, 

komentář k § 220, s. 556, m. č. 2. 
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umožňuje poměrnou účast společníků na jejím vložení. Ve zbylých případech by zřízení 

přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem představovalo 

zbytečnou komplikaci procesu zvýšení. 

4.5 Přednostní právo a druhy podílů 

S otázkou modifikace přednostního práva pak rovněž souvisí otázka, zda lze zřídit přednostní 

právo v jeho různých podobách pro různé společníky rozličně, respektive zda lze prostřednictvím 

různých modifikací přednostního práva na převzetí vkladové povinnosti vytvářet různé druhy 

podílů.  Tato otázka přitom nebyla v právní teorii jednoznačně vyřešena a lze se setkat s autory 

zastávající opačné názory. Zatímco převažující názorový proud zastoupený B. Havlem,367 J. 

Pokornou368 či D. Lálou369 dospívá (zejména) s ohledem na obecnou přípustnost druhovosti 

podílu a absenci výslovného zákonného zákazu k závěru, že takto postupovat lze, ojediněle se 

lze setkat i s opačný názorem. T. Dvořák soudí, že „takové a obdobné postupy dovoleny nejsou, 

neboť by tak byla zjevně porušena zásada rovnosti a zásada nediskriminace.“370 

Závěry T. Dvořák však nelze po mém soudu považovat za správné. Zcela totiž opomíjí 

skutečnost, že ve společnosti s ručením omezeným může existovat řada různých druhů podílů371 

a že společníkům mohou v konkrétním případě náležet podíly pouze některých existujících 

druhů.  Podstata druhovosti podílu je přitom založena právě na tom, že s každým druhem podílu 

jsou spojena různá práva a povinnosti. Připuštěním existence různých druhů podílů tak dochází 

k  prolomení zásady rovného zacházení, neboť tím zákon výslovně připouští, aby se ve 

společnosti nacházeli společníci v odlišném právním postavení.372 V obecné rovině tak nic 

nebrání tomu, aby různé modifikace přednostního práva byly ve společenské smlouvě upraveny 

pro různé druhy podílů ve společnosti, a tedy rozlišně i pro jednotlivé společníky, různě.373 Aby 

nedocházelo k nerovnému zacházení se společníky, musí pouze všem společníkům vlastnícím 

stejný druh podílu svědčit přednostní právo ve stejném rozsahu i kvalitě.  

 
367 HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 220, s. 556, m. č. 1 

368 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 220, s. 1104, m. č. 10. 

369 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 175. 

370 DVOŘÁK, T., op. cit. sub 12, s. 546. 

371 srov. § 135 odst. 1 z. o. k.  

372 srov. DĚDIČ, J., LASÁK, J. op. cit. sub 71, s. 44; LASÁK, J. In LAVICKÝ, J. a kol., op. cit. sub 71, komentář k § 212, s. 

1075, m. č. 1. 

373 Shodně HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 220, s. 556, m. č. 1; nebo EICHLEROVÁ, K., 

op. cit. sub  72, s. 12 
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Ba co víc, mám za to, že v některých případech bude modifikace přednostního práva v rámci 

různých druhů podílu přímo nezbytná. Jak správně poukazuje J. Pokorná,374 má-li přednostní 

právo naplňovat svou funkci ochrany právního postavení dosavadních společníků, musí 

přednostní právo zohledňovat všechny druhy podílů, všechny vklady připadající na tento podíl, 

i kvantifikace všech kvantifikovatelných práv. Jinak řečeno, musí být přednostní právo nastaveno 

tak, aby v případě, že všichni společníci – nehledě přitom na to, jaký je obsah jejich podílu – 

využijí svého přednostního práva a převezmou tak vkladovou povinnost v souhrnu celého 

zvýšení základního kapitálu, nedojde ke změně rozsahu jejich kvantifikovatelných práva. 

4.6 Lhůta k uplatnění přednostního práva a tacitní vzdání se přednostního práva 

Přednostní právo opravňuje společníka k tomu, aby v předem určené lhůtě mohl převzít 

vkladovou povinnosti a uplatit tak své přednostní právo. Zákon o obchodních korporacích (stejně 

jako dříve obchodní zákoník) přednostní právo dosavadních společníků k převzetí vkladové 

povinnosti časově omezuje. Účelem takové regulace přitom je posílení právní jistoty dalších 

společníků, společnosti i osob stojících mimo společnost na tom, že v případě platného usnesení 

valné hromady o zvýšení základního kapitálu skutečně dojde ke zvýšení základního kapitálu. 

Pokud by totiž právo přednostního úpisu nebylo časově omezené, nic by společníkovi nebránilo 

v tom, aby se přednostního práva nevzdal, ale ani jej nevyužil, a v důsledku této obstrukce pak 

celý proces zvýšení základního kapitálu zkomplikoval375 či dokonce znemožnil. Zákon totiž 

stanovuje, že v případech, kdy nejsou převzaty vkladové povinnosti ke zvýšení vkladu nebo 

k novému vkladu ve lhůtě k jejich převzetí určené rozhodnutím valné hromady, usnesení valné 

hromady o zvýšení základního kapitálu se zrušuje a vkladová povinnost zaniká.376 Pokud by 

právo přednostní účasti nebylo časově omezeno, společníkovi, který se zvýšením základního 

kapitálu nesouhlasí, by v podstatě postačilo nevyužít předností právo po dobu stanovenou 

k převzetí vkladové povinnosti a zabránit tak převzetí vkladové povinnosti jinou osobou, a celý 

proces zvýšení znemožnit.  

Zákonem preferovaný způsob stanovení délky lhůty pro využití práva k přednostní účasti na 

efektivním zvýšení základního kapitálu, je její určení ve společenské smlouvě. Ačkoliv to zákon 

výslovně nepřipouští, může tuto lhůtu též rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního 

 
374 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 220, s. 1103, m. č. 4. 

375 V poměrech obchodního zákoníku srov. ŠTENGLOVÁ, I. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit., sub 110, komentář k § 143, s. 

480.  

376 srov. § 225 z. o. k.  
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kapitálu, které bude v otázce stanovení lhůty k uplatnění přednostního práva představovat tzv. 

jednorázový průlom do společenské smlouvy.377 Společníkům totiž nic nebrání v tom, aby se pro 

konkrétní případ zvýšení základního kapitálu, dohodli na lhůtě k převzetí vkladové povinnosti, 

bude-li se tato lhůta sice odchylovat od obsahu společenské smlouvy, ale zároveň bude stanovena 

v souladu s kogentní právní úpravou. V takovém případě však bude muset lhůtu určit usnesení 

valné hromady, se kterým budou souhlasit všichni společníci, kterým svědčí předností právo, 

neboť tím dochází k významné úpravě podmínek výkonu jejich přednostního práva a zasahuje se 

tedy do jejich práv, a bude muset být osvědčeno notářským zápisem.378  

Určení délky lhůty k převzetí vkladové povinnosti v usnesení valné hromady o zvýšení 

základního kapitálu přitom bude praktické. V tomto směru lze považovat výstižné tvrzení J. 

Pokorné, která v souvislosti s autonomní úpravou lhůtou k uplatnění přednostního práva uvádí, 

že „[n]elze jednoznačně říci, že je praktické, aby lhůtu pro přednostní převzetí vkladové 

povinnosti určovala společenská smlouva. Procesu zvýšení základního kapitálu pomocí nových 

vkladů mnohem lépe odpovídá řešení, při němž se celý postup řídí usnesením valné hromady. 

Odpovídá tomu i další text prvního odstavce § 222 (vazba počátku náhradní lhůty na okamžik, 

kdy se společník dověděl o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu) a pro takové 

řešení svědčí i jedinečnost procesu zvyšování. Každý případ může být vyvolán jinou ekonomickou 

potřebou, mohou se ho účastnit jiní zájemci a podle toho by měl být celý postup modifikován.“ 

379   

Pro případ, že lhůtu k přednostnímu převzetí vkladové povinnosti k zvyšujícímu vkladu 

nestanoví ani společenská smlouva, ani usneseni valné hromady o zvýšení základního kapitálu, 

stanovuje zákon o obchodních korporacích subsidiárně subjektivní lhůtu k uplatnění 

přednostního práva v délce 1 měsíce ode dne, kdy se společníci dozvěděli o rozhodnutí valné 

hromady (i mimo valnou hromadu) o zvýšení základního kapitálu. Subjektivní charakter lhůty 

k uplatnění přednostního práva přitom může přinášet do procesu zvýšení základního kapitálu 

značné potíže, které mohou organizaci celého procesu značně organizačně zkomplikovat či 

dokonce znemožnit.380  

 
377 Shodně DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 

378 srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2254/2007; a v právní teorii pak TRNKA, J., op. cit. sub 

344, s. 39 – 42. 

