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Úvod: 
 
 Společník obchodní společnosti je častým objektem zkoumání právní teorie, jelikož 
je základním a určujícím prvkem obchodní společnosti. Obchodní společnost nemůže bez 
společníků existovat, a proto je vztah společník – společnost formujícím prvkem života 
společnosti. V současné době, kdy soukromé právo prochází rozsáhlými změnami, 
považuji za nutné přinášet nové pohledy na současnou úpravu právního postavení 
společníka obchodní společnosti, jelikož současná právní úprava obchodního práva zůstane 
jistě ještě dlouhou dobu v platnosti. Tato práce by měla splnit minimálně ten účel, že 
přinese shrnující obraz právního postavení společníka obchodní společnosti, jak ho vidí 
současná právní teorie a v mnohých případech i praxe reprezentovaná soudní judikaturou. 
Dále se v této práci pokusím přinést srovnání postavení společníků jednotlivých druhů 
obchodních společností. Zároveň jsem si vědom, že je velice obtížné vystihnout celou 
problematiku v přiměřeném rozsahu, proto jsem se v této práci nevěnoval koncernovému 
právu a právu přeměn obchodních společností. Tyto oblasti považuji za samostatné a velmi 
komplikované, pročež vyčerpávající pojednání o všech právech a povinnostech společníků 
by zřejmě bylo nad možný a přiměřený rozsah diplomové práce. 
 Na úvod je jistě vhodné pokusit se stručně charakterizovat základní pojmy 
obchodní společnost a společník. Dále se pokusím charakterizovat, pokud možno co 
nejobecněji, vztah mezi společností a společníkem. 

1. kapitola: Obchodní společnost jako právnická osoba 
 
 Obchodní společnost je podle § 56 odst. 1 Obchodního zákoníku právnickou 
osobou. Podle § 18 Občanského zákoníku mají právnické osoby způsobilost mít práva 
a povinnosti, čili jsou subjekty práva stejně jako fyzické osoby. Občanský zákoník vychází 
z teorie fikce.1 Základním kritériem při určování, který subjekt je podle českého práva 
právnickou osobou a který není, je ustanovení § 18 odst. 2 písm. d) Obchodního zákoníku, 
ze kterého vyplývá pravidlo, že právnickou osobou je subjekt, o němž to stanoví zákon bez 
ohledu na to, zda jde o sdružení osob nebo majetku. Obchodní zákoník v § 56 odst. 1 
přímo odkazuje na pojetí právnické osoby v Občanském zákoníku tím, že definuje, která 
sdružení lze považovat za obchodní společnosti, respektive právnické osoby. Zákonodárce 
zde použil taxativní výčet právních subjektů, které lze považovat za právnické osoby. 
Obchodní zákoník považuje za obchodní společnosti následující subjekty: veřejnou 
obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou 
společnost, evropskou společnost a evropské zájmové hospodářské sdružení. Obchodní 
zákoník zcela v souladu s Občanským zákoníkem označuje výše vyjmenované subjekty za 
právnické osoby. 