379 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 222, s. 1106 a 1107, m. č. 2. 

380 Shodě v poměrech obchodní zákoníku ŠTENGLOVÁ, I. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit., sub 110, komentář k § 143, s. 

480. 
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Vzhledem k tomu, že subjektivně stanovená lhůta začne běžet společníkovi až ode dne, kdy se 

dozvěděl o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebo o rozhodnutí o zvýšení 

základního kapitálu přijatém mimo valnou hromadu, přičemž nestačí, pouhá vědomost o tom, že 

se konala valná hromada, na které mělo být takové rozhodnutí přijato, může v praxi dojít 

k situaci, kdy se společník o rozhodnutí valné hromady dozví s takovou časovou prodlevou, že 

mezitím uplyne dvouměsíční lhůta k podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do 

obchodního rejstříku, aniž by byl takový návrh podán, a proto dojde ke zrušení (usnesení valné 

hromady o) zvýšení základního kapitálu. Především z tohoto se jeví vhodné, aby ve společenské 

smlouvě byla stanovena jako lhůta objektivního charakteru, jejíž počátek bude vázán na okamžik 

přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu.381 

Pokud společník nevyužije své přednostní právo k přednostnímu převzetí vkladové povinnosti 

ve lhůtě stanovené ve společenské smlouvě, nebo ve lhůtě do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvědělo 

rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, jeho právo zanikne. Jelikož se jedná o 

lhůtu hmotněprávní, musí společník v této lhůtě své rozhodnutí doručit společnosti. Nevyužití 

přednostního práva ve stanovené lhůtě tak má stejné právní následky jako z hlediska právní 

následků jako (aktivní) vzdání se přednostního práva a též proto se v odborné literatuře setkáme 

s tvrzení, že se společník může svého přednostního práva vzdát i faktickou nečinnosti; v takovém 

případě můžeme hovořit o tzv. tacitním vzdáním se přednostního práva. 

4.7 Vzdání se přednostního práva k účasti na efektivním zvýšení základního 

kapitálu 

4.7.1 Obecně k možnosti vzdání se se přednostního práva k účasti na efektivním zvýšení 

základního kapitálu 

Zákon o obchodních korporacích výslovně stanoví, že se společníci mohou svého práva na 

přednostní převzetí vkladové povinnosti při zvýšení základního kapitálu vzdát.382 Vzhledem 

k tomu, že možnost vzdání se (jakéhokoliv) práva, a to i toho, která má teprve vzniknout 

v budoucnu, obecně vyplývá ze zásady autonomie vůle,383 jeví se výslovná úprava vzdání se 

 
381 Shodně DĚDIČ, J. In DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl.; HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 

21, komentář k § 222, s. 558, m. č. 2; či v poměrech obchodního zákoníku ŠTENGLOVÁ, I. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit., 

sub 110, komentář k § 143, s. 480 

382  srov. § 221 z. o. k.  

383 srov. např. MELZER, F. In MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek IX. (§ 2894-3081). 

Praha: Leges: 2018, komentář k § 2898, s. 61 - 62, m. č. 14 
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přednostního práva jako obsoletní. Dle B. Havla tomuto tak není, neboť zákon zakotvuje 

„pravidlo proto, aby zajistil vyšší transparentnost vzdání se přednostního práva a současně jeho 

závaznost i pro právní nástupce společníka, který se práva vzdal.“384 Zákonodárce tak 

zdůrazňuje, že přednostní právo k převzetí vkladové povinnosti představuje oprávnění k podílení 

se na zvýšení základního kapitálu, kterého ale společník není nucen využit a může se jej dle své 

libosti vzdát vlastním projevem vůle.385 

V tomto směru může být přitom sporné, zda se společník může vzdát práva přednostní účasti 

pouze ve vztahu ke konkrétnímu zvýšení základního kapitálu, či tak může učinit s účinky do 

budoucna pro předem neurčený počet případů zvýšení základního kapitálu. Jakkoli se v 

důvodové zprávě k zákonu o obchodních korporacích výslovně uvádí, že „[s]polečník se svého 

přednostního práva nemůže vzdát dopředu,“ 386 ve shodě s bezvýjimečný názorem české 

jurisprudence mám za to, že se společník může vzdát s účinky do budoucna pro předem neurčený 

počet případů zvýšení základního kapitálu.387  

Hlavním argumentem zákonodárce pro nemožnost vzdání se přednostní práva pro předem 

neurčený počet případů zvýšení základního kapitálu totiž představuje obecný zákaz vzdát se 

budoucích práva, který dříve zakotvoval občanský zákoník z roku 1964.388 Současné soukromé 

právo však tento paušálně formulovaný zákaz, který neproporcionálně zasahoval do smluvní 

autonomie soukromoprávních subjektů práva,389 neobsahuje. Osobám je tak ponecháno na jejich 

vůli, aby si samy sjednaly, která práva mezi nimi mohou vzniknout či nevzniknout, příp. 

vzniknout pouze v omezeném rozsahu. Jelikož tato možnost vyplývá z autonomie vůle, občanský 

zákoník toto pravidlo výslovně nezakotvuje a pouze v případech, kdy má být tato možnost 

z racionálních důvodů vyloučena, stanoví speciální zákaz vzdání se práva.390 Vzhledem k tomu, 

že v obecné rovině není vzdání se práva, která má teprve vzniknout, zakázáno, a zákon o 

obchodních korporacích takový postup v případě práva na přednostní účast výslovně nevylučuje, 

 
384 HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 221, s. 557, m. č. 1. 

385 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 221, s. 1105, m. č. 1. 

386 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 90/2012 Sb. (sněmovní tisk č. 363, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 

6. volební období, 2010 – 2013), s. 228 

387 Shodně POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 221, s. 1105; HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a 

kol., op. cit. sub 21, komentář k § 221, s. 557, m. č. 2-3; nebo též BĚLOHLÁVEK, A. J., HÓTOVÁ, R. In BĚLOHLÁVEK, A. 

J. a kol., op. cit. sub 39, s. 1037 (§ 221) 

388 srov. § 574 odst. 2 obč. zák. 1964,  podle kterého obecně platilo, že „[d]ohoda, kterou se někdo vzdává práv, jež mohou 

v budoucnu teprve vzniknout, je neplatná.“ 

389 MELZER, F. In MELZER, F., TÉGL, P. a kol., op. cit sub 383, komentář k § 2898, s. 60, m. č. 11. 

390 MELZER, F. In MELZER, F., TÉGL, P. a kol. op. cit sub 383, komentář k § 2898,  s. 61 - 62, m. č. 14. 



 

  Strana 99 

není důvod společníkům tuto možnost upírat. To pak zvlášť platí s ohledem na skutečnost, že 

stejného (právního) následku lze dosáhnout dohodou všech společníků tím, že přednostní právo 

společníka vyloučí. Bylo by nelogické, že společník nemůže omezit svá práva vlastním 

rozhodnutím, pokud toho lze dosáhnout dohodou s dalšími společníky. 

4.7.2 Forma a náležitosti vzdání se se přednostního práva  

Společníci se mohou přednostního práva vzdát jednostranným právním jednáním, a to 

prohlášením učiněným vůči společnosti. Prohlášení o vzdání se přednostního práva musí být 

učiněno buď v písemné formě s úředně ověřeným podpisem společníka, nebo ústně na valné 

hromadě s tím, že se takové prohlášení uvede v notářském zápisem osvědčující rozhodnutí valné 

hromady. V případě vzdání se přednostního práva ústním prohlášením učiněným na valné 

hromadě není v právní teorii jednoznačně vyřešeno, zda lze prohlášení o vzdání se přednostního 

práva učinit pouze na valné hromadě rozhodující o zvýšení základního kapitálu či tak může 

prohlášení učinit na kterékoliv jiné valné hromadě. 

Zákon o obchodních korporacích v poměrech společností s ručením omezeným (na rozdíl od 

akciové společnosti) výslovně nestanoví povinnost, že by společník měl prohlášení učinit na 

valné hromadě rozhodující o zvýšení základního kapitálu. Podle 

§ 220 odst. 1 věty za středníkem z. o. k. se prohlášení o vzdání se přednostního práva na valné 

hromadě uvede ve veřejné listině osvědčující usnesení valné hromady, ani v tomto případě pak 

není výslovně stanoveno, že by se mělo jednat o usnesení valné hromady o zvýšení základního 

kapitálu. Pokud budeme vycházet čistě z jazykového výkladu, srovnáme § 221 odst. 1 a 

§ 490 odst. 3 z. o. k. a použijeme logický argument a contrario, snadno dospějeme k závěru, že 

prohlášení o vzdání se přednostního práva může společník učinit na jakékoliv valné hromadě, na 

níž bude přijato usnesení osvědčované notářským zápisem. Takový výklad přitom není ani 

v rozporu se smyslem a účelem normy, který spočívá v zajištění vyšší transparentnosti.391 Ve 

shodě s B. Havlem392 se tedy domnívám, že není nutné, aby došlo ke vzdání se prohlášením na 

valné hromadě nutně na valné hromadě, která rozhoduje o zvýšení základního kapitálu, pokud 

bude následně toto prohlášení uvedeno v notářském zápisu osvědčujícím rozhodnutí valné 

hromady. Pokud dospějeme k takovému závěru, musíme pak dovodit též, že takovým způsobem 

se společník může vzdát přednostního práva pro futuro. 

 
391 HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 221, s. 557, m. č. 1. 

392 HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 221, s. 557, m. č. 1. 
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Pokud jde o další z povinných náležitosti prohlášení o vzdání se přednostního práva podle 

§ 221 z. o. k., zákon o obchodních korporacích žádné konkrétní požadavky neklade a postačí 

tedy, bude-li prohlášení splňovat obecné náležitosti právního jednání stanovené občanským 

zákoníkem. Především pak bude nezbytné, aby prohlášení o vzdání se přednostního práva bylo 

určité a srozumitelné, a to alespoň natolik, aby z něj byl jasný jeho obsah, jinak bude takové 

prohlášení pouze zdánlivým právním jednání podle § 553 obč. zák.393 

V kontextu srozumitelností a určitosti prohlášení o vzdání se přednostního práva bude kladen 

důraz zejména na to, aby bylo z prohlášení zřejmé, ve vztahu ke kterému podílu společník činí 

prohlášení o vzdání se přednostního práva. Jelikož současná koncepce zákona o obchodních 

korporacích připouští, aby společník společnosti s ručením omezeným projevoval svou vůli ve 

vtahu ke každému z jím vlastněných podílů různě,394 může se společník vzdát přednostního práva 

též pouze ve vztahu k některému z jím vlastněných podílů, zatímco přednostní právo spojené s 

jiným podílem si ponechá.395 Pokud některý ze společníků vlastníce více než jeden podíl ve 

společnosti, může se nepochybně vzdát přednostního práva spojeného s kterýmkoliv z jím 

vlastněných podílů. V takovém případě musí být z prohlášení o vzdání se přednostního práva 

zřejmé, zda se společník vzdává všech svých přednostních práv, nebo přednostního práva 

spojeného s některým z jím vlastněných podílů. Jestliže bude mít společník v úmyslu vzdát se 

přednostního práva spojeného pouze s některým z jeho podílů, zatímco ve vztahu k jiným 

podílům si jej bude chtít zachovat, v prohlášení o vzdání se práva bude muset konkrétně určit, ve 

vztahu ke kterému podílu se přednostního práva vzdává.396 

Mimo to by mělo být z prohlášení o vzdání se přednostního práva zřejmé, zda se společník 

vzdává přednostního práva pro případ jednoho konkrétního zvýšení základního kapitálu nebo do 

budoucna pro blíže neurčený počet případů. Bude-li se společník vzdávat práva na přednostní 

převzetí vkladové povinnosti s účinky pro futuro, bude muset v prohlášení specifikovat, zda se 

vzdává tohoto společnického práva pro všechny případy zvýšení základního kapitálu ad 

 
393 DVOŘÁK, T., op. cit. sub 12, s. 548. 

394 Pokud společník české společnosti s ručením omezeným vlastní více než jeden podíl ve společnosti, zákon o obchodních 

korporacích mu nejen umožňuje, aby hlasovat s každým takovým podílem různě, ale dokonce stanoví, že případné vyloučení 

společníka pro neplnění vkladové povinnosti se týká jen podílů, které nebyly splaceny. Zákon o obchodních korporacích je tak 

v tomto směru postaven na koncepci, že jeden společník může mít různou vůli, což ale nedopovídá smíšené povaze povaze 

společnosti s ručením omezeným, u které lze očekávat, že jeden společník bude mít jen jedinou vůli. K tomu blíže srov. 

PELIKÁN, R. Několik poznámek k úpravě společnosti s ručením omezeným v novém zákoně o obchodních korporacích. 

Obchodněprávní revue, 2012, č. 3. 

395 DVOŘÁK, T., op. cit. sub 12, s. 547. 

396 DVOŘÁK, T., op. cit. sub 12, s. 547. 
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infinitum, nebo zda, se jej vzdává pouze pro určité konkrétní případy zvyšování. V posledně 

uvedeném případě lze tyto případy vymezit i rámcově, např. stanovením časového či jiného 

kritéria. Domnívám se totiž, že účinky prohlášení o vzdání se přednostního práva – stejně jako 

kterékoliv jiného právního jednání – může společník vázat na splnění odkládací či rozvazovací 

podmínky, příp. uplynutí určité doby, či na určité protiplnění.  

Společník tak může v prohlášení stanovit, že se vzdává přednostního práva k účasti na všech 

procesech zvýšení základního kapitálu, ke kterým bude docházet po dobu 5 let ode dne učinění 

prohlášení. Pokud jde o doložení času, myslitelné v daném kontextu patrně bude, stanoví-li 

s počáteční doba k účinnosti daného vzdání se; společník se tedy vzdá přednostního práva až po 

uplynutí 3 let. Společník dále může vázat účinky vzdání se přednostního práva na podmínku, že 

se společně s ním vzdají přednostního práva (všichni či někteří) další společníci, či na to, že bude 

základní kapitál zvýšení konkrétním nepeněžitým vkladem (rozšíří-li společenská smlouva 

přednostní právo i na případy zvýšení nepeněžitým vkladem). Myslitelné je též vzdání se 

přednostního práva, které bude účinné až po uplynutí 5 let od jeho učinění.  

Při stanovení těchto vedlejší podmínek je společník omezen v zásadě pouze její faktickou i právní 

realizovatelností; právně či fakticky nemožné podmínky stanovit nelze.397 V každém případě ale 

musí být taková podmínka či jiné vedlejší ujednání – s ohledem na požadavky určitosti právního 

jednání – stanoveno dostatečně jasně a jednoznačně. 

4.7.3 Právní následky vzdání se se přednostního práva  

Pokud se společník platně vzdá svého přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu 

převzetím vkladové povinnosti, toto jeho právo ve stanoveném rozsahu zanikne398 a společník 

s ním již nadále nemůže jakkoliv disponovat.399 Zákon přitom výslovně stanoví, že vzdání se 

přednostního práva má účinky i vůči každému dalšímu nabyvateli tohoto společníkova podílu.  

V souvislosti s následky vzdání se přednostního práva převažuje v akademické sféře blíže 

neodůvodněný názor, že společníci mohou své prohlášení o vzdání se přednostního práva 

 
397 Něco ke stanovení podmínek.  

398 Obecně k následkům vzdání se práva srov. MELZER, F. In MELZER, F., TÉGL, P. a kol., op. cit sub 383, komentář k § 2898,  

komentář k § 2898, s. 61 - 62, m. č. 14 

399 srov. DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl., kteří uvádí, že „[p]přednsotní právo nemá společník, který se jej 

vzdal postupem podle §  221 z. o. k.“ 
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dodatečně odvolat.400 Pominu-li skutečnost, že použití pojmu odvolání v tomto případě 

nepovažuji za vhodné, neboť soukromé právo užívá v jiné konotaci,401 nepovažuji tento názor za 

správný. Jestliže přednostní právo společníka v důsledku jeho projevu vůle zanikne, nelze pak 

– ani v teoretické rovině – uvažovat o tom, že by společník mohl s tímto právem jakkoliv 

nakládat či jej vykonávat. Bez výslovné zákonné úpravy pak nelze ani uvažovat o tom, že by 

mohlo takové právo být obnoveno v důsledku jednostranného jednání společníka.  Jedinou 

možností, jak může společní právo znovu nabýt je smluvní ujednání stran. V tomto případě by 

se na takovém postupu museli dohodnout všichni společníci společnosti. 