                                                 
1 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. A KOL. Občanské právo hmotné 1. 4. aktualizované a doplněné 
vydání, Praha : ASPI, a.s., 2005, s. 204. 
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 Právní teorie se víceméně shoduje, když obchodní společnosti vymezuje jako 
společenství či sdružení osob. Dědič, J.2 zařazuje obchodní společnost mezi společenství, 
přičemž společenstvím se podle něj rozumí organizačně právní propojení určitých osob 
k dosažení určitého cíle. Pelikánová, I. a Černá, S. 3 mluví o sdružení osob vzniklém na 
základě smlouvy, připouští ale i označení jako společenství, pospolitost, svaz a asociace. 
Výjimku z tohoto pojetí tvoří jednoosobní společnosti, o kterých bude pojednáno níže. 
Obdobně charakterizuje obchodní společnosti také Bartošíková, M., 4 podle které jsou 
základními znaky obchodní společnosti odlišujícími obchodní společnosti od jiných 
právnických osob takové, že obchodní společnosti jsou sdružení osob spočívající na 
smluvním základě a založené za účelem, kterým je účel podnikatelský, nebo 
nepodnikatelský. 
 Typickým znakem obchodních společností v českém právním řádu, jakožto 
sdružení, či společenství obchodního práva, je právní subjektivita, jelikož jsou ze zákona 
právnickými osobami. To, že obchodní společnosti mají právní subjektivitu, znamená, že 
jsou způsobilé mít práva a povinnosti. Právní subjektivita je znak, který je odlišuje od 
dalších společenství osob obchodního práva, které právní subjektivitu nemají. Mezi 
společenství obchodního práva bez právní subjektivity řadíme například tiché společenství 
podle § 671 až § 681 Obchodního zákoníku, které není subjektem práva (z jednoduchého 
důvodu – není prohlášeno žádným zákonem za právnickou osobu), pročež není způsobilé 
mít práva a povinnosti, ačkoliv jde o sdružení osob založené za podnikatelským účelem.  
 Dalším základním rysem obchodních společností podle Pelikánové, I. a Černé, S.5 
je uzavřený počet členů ve smyslu, že pokud má dojít k nabytí podílu na společnosti bez 
právního nástupce, tak musí dojít ke změně zakladatelského dokumentu nebo stanov. 
Stejný závěr platí i u akciové společnosti, kde je ve stanovách určen počet akcií každého 
druhu. Má-li dojít ke změně počtu těchto akcií, ať již navýšením základního kapitálu nebo 
jinak, musí se změnit stanovy akciové společnosti. 
 Pelikánová, I. a Černá, S.6 řadí mezi druhový znak obchodních společností také 
účel, kterým je podnikání. Podle mne lze s tímto názorem souhlasit s výhradou, že akciové 
společnosti a společnosti s ručením omezeným lze, dle § 56 odst. 1 Obchodního zákoníku, 
in fine, zakládat za jiným účelem. 
 Z výše uvedeného plyne, jak jsem již v úvodu práce uvedl, že společník obchodní 
společnosti je určujícím prvkem obchodní společnosti, která nemůže bez společníků 

                                                 
2 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 324. 

3 PELIKÁNOVÁ, I. ČERNÁ, S. A KOL. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, Praha : 
ASPI, a.s., 2006, s. 37. 

4 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. A KOL. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 
5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 6. 

5 viz pozn. č. 3. 

6 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. A KOL. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, Praha : 
ASPI, a.s., 2006, s. 38. 
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existovat. Vztah společník – společnost je proto formujícím prvkem života společnosti, 
a z toho důvodu je nutné tento vztah zkoumat. 

2. kapitola: Osobní a kapitálové společnosti 
 
 Obchodní společnosti lze rozdělit na osobní, kapitálové a smíšené. Obchodní 
společnosti lze dělit podle způsobu účasti společníka na podnikání obchodní společnosti, 
míry jeho podnikatelského rizika a oddělení majetku obchodní společnosti a společníka.7 
Osobní a kapitálové společnosti lze také rozlišovat na základě toho, do jaké míry daná 
forma akcentuje osobní nebo kapitálovou účast společníka.8 Jiní autoři považují za stěžejní 
rozdíl mezi osobní a kapitálovou obchodní společností fakt, zda alespoň někteří společníci 
ručí omezeně, či neomezeně za trvání společnosti.9 Právní povaha vztahu společníka 
a společnosti tedy vyplývá z toho, zda je společník členem osobní nebo kapitálové 
obchodní společnosti. 
 Základním znakem kapitálových společností je povinnost společníku vložit do 
společnosti určitý majetek, protože společnost je povinna při založení a v průběhu 
existence mít základní kapitál, jehož minimální hranici stanoví zákon. Zásadním znakem 
kapitálové společnosti je také to, že společníci za jejího trvání neručí za závazky 
společnosti. Společníci kapitálových společností nejsou povinni se podílet na ztrátě 
společnosti. Pro kapitálovou společnost je typická organizační struktura, skrze niž se 
společníci podílejí na řízení společnosti. Přímá účast společníků na vedení kapitálové 
obchodní společnosti je proto omezena a v případě obchodního vedení mnohdy zcela 
vyloučena, pokud společník není členem specializovaného orgánu společnosti. Dalším ze 
znaků kapitálových společností je také možnost změny osoby společníka při přechodu 
nebo převodu obchodního podílu, aniž by to bez dalšího mělo ze zákona za následek zánik 
společnosti. 
 Pro osobní společnosti je typické, že společníci se osobně podílejí na podnikání 
společnosti. Z osobní účasti na podnikání společnosti plyne právo jednat jménem 
společnosti a neomezené ručení společníka za závazky společnosti celým svým majetkem. 
Společníci osobních společností se podílejí i na ztrátě společnosti. Změna v osobě 
společníka není bez dalšího v osobní společnosti možná, aniž by to mělo za následek 
zrušení a zánik společnosti. Společníci mají právo a nikoliv povinnost vložit vklady do 
základního kapitálu obchodní společnosti. 
 Česká právní úprava obchodních společností neupravuje pouze čistě osobní 
společnosti. Za čistě osobní obchodní společnost lze považovat veřejnou obchodní 
společnost a za čistě kapitálovou společnost lze považovat akciovou společnost. České 