Ve vztahu k procesu zvyšování základního kapitálu tak bude mít vzdání se přednostního práva 

tytéž právní důsledky, které nastanou v případě vyloučení přednostního práva autonomní 

úpravou ve společenské smlouvě. Přednostního práva se mohou vzdát buď všichni společníci, 

nebo i jen někteří z nich. V případě, že se přednostního práva vzdají všichni společníci, má 

takové vzdání se stejné právní důsledky jako by bylo přednostní právo ve společnosti vyloučeno, 

tj. právně neexistuje. Společnost v takovém případě nemusí postupovat podle pravidel 

stanovujících jeho realizaci402 a může rovnou přistoupit k nabídnutí převzetí vkladové 

povinnosti, resp. vkladových povinností dalším osobám, zejména externím investorům se 

zájmem o vstup do společnosti. 

4.8 Převzetí vkladové povinnosti osobou bez využití přednostního práva 

4.8.1 Obecně k možnosti převzít vkladovou povinnosti bez využití přednostního práva 

Jak vyplývá z výše uvedeného, zákon o obchodních korporacích primárně počítá s tím, že se na 

zvýšení základního kapitálu budou podílet primárně dosavadní společníci společnosti při využití 

jejich přednostního práva. V případě, že některý ze společníků vkladovou povinnost ke zvýšení 

základního kapitálu ve lhůtě k využití přednostního práva nepřevezme, nebo se svého práva 

k přednostnímu převzetí vkladové povinnosti vzdá, případně v případech, kdy bude přednostní 

právo společníka ze zákona nebo společenskou smlouvou vyloučeno, může pak vkladovou 

povinnost převzít kdokoliv. 403 Vkladovou povinnost může převzít nejen kterýkoliv společník, a 

 
400 srov. POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 221, s. 1106, m. č. 6; či HAVEL, B. In op. cit. sub 

21, s. 557, m. č. 4. 

401 srov. § 572 obč. zák.  

402 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 221, s. 1105, m. č. 5. 

403 srov. § 222 odst. 1 z. o. k.  
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to dokonce i ten, který vkladovou povinnost původně nepřevzal za využití přednostního práva, 

ale i extraneus.404 

Nebude-li částka, o kterou má být základní kapitál zvyšován, zcela pokryta vkladovými 

povinnostmi přebíranými společníky přednostně, otevírá se tím prostor k rozšíření společnické 

struktury. Takový postup bude praktický v případě, kdy má do společnosti „vstoupit“ nový 

strategický investor, který má společnosti zajistit dodatečné finanční prostředky za účelem 

investicí do dalšího rozvoje společnosti, nebo ve snaze zabránit bankrotu společnosti, aniž by 

společníci chtěli rozdělovat a převádět své dosavadní podíly. Jakkoliv praxe nezřídka hovoří o 

„vstoupení“ či „přistoupení“ společníka do společnosti, bude v takových případech de iure 

docházet ke zvýšení základního kapitálu, na kterém se bude tato osoba podílet. 405 

4.8.2 Souhlas valné hromady jako podmínka převzetí vkladové povinnosti bez využití 

přednostního práva 

Právní úprava převzetí vkladové povinnosti extraneem či společníkem mimo výkon přednostního 

práva reflektuje uzavřený charakter společnosti s ručením omezený a zájem společníků na 

zachování stabilních poměrů ve společnosti, a proto podmiňuje převzetí platné vkladové 

povinnosti souhlasem valné hromady. Společník nebo extranetu může převzít vkladovou 

povinnost až do výše navrženého zvýšení základního kapitálu, pouze vysloví-li s tím souhlas 

valná hromada.  

V této souvislosti existuje v právní teorii dlouholetý spor ohledně toho, zda v případě, kdy se 

vyslovuje souhlas s dodatečným převzetím vkladové povinnosti jiným společníkem či třetí osob, 

neboť společník nevyužil svého přednostního práva, může tento souhlas vyslovit již valná 

hromada, která rozhoduje o zvýšení základního kapitálu, nebo může souhlas vyslovit až druhá 

valná hromada, která bude dodatečně svolaná právě za tímto účelem. Zatímco na jedné straně J. 

Dědič406, I. Štenglová407 (ještě za účinnosti obchodního zákoníku) nebo B. Havel408 se přiklání 

k názoru, že konání dodatečné valné hromady není nutné a souhlas s převzetím vkladové třetí 

osobou nebo neprivilegovaným společníkem může vyslovit již valná hromada rozhodující o 

 
404 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 222, s. 1106, m. č. 1.  

405 POKORNÁ, J. In ELIÁŠ, K. a kol., op. cit. sub 58, s. 227, m. č. 404.  

406 DĚDIČ, J. In DĚDIČ, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 2 díl. § 93–§ 175. Praha: BOVA, 2002, s. 1238 

407 ŠTENGLOVÁ, I. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit., sub 110, s. 452 

408 HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 222, s. 557, m. č. 1. 
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zvýšení základního kapitálu, I. Pelikánová,409 K. Eliáš410 (ještě za účinnosti obchodního 

zákoníku) nebo J. Pokorná411 vyslovili názor přesně opačný, podle kterého musí udělit takový 

souhlas až dodatečně svolaná valná hromada. 

Jelikož mám za to, že neexistuje žádný důvod, který by společníkům zakazoval či jinak 

znemožňoval, aby o osobě přebírající vkladovou povinnost bez přednostního práva rozhodli již 

na valné hromadě, která bude přijímat usnesení o zvýšení základního kapitálu, přikláním se 

k prve uvedené skupině autorů. Společníci totiž mohou již na první valné hromadě in eventum, 

příp. za použití odkládací podmínky412 rozhodnout, že pro případ nepřevzetí vkladových 

povinností privilegovanými společníky v celé výši zvýšení základního kapitálu, souhlasí 

s převzetím vkladové povinnosti jinou osobou, kterou přitom bude nezbytné konkrétně 

specifikovat. S ohledem na autonomii vůle a uvedenou možnost vázat účinnost usnesení 

odkládací podmínkou, mohou přitom společníci vyslovení souhlasu modifikovat nejen tak, že 

určí jednu konkrétní osobu, která převezme vkladovou povinnost, ale též například stanovit 

systém náhradnictví, ve kterém se stanoví, že při nepřevzetí vkladu společníka A převezme 

vkladovou povinnosti v jím nevyužitém rozsahu pan XY, zatímco při nepřevzetí vkladu 

společníkem B převezme volnou vkladovou povinnosti společník A apod. 

Limitem jsou jim v tomto směru pouze obecné zákonné meze pro stanovení toho, jaká osoba 

může převzít vkladovou povinnosti, a dále obecně stanovené požadavky kladené na rozhodnutí 

valné hromady společnosti s ručením omezeným. V tomto směru bude zejména nezbytné, aby 

usnesení valné hromady o vyslovení souhlasu s převzetím vkladové povinnosti podle § 222 z. o. 

k. bylo dostatečně konkrétní při určení osoby, která může vkladovou povinnost převzít.413 

V odborných kruzích se sice objevily názory, že usnesení valné hromady nemusí tuto osobu 

specifikovat a postačí, pokud obecně vysloví souhlas s převzetím vkladové povinnosti jinou 

osobou (než jsou privilegovaní společníci),414 takové názory však nelze považovat za správné. 

Neodpovídaly by totiž osobní povaze společnosti s ručením omezeným, ve které by měly 

 
409 PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku: (s přihlédnutím k evropskému právu). 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: 

Linde, 1998, komentář k § 143, s. 357. 

410 ELIÁŠ, K., op. cit. sub 2, s. 207. 

411 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29, komentář k § 222, s. 1107, m. č. 3.  

412 K možnosti vázat usnesení valné hromady odkládací podmínkou srov. ČECH, P. Lze  odložit účinnost či podmínit usnesení 

valné hromady?, Právní rádce, č. 2, ročník 2013, s. 26-29 

413 DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 

414 POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 222, s. 1107, m. č. 3. 
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společníci mít možnost vyjádřit se konkrétně ke složení společnické struktury, ani požadavku na 

určitost a srozumitelnost unesení valné hromady.415  

4.8.3 Většina nezbytná k souhlasu valné hromady s převzetím vkladové povinnosti bez 

využití přednostního práva 

V této souvislosti se logicky nabízí otázka, jakou většinou může valná hromada vyslovit souhlas 

s převzetím vkladové povinnosti mimo přednostní právo. Jak vyplývá z uvedeného v kapitole 

věnované většinám nezbytným pro přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního 

kapitálu, řešení této otázky spočívá na posouzení dvou dílčích otázek týkajících se charakteru 

rozhodnutí valné hromady. V tomto směru je nutno posoudit, zda se jedná o rozhodnutí, kterým 

nebo v jehož důsledku se mění společenská smlouva, a pokud ano, zda se tímto rozhodnutím 

zároveň zasahuje do práv nebo povinností společníků a vyžaduje se tedy jejich souhlas.  

Pokud jde o prve uvedenou dílčí otázku, ve shodě se závěry právní teorie416 mám za to, že lze 

považovat za správný závěr, že usnesení valné hromady, kterým se vyslovuje souhlas s převzetím 

vkladové povinnosti bez využití přednostního práva, je rozhodnutím valné hromady, v jehož 

důsledku se mění společenská smlouva, neboť představuje právní titul pro převzetí vkladové 

povinnosti bez využití přednostního práva, bez kterého by ke zvýšení základního kapitálu, a tedy 

ani změně obsahu společenské smlouvy nedošlo. Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti totiž 

představuje pouze jednu stranu dvoustranného smluvního ujednání o převzetí vkladové 

povinnosti, ve kterém společník akceptuje podmínky k převzetí stanovené jednak v rozhodnutí 

valné hromady o zvýšení základního kapitálu, jednak v souhlasu valné hromady s převzetím 

vkladové povinnosti s tím, že souhlas může být přímo součástí usnesení valné hromady o zvýšení 

základního kapitálu. 

Potud panuje mezi autory shoda, v odborné literatuře nenalezneme jednotnou odpověď na 

otázku, zda se rozhodnutím valné hromady, kterým se vyslovuje souhlas valné hromady 

s převzetím vkladové povinnosti bez využití přednostního práva, zasahuje do práva nebo 

povinnosti dosavadních společníků společnosti., a zda je proto k přijetí takového rozhodnutí 

nezbytný souhlas všech těchto společníků podle § 171 odst. 2 z. o. k..  

 
415 DVOŘÁK, T., op. cit. sub 12, s. 547. 

416 HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 222, s. 558, m. č. 4; POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a kol., 

op. cit. sub 29,  komentář k § 222, s. 1107, m. č. 4; či DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 
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Mezi publikovanými názory převažuje názor, že v tomto případě je vždy nezbytný souhlas všech 

společníků, neboť se jedná o rozhodnutí valné hromady, které mění společenskou smlouvu 

způsobem zasahujícím do práv a povinností všech společníků s tím, že může dojít buď k rozšíření 

společnické struktury, a tedy rozmělnění kvantifikovatelných práv nebo povinností společníků, 

nebo naopak může dojít ke koncentraci práv a povinností v rukou jednoho společníka, který 

převezme vkladovou povinnost nad rámec svého přednostního práva.417  

S tím však nesouhlasím. Domnívám se totiž, že se uvedené závěry prosadí pouze v případech, ve 

kterých je přednostní právo zákonem nebo společenskou smlouvou úplně vyloučeno či omezeno 

a vkladové povinnosti se ve společnosti přebírají pouze bez využití přednostního práva, neboť 

v jeho důsledku bude vždy docházet k nepoměrné změně rozsahu kvantifikovatelných práv a 

povinností společníků, a proto bude k jeho přijetí potřeba souhlas všech společníků podle § 171 

odst. 2 in fine z. o. k.418 Z uvedeného bude platit výjimka pro případy, kdyby převzetí vkladové 

povinnosti určitou osobou představovat nezbytnou podmínku pro zachování existence 

společnosti a zachování možnosti dosahovat účelu společnosti. Vázán povinnosti loajality 

k zájmům společnosti, ze které plyne zákaz jednat tak, aby byla znemožněna možnost dosahování 

cílů společnosti,419  bude společník povinen v takových případech vyslovit souhlas s převzetím 

vkladové povinnosti. Vzhledem k tomu, že v takových nebude důvodu k tomu chránit společníka 

před nedůvodnými zásahy obchodník korporace do jeho individuální sféry, což je smyslem a 

účelem požadavku na vyslovení souhlasu společníka podle § 171 odst. 2 z. o. k.,420 odporoval by 

požadavek na vyslovení tohoto souhlasu smyslu a účelu. Jelikož se se tedy v daném případě jedná 

o tzv. uvedenou zakrytou mezeru421 v zákoně uzavřít pomocí teleologické redukce,422 souhlas 

všech dotčených společníků v takovém případě nevyžadovat.  

Jestliže ale bude společníkům přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu svědčit, 

nebude souhlas valné hromady s převzetím vkladové povinnosti jinou osobou bez využití 

přednostního práva zasahovat do práv nebo povinností všech společníků, ale pouze těch 

společníků, kteří přednostní právo nevyužijí nebo se jej vzdají a nezachovají si tak poměrnou 

 
417 HAVEL, B. In ŠTENGLOVÁ, I. a kol., op. cit. sub 21, komentář k § 222, s. 558, m. č. 4; či POKORNÁ, J. In LASÁK, J. a 

kol., op. cit. sub 29,  komentář k § 222, s. 1107, m. č. 4. 

418 Shodně DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 

419 srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2011, sp. zn. I. ÚS 3168/11 

420 LÁLA, D., op. cit. sub 67, s. 69 - 70. 

421 srov. MELZER, F., TÉGL, P. In MELZER, F. a kol., op. cit. sub 150,  komentář k § 10, s. 195, m. č. 16. 

422 MELZER, F., TÉGL, P. In MELZER, F. a kol., op. cit. sub 150,  komentář k § 10, s. 199 - 200, m. č. 34. 
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velikost svého podílu a s ním spojených kvantifikovatelných práv. S ohledem na dikce § 171 

odst. 2 z. o. k. se pak nabízí závěr, že v takovém případě je k přijetí rozhodnutí valné hromady 

potřeba vyslovení souhlasu kvalifikované většiny hlasů všech společníků a zároveň souhlas 

dotčených společníků. Mám však za to, že souhlas dotčených společníků podle § 171 odst. 2 z. 

o. k. se v takovém případě vyžadovat nebude, neboť by to odporovalo smyslu a účelu dané právní 

regulace.  

Jak bylo uváděno výše, smysl a účel právní regulace požadavku souhlasu společníka podle § 171 

odst. 2 z. o. k. spočívá v zajištění ochrany společníka před tím, aby valná hromada mohla proti 

jeho vůli rozhodnout o změně jeho práv a povinností. V případech zvýšení základního kapitálu 

převzetím vkladové povinnosti ale zajišťuje ochranu před těmito zásahy především přednostní 

právo. Prostřednictvím něj je společníkovi garantováno, že pokud přednostní právo využije, jeho 

dosavadní společnické postavení zůstane zachováno. Společníkovi je tak dáno na vůli, zda 

vkladovou povinnost na základě přednostního práva převezme a zachová si tak dosavadní 

postavení ve společnosti či nikoliv.  

Jelikož společník může svým jednáním přímo ovlivnit, zda si zachová dosavadní velikost podílu 

co do výše kvantifikovatelných práv a povinností, již zde není dán důvod k tomu, aby musel 

vyslovovat souhlas s následným usnesením, ve kterém by valná hromada vyslovovala souhlas 

s převzetím vkladové povinnosti společníkem či třetí osobou. Takové rozhodnutí sice bude 

zasahovat do práv a povinností tohoto společníka, nebude se tak však dít proti jeho vůli, neboť 

společník mohl takovému postupu zabránit převzetím vkladové povinnosti. Zákonný požadavek 

na souhlas dotčených společníků by tak nezajišťoval ochranu společníka před tím, aby valná 

hromada mohla proti jeho vůli rozhodnout o změně jeho práv a povinností, tedy aby valná 

hromada svým rozhodnutím nedůvodně zasáhla do jeho právního postavení, ale ve skutečnosti 

mu poskytovala možnost „vetovat“ převzetí vkladové povinnosti jinou osobou a v konečném 

důsledku tak znemožnit realizaci celého zvýšení.  