                                                 
7 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 329. 

8 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. A KOL. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, Praha : 
ASPI, a.s., 2006, s. 48. 

9 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha : C. H. 
BECK, 2005, s. 169. 
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právo zná i tzv. smíšené typy obchodních společnosti, mezi které se řadí komanditní 
společnost a společnost s ručením omezeným. Komanditní společnost se považuje za 
smíšenou, jelikož na ní mají účast dvě skupiny společníků s různým postavením. Postavení 
komplementářů odpovídá postavení společníků v osobní společnosti, postavení 
komanditistů odpovídá spíše postavení společníků v kapitálové společnosti. Společnost 
s ručením omezeným se považuje také za smíšený typ obchodní společnosti.10 Společnost 
s ručením omezeným se někdy také označuje za společnost kapitálovou s prvky osobní 
společnosti.11 Důvodem, proč nelze společnost s ručením omezeným považovat za čistě 
kapitálovou, je zejména ručení společníků do výše svých nesplacených vkladů a ze zákona 
omezená převoditelnost obchodního podílu. 
 Evropskou společnost lze zařadit mezi společnosti kapitálové. Evropské 
hospodářské zájmové sdružení, jelikož se subsidiárně řídí úpravou veřejné obchodní 
společnosti, lze zařadit mezi společnosti osobní. Evropské hospodářské zájmové sdružení 
však vykazuje některé prvky společnosti s ručením omezeným.12 

3. kapitola: Společník obchodní společnosti 
 
 Společníci jsou osoby, které se podílejí na podnikání obchodní společnosti a to tím, 
že společnost založili nebo se stali jejími členy v průběhu života obchodní společnosti. 
Společníci, tím že se podílejí na obchodní společnosti, nejsou podnikateli ve smyslu § 2 
Obchodního zákoníku. Dle Obchodního zákoníku mohou být společníky obchodních 
společností jak právnické, tak fyzické osoby, nestanoví-li právní předpis jinak. Aby se 
právnická nebo fyzická osoba mohla stát zakladatelem nebo společníkem obchodní 
společnosti, musí mít kapacitu být stranou společenské smlouvy, neboli musí mít obecně 
způsobilost k právním úkonům. Právnické osoby v souladu s § 19 Občanského zákoníku 
nabývají způsobilosti k právním úkonům dnem svého vzniku. Fyzické osoby se stávají 
způsobilými k právním úkonům zletilostí. Zakladatelem nebo společníkem obchodní 
společnosti tak může být osoba starší osmnácti let, jejíž způsobilost k právním úkonům 
není žádným způsobem omezena. Výjimečně se společníkem obchodní společnosti může 
stát osoba starší šestnácti let, která se souhlasem soudu uzavřela manželství (§ 8 
Občanského zákoníku), což ovšem neplatí pro společníky veřejné obchodní společnosti 
a komplementáře. Lze se setkat s názory, s nimiž plně souhlasím,13 že zakladatelem nebo 
společníkem obchodní společnosti může být osoba mladší šestnácti let (případně jiná 
k právním úkonům plně nezpůsobilá osoba) zastoupená zákonným zástupcem nebo 
opatrovníkem. 

                                                 
10 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 330. 

11 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 11; 
BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : C. H. BECK, 2006, s. 5 a 7. 

12 DĚDIČ, J., ČECH, P. Evropské právo společností. Praha : Polygon, 2004, s. 77. 

13 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 57. 
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  Jelikož obchodní podíl je v některých formách obchodních společností způsobilým 
předmětem dědění, může osoba, která nemá způsobilost k právním úkonům, podíl na 
obchodní společnosti nabýt také děděním. V tomto případě, pokud nemá taková osoba 
zákonného zástupce, bude soud povinen této osobě jmenovat opatrovníka (§ 27 
Občanského zákoníku), což dle mého názoru neplatí pro společníky veřejné obchodní 
společnosti a komplementáře. 
 Obchodní zákoník klade na zakladatele nebo společníky veřejné obchodní 
společnosti a komplementáře komanditní společnosti další nároky. Speciální požadavky 
plynou z osobní povahy těchto společností, zejména z toho, že tito společníci se podílejí 
osobně na podnikání společností. 
 Podle § 56 odst. 4 Obchodního zákoníku může být fyzická nebo právnická osoba 
společníkem s neomezeným ručením pouze v jedné společnosti. Z citovaného ustanovení 
plyne, že společník veřejné obchodní společnosti nemůže být společníkem jiné veřejné 
obchodní společnosti a komplementářem komanditní společnosti ani komanditistou 
komanditní společnosti, jehož jméno obsahuje firma komanditní společnosti. Pro 
komplementáře komanditní společnosti a komanditistu, jehož jméno je obsaženo ve firmě 
komanditní společnosti, lze dovodit obdobné závěry. Následek porušení tohoto zákazu 
Obchodní zákoník výslovně neupravuje. Podle Štenglové, I.14 však lze dovodit, že 
smlouva, na jejímž základě by se společník měl stát společníkem s neomezeným ručením 
již ve druhé společnosti, je uzavřena v rozporu se zákonem. 
 Některé předpisy omezují právo některých subjektů být společníkem obchodní 
společnosti. Například Zákon o majetku státu, který v § 28 stanoví, že stát se může stát 
zakladatelem nebo se účastnit na podnikání obchodní společnosti pouze ve formě akciové 
společnosti (viz výklad níže). 
 Jedním z obecných znaků právnických osob, jež jsou založeny na členském 
substrátu (mezi tento typ právnických osob patří také obchodní společnosti), je, že jejich 
právní subjektivita je oddělena od osob svých členů, což znamená, že se vznikem takovéto 
právnické osoby vznikl nový subjekt, který má práva a povinnosti a nabývá vlastní 
majetek, s kterým může volně disponovat. Dále je to subjekt, který vytváří vlastní vůli, čili 
je schopen na základě vlastních právních úkonů vstupovat do právních vztahů nezávisle na 
svých členech (to však nikterak není v rozporu s tím, do jaké míry se členové podílejí na 
tvorbě této vůle) a v neposlední řadě je tento subjekt také odpovědný za své jednání. 
V českém právním řádu nejsou právnické osoby trestněprávně odpovědné. 
 V rámci obchodní společnosti vznikají následující právní vztahy, v nichž je 
společník alespoň jednou ze stran: (i) právní vztahy mezi společností a společníky 
(společníkem), (ii) právní vztahy mezi jednotlivými společníky a (iii) právní vztahy mezi 
společníky a třetími osobami. Tyto práva a povinnosti by měly být předmětem zkoumání 
této práce.  

                                                 
14 Shodně ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. 
Praha : C. H. BECK, 2005, s. 173. 
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3.1 Jednočlenné společnosti  