Soudím proto, že je v daném případě vnímat požadavek jako tzv. zakrytou teleologickou mezeru 

v zákoně, při které „zákonodárce řekl více, než by odpovídalo smyslu a účelu příslušné právní 

regulace,“423 a opomněl do zákona zakotvit výslovnou právní úpravu, „který by z nadmíry 

širokého pravidla učinila výjimku.“ 424 Vzhledem k tomu, že se nikdo nesmí dovolávat slov 

 
423 MELZER, F., TÉGL, P. In MELZER, F. a kol., op. cit. sub 150,  komentář k § 10, s. 195, m. č. 16. 

424 MELZER, F., TÉGL, P. In MELZER, F. a kol., op. cit. sub 150,  komentář k § 10, s. 195, m. č. 16. 
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právního předpisu proti jeho smyslu,425 je nezbytné uvedenou zakrytou mezeru v zákoně uzavřít 

pomocí teleologické redukce,426 a § 171 odst. 2 z. o. k. v daném kontextu vykládat tak, že 

v případech, kdy společníkovi svědčí  právo přednostního úpisu a společník jej nevyužije nebo 

se jej vzdá, není jeho souhlas nezbytný k přijetí usnesení valné hromady, kterým se vyslovuje 

souhlas s převzetím vkladové povinnosti osobou bez využití přednostního práva. K přijetí 

takového rozhodnutí bude tedy třeba kvalifikovaná většina všech hlasů podle § 171 odst. 1 z. o. 

k. 

Co do důsledků se tedy shoduji se závěry J. Dědiče a J. Lasáka, kteří ve vztahu k souhlasu valné 

hromady s převzetím vkladové povinnosti jiným společníkem či třetí osobou v případě, kdy 

společník nevyužije svého přednostního práva, uvádějí, že se „nejedná o rozhodnutí, 

jímž se mění společenská smlouva, respektive nejedná se o žádný materiální zásah do práv 

společníků, kteří mohli svého přednostního práva využít. Postavení 

společníků společnosti s ručením omezeným se změnou základního kapitálu nemění, neboť 

společníci mají prostřednictvím přednostního práva možnost si svou poměrnou výši podílu 

zachovat (uplatní-li všichni společníci své přednostní právo, nemění se velikost podílu 

jednotlivých společníků, nýbrž výše jednotlivých vkladů). (…) Požadavek na jednomyslný souhlas 

společníků by byl v takovém případě navíc zjevně nepřiměřený, neboť společník, který 

by vkladovou povinnost nepřevzal, by mohl následně převzetí vkladové povinnosti třetí osobou 

zcela oportunisticky ‚vetovat‘.“427 

4.9 Shrnutí kapitoly 

Nejvýznamnějším prostředkem ochrany postavení společníka při efektivní zvýšení základního 

kapitálu je společníkovo přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu. Zákonná 

úprava stanoví, že zvyšuje-li se základní kapitál převzetím vkladové povinnosti k peněžitým 

vkladům, mají všichni společníci právo převzít tyto vkladové povinnosti v poměru podle svých 

stávajících podílů. Společníkům je tak garantováno, že pokud přednostní právo využijí a 

vkladovou povinnost převezmou, výše jejich účasti ve společnost zůstane stejná i po zvýšení 

základního kapitálu.  

 
425 srov. § 2 odst. 2 část věty za středníkem obč. zák. 

426 MELZER, F., TÉGL, P. In MELZER, F. a kol., op. cit. sub 150,  komentář k § 10, s. 199 - 200, m. č. 34. 

427 DĚDIČ, J., LASÁK, J., op. cit. sub 28, s. 97 a násl. 
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To však platí pouze v případě, že se rozsah všech kvantifikovaných práv odvíjí od velikosti 

společníkovi uhrazovací povinnosti. Jestliže však bude výše podílu nebo rozsah některých 

společníků ve společnosti určena odlišně, ani přednostní právo (v jeho zákonné podobě) 

nedokáže zajistit, že výše účasti společníků zůstane stejná i po zvýšení základního kapitálu. 

V takovém případě bude nezbytné rozsah přednostního práva ve společenské smlouvě upravit.  

Společníci si mohou rozsah přednostního práv sjednat odlišně od zákona. Mohou tak přitom 

učinit jak výhradně pro jeden konkrétní případ zvýšení základního kapitálu, a to v dohodě všech 

společníků podle § 220 odst. 2 z. o. k., nebo trvale pro předem nestanovený počet případů 

autonomní úpravou poměru, v jakém jsou společníci oprávněni převzít vkladovou povinnost, 

ujednáním, ve společenské smlouvě. Budou-li společníci autonomní rozsah přednostního práva 

sjednávat ve společenské smlouvě, musí s takovou změnou souhlasit všichni společníci, neboť 

se tím mění kvantitativní stránka podílů dotčených společníků. Společníci jsou tak v tomto směru 

chráněni před tím, že bude proti jejich vůli omezena ochranná funkce přednostního práva. 

Kromě autonomního rozsahu přednostního práva, mohou společníci přednostní právo ve 

společenské smlouvě úplně vyloučit či omezit. V obou případech bude modifikace přednostního 

práva zasahovat do právního postavení společníka, neboť bude měnit kvalitativní stránku podílu. 

Z tohoto důvodu musí s každou takovou změnou souhlasit každý společník, jehož přednostní 

právo bude omezováno či vylučováno. Souhlas dotčeného nebude vyžadován pouze v případě, 

kdy by zachování přednostního práva v zákonné podobě znemožňovalo dosažení cílů 

společnosti. V takovém případě bude korporační zájem převyšovat individuální zájem 

společníka na zachování jeho přednostního práv, a souhlas společníka podle § 171 odst. 2 z. o. k. 

by odporovalo smyslu a účelu právní regulace. Proto bude v takových případech aplikace 

uvedeného ustanovení na základě teleologické redukce vyloučena a k přijetí rozhodnutí o 

vyloučení či omezení přednostního práva tak bude postačovat „pouhá“ kvalifikovaná většina 

všech hlasů podle § 171 odst. 1 písm. a) z. o. k. Společníci jsou tedy sice chráněni před omezením 

ochranné funkce přednostního práva, zároveň je ale též dostatečně zohledněna ochrana zájmů 

společnosti, a zájmy menšinových společníků jsou tak chráněny bez ohrožení funkčnosti 

společnosti.  

Přednostní právo lze rovněž modifikovat tím způsobem, že bude společníky zřízeno i pro případy 

zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Zvyšuje-li se základní kapitál nepeněžitým 

vkladem, společníkům podle zákonné úpravy přednostní právo nesvědčí, neboť věcná povaha 

předmětu vkladu zpravidla vylučuje poměrnou účast společníků na jejím vložení. Zákon ale 
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nevylučuje, aby přednostní právo pro tyto případy zřídili ujednáním ve společenské smlouvě. 

V tomto směru by ale společníci měli pamatovat na věcný charakter předmětů vkladů a 

přednostní právo zřizovat pouze pro ty případy, kdy bude předmětem vkladu buď zastupitelná 

věc, kterou může disponovat (a na zvyšování se tak účastnit) více společníků, nebo jiná věc, jenž 

umožňuje poměrnou účast společníků na jejím vložení. Ve zbylých případech by zřízení 

přednostní práva představovalo zbytečnou (zejména časovou) komplikaci celého procesu 

zvýšení. Jelikož se i v tomto případě bude jednat o změnu obsahu podílu dotčených společníků, 

musí s takovou změnou společenské smlouvy souhlasit všichni dotčení společníci. 