 
 Ačkoliv jsou obchodní společnosti právnické osoby založené na členském 
substrátu, české a evropské právo umožňuje existenci tzv. jednočlenných, neboli 
jednoosobních společností, které mají jednoho společníka. Jediným společníkem se ať již 
právnická nebo fyzická osoba může stát při založení společnosti, čili jako zakladatel, nebo 
v průběhu existence společnosti, kdy zůstane jediným společníkem společnosti. 
Jednočlenná společnost není v souladu s pojetím obchodních společností ve smyslu 
sdružení, spolku nebo jak se někdy uvádí korporace. České právo v souladu s Dvanáctou 
směrnicí připouští existenci jednočlenných obchodních společností (společností s ručením 
omezeným a akciových společností) a přiznává takovým subjektům postavení právnické 
osoby. Důvodem, proč právo umožňuje existenci jednočlenných společností, je umožnit 
jednotlivcům podnikat v takové platformě, která omezuje jejich ručení při podnikání. To se 
týká zejména fyzických osob. Pokud podnikají jako fyzické osoby, tak vždy ručí za 
závazky z podnikatelské činnosti celým svým majetkem. 
 Podle Dvanácté směrnice musí být v právním řádu členského státu umožněna 
existence jednočlenné společnosti s ručením omezeným (viz čl. 2 a 3 Dvanácté směrnice), 
což Obchodní zákoník umožňuje. Dvanáctá směrnice nechává na úvaze členského státu, 
zda umožní existenci jednočlenné akciové společnosti (viz čl. 6 Dvanácté směrnice), což 
Obchodní zákoník umožňuje. Neumožňuje naopak existenci jednočlenných osobních 
společností. Osobní obchodní společnosti jsou ex lege vždy společenství minimálně dvou 
osob (viz § 76 odst. 1 a § 93 odst. 1 Obchodního zákoníku). 
 Český právní řád však obsahuje některá omezení existence jednočlenných 
společností. Společnost s ručením omezeným, dle § 105 odst. 2 Obchodního zákoníku 
může založit jedna právnická, nebo fyzická osoba s tím, že fyzická osoba může být 
jediným společníkem nejvýše tří jednočlenných společností s ručením omezeným a že 
společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem 
nebo společníkem jiné společnosti s ručením omezeným.  
 Dědič J.15 i Štenglová, I.16 shodně uvádí názor, že omezení plynoucí z ustanovení 
§ 105 odst. 2 Obchodního zákoníku se vztahují i na jednočlenné zahraniční společnosti, 
což dovozují z § 24 Obchodního zákoníku, kde je umožněno zahraničním osobám založit 
nebo se podílet na české obchodní společnosti. 
 Porušení § 105 odst. 2 Obchodního zákoníku při zakládání společnosti má za 
následek neplatnost zakladatelské listiny. Je-li přesto taková společnost s ručením 
omezeným zapsána do obchodního rejstříku, pak má být zrušena podle § 68a odst. 2 písm. 
f) pro rozpor se zákonem v počtu zakladatelů, který je nižší než dva. Při převodu 
obchodního podílu na společnosti s ručením omezeným je následkem porušení § 105 odst. 
2 Obchodního zákoníku neplatnost smlouvy o převodu obchodního podílu. Pokud se 
osoba, která nesplňuje podmínky § 105 odst. 2 Obchodního zákoníku, stane dědicem nebo 
                                                 
15 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 960. 

16 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha : 
C. H. BECK, 2005, s. 357. 
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právním nástupcem obchodního podílu a tím se stane společníkem v jednočlenné 
společnosti, pak by takový stav byl důvodem pro zrušení společnosti podle § 68 odst. 6 
písm. c) Obchodního zákoníku, jelikož zaniknou zákonem vyžadované předpoklady pro 
vznik společnosti. 
 Jediným zakladatelem akciové společnosti může být pouze právnická osoba (viz 
§ 162 odst. 1 Obchodního zákoníku). Obchodní zákoník však nezakazuje, aby se v průběhu 
existence akciové společnosti soustředily všechny akcie v rukách jediné osoby, čili aby se 
jediným akcionářem stala fyzická osoba.  
 Porušením povinnosti uvedené v § 162 odst. 1 Obchodního zákoníku při zakládání 
akciové společnosti se stává zakladatelská listina neplatnou. Je-li taková společnost 
zapsána do obchodního rejstříku, pak má být zrušena podle § 68a odst. 2 písm. f) 
Obchodního zákoníku pro rozpor se zákonem v počtu zakladatelů, který je nižší než dva. 