Konečně pak o přednostním právu platí, že je časově omezené lhůtou určenou ve společenské 

smlouvě, jinak lhůtou jednoho měsíce ode dne, kdy se společník dozvěděl o rozhodnutí valné 

hromady o zvýšení základního kapitálu. Je tím zajištěno, že společníkovi sice bude na jedné 

straně garantována účast na zvýšení a možnost zachovat si stávající účast ve společnosti, na druhé 

straně však nebude možné tuto garanci zneužít jejím nevyužitím až k úplnému zabránění zvýšení 

základního kapitálu. Nebudou-li se společníci chtít podílet na efektivním zvýšení základního 

kapitálu, nemusí přitom čekat na marné uplynutí lhůty k využití přednostního práva a může se 

přednostního práva vzdát svým prohlášením. Prohlášení o vzdání se přednostního práva lze učinit 

jak ve vztahu k jednomu konkrétnímu zvýšení základního kapitálu, tak pro futuro předem 

neurčený počet případů zvýšení základního kapitálu. Bude-li mít společník více podílů, může se 

přitom vzdát přednostního práva spojeného pouze s některým z jeho podílů, stejně jako se může 

vzdát přednostního práva spojeného se všemi jeho podíly. 

Jak je tedy ze shora uvedeného patrné, přednostní právo poskytuje poměrně účinný prostředek 

ochrany postavení společníka při efektivním zvýšení základního kapitálu, neboť poměrně snadno 

zaručuje, že výše účasti společníka zůstane efektivním zvýšením základního kapitálu nedotčena, 

bude-li mít společník sám zájem účastnit se zvýšení. Je tedy na vůli společníka, zda si své 

postavení zachová či nikoliv. Totéž přitom platí i o možnostech omezení a vyloučení či 

modifikací rozsahu přednostního práva, se kterými musí dotčený společník souhlasit. Proti vůli 

společníka lze přednostní právo vyloučit pouze v případě, kdy by mohlo dojít ke znemožnění 

dosažení cíle společnosti.  

Na druhou stranu případná teleologická redukce práva na souhlas podle § 171 odst. 2 z. o. k. 

zajišťuje, že společník nebude moci svého přednostního práva zneužívat k újmě celku a 

znemožnit tak dosahování cílů společnosti. Domnívám se tedy, že zákonná úprava přednostního 

práva představuje poměrně vhodné vyvážení zájmů společníka na straně jedné a zájmu 
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společnosti na straně druhé, a dostatečně chrání postavení menšinového společníka, aniž by došlo 

k funkčnímu ohrožení společnosti jako celku.  

Nebude-li vkladovou povinnost přebírat společník při výkonu svého přednostního práva, může 

ji podle zákonné úpravy převzít kterýkoliv společník, a to dokonce i ten, který vkladovou 

povinnost původně nepřevzal za využití přednostního práva, ale i extraneus. Podmínkou 

k převzetí vkladové povinnosti těmito osobami představuje souhlas valné hromady, který může 

vyslovit již valná hromada, která bude rozhodovat o efektivním zvýšení základního kapitálu. 

Usnesení o vyslovení takového souhlasu představuje rozhodnutí, v jehož důsledku se mění 

společenská smlouva, a k jeho přijetí tak bude nezbytná alespoň kvalifikovaná většina hlasů 

všech společníků podle § 171 odst. 1 písm. b) z. o. k.  a bude jej nezbytné osvědčit notářským 

zápisem. V případě, kdy bude vyloučeno nebo omezeno přednostní právo, bude takové 

rozhodnutí zpravidla měnit společenskou smlouvu způsobem, který zasáhne do právního 

postavení všech společníků, a proto bude k jeho přijetí nezbytný souhlas všech společníků.   
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Závěr  

V úvodu této diplomové práce bylo uvedeno, že její hlavní cíl spočívá v analýze právních 

prostředků ochrany postavení menšinového společníka při efektivním zvýšení základního 

kapitálu zakotvených v zákoně o obchodních korporacích a posouzení toho, zda tyto prostředky 

zajišťují menšinovým společníkům ochranu před nedůvodným zásahem do jejich právního 

postavení ve společnosti, aniž by došlo k funkčnímu ohrožení společnosti, zejména k ohrožení 

možnosti dosahovat účelu, pro který byla společnost založena. 

Postavení společníka ve společnosti s ručením omezeným je definováno především obsahem 

jeho podílu. Konkrétní podobu společníkova postavení přitom necharakterizuje výhradně 

skladba jednotlivých práv a povinností, ale stejně tak i jejich rozsah. Nesjednají-li si společníci 

ve společenské smlouvě něco jiného, rozsah kvantifikovatelných práv a povinností spojených 

s podílem se určuje poměrem vkladu společníka spojeného s podílem k celkové výši základního 

kapitálu společnosti. Postavení společníka tedy charakterizuje míra, v jaké se svým vkladem 

podílí na základním kapitálu společnosti.  

Pro ochranu společníkova postavení ve společnosti je tak vedle jiného stěžejní, aby si společník 

po celou dobu účasti ve společnosti zachoval stejný podíl na základním kapitálu. Vzhledem 

k tomu, že princip efektivního zvýšení základního kapitálu spočívá ve zvyšování sumy 

základního kapitálu o nově vložené vklady společníků, je tento společníkův zájem v ohrožení. 

Jakkoliv tak může efektivní zvýšení základního kapitálu představovat pro společnost jako celek 

přínos, může v důsledku jeho realizace dojít k znevýhodnění minoritních společníků, kteří by se 

na zvýšení nepodíleli. Zvýšení základního kapitálu tak může představovat ideální způsob, jak 

oslabit postavení a vliv menšinových společníků. 

Vzhledem k tomu, že takové nastavení interních vztahů není výhodné ani pro minoritní 

společníky, zákon o obchodních korporacích zakotvuje několik právní prostředků, které 

v souhrnu zajišťují, že si společník při efektivním zvýšení základního kapitálu zachová 

dosavadní postavení, tedy si zachová dosavadní rozsah a skladbu společnických práv a 

povinností. 

Postavení menšinového společníka před jeho zhoršením v důsledku efektivního zvýšení 

základního kapitálu v prvé řadě chrání to, že o efektivním zvýšení základního kapitálu rozhoduje 

výhradně a nepodmíněně valná hromada. Společníci tak mají přímý vliv na to, zda a za jakých 

podmínek k efektivnímu zvýšení základního kapitálu dojde, a tedy na to, zda v důsledku 
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efektivního zvýšení základního kapitálu dojde ke změně rozsahu a skladby práv a povinností 

spojených s jednotlivými podíly společníků.  

V tomto směru jsou všichni společníci vázáni povinností loajality k zájmům společnosti jako 

celku i povinností loajality k zájmům dalších společníků, které by měli při svém rozhodování 

zohledňovat a šetřit. Proto by měli hlasovat pro přijetí usnesení o efektivním zvýšení základního 

kapitálu pouze v případě, že bude konkrétní zvýšení sledovat legitimní cíl a nebude naopak 

vedeno pouze zájmem na rozmělnění práv menšinových společníků. Postavení společníka je tedy 

dále chráněno povinností loajality většinových společníků, a to zejména tím jeho aspektem, který 

(nejen) většinovým společníkům zakazuje vykonávat hlasovací práva zneužívajícím způsobem.  

Stejně tak musí být zohledněn zájem jednotlivých společníků i při určení toho, zda dojde ke 

zvýšení základního kapitálu peněžitým či nepeněžitým vkladem. Vzhledem k tomu, že podle 

zákonné úpravy svědčí přednostní právo společníkům jen v případě zvýšení základního kapitálu 

peněžitým vkladem, měli by společníci preferovat tuto variantu a ke zvýšení základního kapitálu 

nepeněžitým vkladem přistupovat výhradně, je-li to v důležitém zájmu společnosti, který 

převyšuje individuální zájem společníků na zachování jejich dosavadního postavení.  

Jestliže budou většinoví společníci při rozhodování o efektivním zvýšení základního kapitálu 

vykonávat svá hlasovací práva v rozporu s touto povinností, tedy budou-li silou svých hlasů 

prosazovat přijetí nedůvodného zvýšení základního kapitálu, které je vedeno primárně zájmem 

zhoršit postavení menšinového společníka, bude se jednat o zneužití hlasovacího práva k újmě 

celku. Menšinový společník se v takovém případě může dovolávat neplatnosti usnesení valné 

hromady o zvýšení základního kapitálu pro jeho nemravnost a nezákonnost. Rovněž se může 

menšinový společník domáhat rozhodnutí o dodatečné sistaci hlasovacích práv společníka, který 

zneužil hlasovací práva. 