3.2 Rozhodování jediného společníka 

 
 Podle § 192, respektive § 132 Obchodního zákoníku má-li společnost jediného 
akcionáře, respektive společníka, valná hromada se nekoná a její působnost vykonává 
jediný společník. V této věci zastává Nejvyšší soud ČR17 stanovisko, že výkon působnosti 
valné hromady není právním úkonem, a proto je-li jediným akcionářem, respektive 
společníkem akciová společnost, práva akcionáře vykonává představenstvo jako kolektivní 
orgán, tedy způsobem stanoveným pro jeho rozhodování (většinou svých členů určenou 
stanovami, nestanoví-li tak většinou všech) a nikoliv způsobem, kterým činí členové 
představenstva právní úkony jménem společnosti.18 

3.3 Stát jako společník obchodní společnosti 

 
 V soukromém právu má stát dvojí úlohu a zároveň postavení v právních vztazích. 
Na jednu stranu zůstává vrchnostenským subjektem nadaným určitou privilegovanou mocí, 
která je právem přiznána jenom státu (např. právo a zároveň povinnost rozhodovat spory 
vyplývající ze soukromého práva), na druhou stranu se české právo snaží postavit stát 
v soukromoprávních vztazích na roveň ostatním subjektům soukromého práva, když ho 

                                                 
17 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 1193/2007: „…je-li jediným společníkem společnosti s ručením 
omezeným akciová společnost, činí rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady představenstvo akciové 
společnosti. Stejný závěr se uplatní ve vztahu k jedinému společníkovi akciové společnosti. Je tomu tak proto, že 
rozhodování v působnosti valné hromady není jednáním společnosti ve vztahu ke třetím osobám (právním úkonem), a 
proto je nemohou činit osoby, oprávněné jednat jménem společnosti (v projednávané věci společně předseda a 
místopředseda společnosti), ale musí je přijmout orgán k tomu oprávněný, tj. představenstvo společnosti. Závěr 
odvolacího soudu, že rozhodnutí jediného akcionáře o odvolání člena představenstva z funkce je právním úkonem, je s 
výše formulovanými závěry Nejvyššího soudu v rozporu.“, [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=38811&searchstr=29+Cdo+1193%2F2007. 

18 Praktické důsledky výše uvedené judikatury Nejvyššího soudu ČR jsou zevrubně popsány v článku: ŠTENGLOVÁ, I., 
ČECH, P. K rozhodování jediného společníka. Právní Rádce, 2008 č. 9, s. 4. 
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v § 21 Občanského zákoníku prohlašuje za právnickou osobu.19 Stát má 
v soukromoprávních vztazích určitá privilegia, na druhou stranu je také v mnohem širší 
míře omezován zákonem, a to platí také v právní úpravě státu jako společníka obchodních 
společností. 
 Postavení státu jako společníka obchodních společností upravuje Zákon o majetku 
státu. Stát může podle § 28 Zákona o majetku státu založit obchodní společnost pouze ve 
formě akciové společnosti. Za stát vystupuje při zakládání obchodní společnosti 
ministerstvo, jehož jménem jedná ministr (viz § 7 odst. 1 Zákona o majetku státu), který 
může k těmto úkolům zmocnit jiného vedoucího zaměstnance ministerstva (viz § 7 odst. 2 
Zákona o majetku státu). Ministerstvo může založit akciovou společnost pouze po 
předchozím souhlasu vlády, která současně stanoví, zda akcie budou znít na jméno nebo na 
majitele. Ministerstvo může vložit do akciové společnosti majetek, se kterým je příslušné 
hospodařit, anebo na základě svého opatření majetek (viz § 20 Zákona o majetku státu), 
s nímž je příslušná hospodařit organizační složka jím zřízená. Stát se může také stát 
akcionářem akciové společnosti, aniž by ji založil nebo se na jejím založení účastnil. Pro 
vstup státu do akciové společnosti platí stejná pravidla jako pro založení společnosti 
státem.  
 Práva akcionáře, podle § 28 odst. 2 Zákona o majetku státu věta druhá, jménem 
státu v existující akciové společnosti, kde je stát akcionářem, vykonává vládou písemně 
pověřený zaměstnanec zakládajícího ministerstva. Postupuje přitom v souladu s právními 
předpisy a podle písemných pokynů ministra, jemuž o své činnosti podává v jím určených 
pravidelných intervalech písemné zprávy. Toto ustanovení považuji za poněkud nešťastné. 
Nutnost jmenování pověřeného zaměstnance vládou pro výkon akcionářských práv může 
velice omezit chod společnosti v případě, kdy náhle nebude moci pověřený zaměstnanec 
vykonávat své úkoly, pokud se nepodaří promptně svolat vládu, aby jmenovala nového 
zaměstnance. 
 Spornou otázkou zůstává, zda mohou přejít podíly v jiných formách obchodních 
společností na stát bez jeho zapříčinění (např. děděním). Jisté je, že stát nemůže založit 
jinou obchodní společnost než akciovou. K nabytí účasti na jiných formách obchodních 
společností Havlan, P.20 zastává názor, že státu nelze upřít právo na nabytí jakéhokoliv 
majetku, a proto může nabýt členství i jiné formě obchodní společnosti. Opačný názor 
zastává Dvořák, T.,21 jelikož státní záruka může být poskytnuta pouze na základě 
zvláštního zákona, který zde podle něj chybí. 
 Kloním se spíše k názoru, který zastává Havlan, P., jelikož Dvořákův argument 
nemožnosti poskytnout ručení může být vyvrácen tím, že ručení dle Obchodního zákoníku 
například v § 106 lze považovat za ručení podle zvláštního zákona. 
 