Zachování postavení menšinového společníka při efektivním zvýšení základního kapitálu 

primárně zajišťuje přednostní právo, které by mělo společníkovi zajistit, že v případě jeho využití 

zůstane výše jeho účasti ve společnosti stejná i po zvýšení základního kapitálu. Jestliže společník 

přednostní právo nevyužije, může vkladovou povinnost převzít se souhlasem valné hromady jiný 

společník či třetí osoba. Vzhledem k tomu, že v takovém případě souhlas valné hromady 

nezasahuje do právního postavení společníka, neboť společník měl možnost zachovat si míru 

účasti na společnosti převzetím vkladové povinnosti při využití přednostního práva, souhlas 
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tohoto společníka se k přijetí usnesení valné hromady o vyslovení souhlasu s převzetím vkladové 

povinnosti mimo výkon přednostního práva nevyžaduje.  

Přednostní právo společníkovi však svědčí pouze při zvýšení základního kapitálu peněžitými 

vklady s tím, že i pro případy zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady jej lze kvantitativně 

i kvalitativně omezit či úplně vyloučit. K omezení či vyloučení přednostního práva nad rámec 

zákona lze přistoupit pouze se souhlasem dotčeného společníka, ledaže by nevyloučení nebo 

omezení přednostního práva (resp. převzetí vkladové povinnosti jinou osobou) mohlo významně 

ohrozit naplnění účelu společnosti. V posledně uvedených případech zájem společnosti 

převyšuje individuální zájem společníka a jeho souhlas se nevyžaduje.  

V případech, kdy společníkovo přednostní právo zákon či společenská smlouva vylučuje, může 

vkladovou povinnost převzít jiný společník či třetí osoba toliko se souhlasem valné hromady. 

K přijetí takového usnesení valné hromady se zásadně vyžaduje souhlas všech společníků, neboť 

se jedná o rozhodnutí, v jehož důsledku se zasahuje do postavení všech společníků. Valná 

hromada může souhlas udělit již v usnesení o zvýšení základního kapitálu, přičemž v takovém 

případě bude toto rozhodnutí zásadně měnit společenskou smlouvu způsobem, který zasahuje do 

právního postavení všech společníků, a proto se k přijetí takového rozhodnutí vyžaduje rovněž 

souhlas všech dotčených společníků.  

V těchto případech tedy zachování postavení společníka zajišťuje právo vyslovit souhlas 

s rozhodnutím valné hromady, kterým se mění společenská smlouva způsobem, jenž zasahuje do 

jeho právního postavení. Souhlas se zásahem do právního postavení společníka se vyžaduje vždy 

s výjimkou případů, kdy by nevyslovení souhlasu ohrožovalo existenci společnosti, a tedy 

ohrožovalo možnost dosažení účelu, pro který byla společnost založena.  V posledně uvedených 

případech totiž zájem společnosti jako celku převyšuje individuální zájem společníka na 

zachování jeho postavení, a proto není požadavek souhlas „dotčeného“ společníka důvodný. 

V tomto směru tak lze říct, že požadavkem na souhlas dotčených společníků doplňuje institut 

přednostního práva a zajišťuje, že i v případech, kdy společníkům přednostní právo nebude 

svědčit, budou mít vliv na to, zda rozhodnutím o efektivním zvýšení základního kapitálu dojde 

ke změně jejich postavení či nikoliv. S ohledem na možnou teleologickou redukci 

§ 171 odst. 2 z. o. k. v případech, kdy by zachování postavení společníka znemožňovala 

dosahování cílů společnosti, lze přitom je zachování postavení menšinových společníků 

chráněno bez ohrožení funkčnosti společnosti. 
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V případech, kdy se nebude vyžadovat souhlas dotčených společníků, vyžaduje se k přijetí 

usnesení valné hromady o efektivním zvýšení základního kapitálu dvoutřetinové většiny všech 

společníků, přičemž ve společenské smlouvě lze tuto kvalifikovanou většinu ještě zpřísnit. 

Požadavkem na souhlas kvalifikované většiny zákonodárce posiluje postavení menšinového 

společníka, kterému se zajišťuje, že na takto významném rozhodnutí bude panovat ve společnosti 

skutečná většinová shoda. Nebude-li pro přijetí usnesení odevzdán dostatečný počet hlasů, 

nehledě na to, zda nebude dosažena „pouze“ kvalifikovaná většina, nebo nebude vysloven 

souhlas všech dotčených společníků, bude takové rozhodnutí valné hromady zatíženo vadou, 

která odůvodňuje vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. V takovém případě pak 

ochraňuje postavení společníka právo dovolávat se neplatnosti valné hromady.  

Jak je ze shora uvedeného patrné, 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 k omisivní (vzdání se přednostního práva, vyslovení souhlasu s jeho 

omezením či vyloučením nebo vyslovení souhlas 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.  

Právními 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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Parlamentu České republiky, 6. volební období, 2010 – 2013). 
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Právní prostředky ochrana postavení menšinového společníka při efektivním zvyšování 

základního kapitálu společnosti s ručením omezeným 

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.  

Klíčová slova: menšinový společník, efektivní zvýšení základního kapitálu, společnost 

s ručením omezeným, přednostní právo  
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Legal means of protecting minority members of a limited liability company in case of 

increase of share capital by making additional contributions 

Abstract 

This Master Thesis deals with legal means of protecting minority members of a limited liability 

company in case of increase of share capital by making additional contributions. The main 

objective is to explore and analyze legal remedies that are embodied in the Business Corporations 

Act. Primarily whether these remedies, in accordance with their protective purpose, ensure 

protection of minority shareholders against deterioration, and also functioning and possibilities 

of achieving the purpose for which the company was established is taken into account. 

The main methods in the elaboration of this diploma thesis were bibliography research and 

research on case law, especially of the Czech courts, and the subsequent analytical method. With 

the help of abstraction and subsequent synthesis of the obtained information, the individual 

partial and main conclusions are generalized. Among the most used methods of interpretation are 

linguistic, systematic, logical, and teleological method. 

This thesis is divided into four main chapters. Each chapter is internally divided into subchapters, 

which are then in some cases structured into individual points. The first two chapters provide a 

brief characteristic of the effective increase of share capital, the position of a member in a limited 

liability company, as well as the reasons and ways to protect this position. This part provides a 

suitable contextual basis for a proper understanding of the main issues. 

The third chapter examines the issue of decision-making process in relation to the effective 

increase of share capital. As a result of this decision, the partnership agreement is changed. Above 

all this thesis explores the issue of the competence of general meeting to decide on the effective 

increase of share capital and the issue of the majority necessary to make such a decision. In this 

regard, emphasis is placed on the analysis of whether the decision interferes with the legal status 

of a minority shareholder and therefore if his consent is required. The matter of misuse of voting 

rights by the shareholder will be discussed in connection with the possibility of abusing the 

process of increasing the share capital to the detriment of a minority shareholder. 

The final chapter concentrates primarily on the issue of the right to participate in the share capital 

increase. Most of this chapter deals with the legal and possible contractual arrangements of the 

shareholder's preemptive right to participate in an effective increase in share capital. It describes 
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in which cases the right belongs to the shareholders, the scope of the preemptive right, the 

possibilities of its modification or its exclusion, as well as the right to waive the preemptive right. 

As the contribution obligation can be assumed besides the exercise of the preemptive right with 

an effective increase in the share capital, the last part of this chapter examines the methods of 

protecting the position of a minority shareholder in these cases. 

Based on the conducted analysis, it can be concluded that the setting of legal rules protecting the 

position of a minority member ensures that the change (deterioration) of the member's position 

can occur only with his consent. It does not matter whether his expression of will is omissive (the 

member does not exercise his right), or commissive (the member waives his right, or expresses 

consent with restriction of his right or exclusion of his right or expresses consent with the 

assumption of the contribution obligation by another member or a third party). However, 

affirmative expression of will is not required in cases in which it could jeopardize the further 

functioning of the company and the fulfilment of its purpose. 

Legal remedies for the protection of the position of a minority member in the effective increase 

of the share capital of a limited liability company are to protect the position of a member in such 

a way as to ensure the protection of the position of a minority member without a functional threat 

to the company as a whole. 

Keywords: minority member, effective share capital increase, limited liability company, 

preemptive right 

 

 