                                                 
19 Viz: ŠVESTKA, J. SPÁČIL, J., ŠKÁROVÁ, M., HULMÁK, M. A KOL. Občanský zákoník. I. § 1-459. Komentář. 1. 
vydání. Praha : C. H. BECK, 2008, s. 261. 

20 HAVLAN, P. Majetek státu v platné právní úpravě. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Linde, 2006, s. 274. 

21 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 84. 
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3.4 Obec jako společník obchodní společnosti 

 
 Právní teorie s shoduje, že obec v soukromoprávních vztazích vystupuje jako 
právnická osoba.22 Podle Eliáše, K.23 je statutárním orgánem obce ve smyslu § 20 odst. 2 
Obchodního zákoníku starosta, jelikož jedená jménem obce navenek a činí jejím jménem 
právník úkony, čili o postoji obce ve věcech společnosti rozhoduje zastupitelstvo nebo rada 
obce a vůli obce navenek na valné hromadě nebo před notářem, pokud jde o společnost 
jednoosobní, projevuje starosta. Nejvyšší soud ČR24 judikoval, že pokud mají rozhodovat 
jak rada a tak zastupitelstvo o tom, zda obec učiní jako společník společnosti určité 
rozhodnutí, pak nezáleží na tom, který z orgánů první rozhodne a podstatné je pouze to, 
aby orgány rozhodnutí učinily. Nejvyšší soud ČR dále ve výše citovaném rozhodnutí 
judikoval, že starosta může učinit některé úkony ve směru k obchodním společnostem až 
po předchozím schválení tohoto úkonu radou obce a zastupitelstvem. 

3.5 Vznik a zánik členství ve společnosti 

 
 Členství v obchodní společnosti může vzniknou zásadně dvěma způsoby, a to 
originárně nebo derivativně. Originární nabytí členství na obchodní společnosti je nabytí 
členství na společnosti, aniž by společník měl právního předchůdce. Společníkem bez 
právního předchůdce je zejména zakladatel společnosti. Společníky, kteří nejsou 
zakladateli, avšak nabývají svůj podíl na společnosti při jejím založení, můžeme nazývat 
upisovateli (tento název lze v obecné rovině převzít pro všechny společníky všech forem 
obchodních společností podle Černé, S. a Pelikánové, I.25).  
 Derivativní nabytí členství v obchodní společnosti je nabytí od právního 
předchůdce v obchodní společnosti. Jedná se zejména o nabytí na základě smlouvy nebo 
dědění. Specifickým způsobem nabývání obchodního podílu je dispozice s akcií jako 
cenným papírem. 
 Způsoby zániku členství v obchodní společnosti lze systematicky rozdělit na dvě 
skupiny. První skupina zahrnuje způsoby související s derivativním vznikem členství jiné 
osoby. Do druhé skupiny lze zařadit takové způsoby zániku členství, kdy členství zaniká 
bez právního nástupce, což je například zánik společnosti, jejímž je společník členem, 
vystoupení společníka nebo změna společenské smlouvy. 
 O možnostech nabývání a pozbývání členství v jednotlivých formách obchodních 
společností podrobněji níže v části pojednávající o jednotlivých formách obchodních 
společností. 
                                                 
22 ELIÁŠ, K. Obec jako společník kapitálových společnost. Ad Notam, 1999, č. 6, s. 113. 

23 ELIÁŠ, K. Obec jako společník kapitálových společnost. Ad Notam, 1999, č. 6, s. 113. 

24 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 507/2007, [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=35639&searchstr=29+Cdo+507%2F2007 

25 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. A KOL. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, Praha : 
ASPI, a.s., 2006, s. 64. 
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4. kapitola: Práva a povinnosti společníka – obecné úvahy 
 
 Práva a povinnosti společníka určující jeho postavení vůči společnosti vyplývají 
z právních předpisů, společenské smlouvy a stanov. V této souvislosti je vhodné se 
pozastavit nad právní povahou stanov. Stanovy jsou vydávány fakultativně ve společnosti 
s ručením omezeným. Obligatorně se vydávají v akciové společnosti. Stanovy považuje, 
alespoň pokud je mi známo, česká právní teorie za smlouvu svého druhu.26 Z toho tedy 
plyne, že práva a povinnosti společníka plynoucí mu ze společenské smlouvy a ze stanov 
mají obligační povahu. 
 Práva a povinnosti mezi společníky navzájem a mezi společností a společníky, či 
společníkem, ačkoliv vždy nemusí jít o vztahy mezi dvěma podnikateli, řadí Obchodní 
zákoník mezi tzv. absolutní obchody (viz § 261 odst. 3 písm. a ). To, že jde o absolutní 
obchod, má význam zejména z hlediska aplikace ustanovení o ručení, náhradě škody 
a promlčení. 
 Zda lze ustanovení obchodního zákoníku upravující práva a povinnosti společníků 
považovat za kogentní nebo dispozitivní, není na první pohled zcela jasné. Právní teorie 
dovodila,27 že na posuzování dispozitivnosti a kogentnosti ustanovení upravujících práva 
a povinnosti v rámci úpravy obchodních společností v Obchodním zákoníku se použije 
Občanský zákoník, který obsahuje vlastní úpravu dispozitivnosti a kogentnosti v § 2 odst. 
3, kde se stanoví, že účastníci občanskoprávních vztahů si mohou vzájemně svá práva 
a povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon nazakazuje a jestliže 
z povahy ustanovení zákona nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit. 
 Společník vůči obchodní společnosti může vystupovat nejen v postavení člena 
právnické osoby, ale také v postavení statutárního orgánu nebo člena jiného orgánu 
společnosti (u akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným se jedná zejména 
o dozorčí radu). Společníci osobních společností jsou ex lege statutárním orgánem 
osobních společností (ve veřejné obchodní společnosti všichni společníci, není-li 
dohodnuto ve společenské smlouvě jinak, v komanditní společnosti jsou statutárním ex 
lege komplementáři). U kapitálových společností nejsou ex lege společníci statutárním 
orgánem, členem statutárního orgánu nebo členy jiných orgánů (dozorčí rady), nicméně 
není vyloučeno, a v praxi je to velmi časté, aby se někteří nebo všichni společníci zákonem 
a stanovami určeným způsobem stali statutárním orgánem, členem statutárního orgánu 
nebo jiného orgánu. 
 Mezi společníkem, který je statutárním orgánem nebo členem orgánu společnosti, 
vzniká specifický vztah se specifickými právy a povinnostmi. Výkon funkce statutárního 
orgánu nebo člena jiného orgánu společnosti je podle § 66 odst. 2 Obchodního zákoníku 

                                                 
26 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. A KOL. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, Praha : 
ASPI, a.s., 2006, s. 390.; DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6 přepracované vydání. 
Praha : C. H. BECK, 2007, s. 69. 

27 Viz DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s 6; 
Shodně BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání Praha : C. H. BECK, 2006, 
s. 4.  
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závazek osobní povahy, nelze ho tedy na rozdíl od práva společníka (zejména výkon práva 
společníka na valné hromadě společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti) 
vykonávat pomocí zástupce.  

4.1 Dělení práv a povinností společníků obchodních společností 

 
 Práva a povinnosti společníků obchodních společností dělí česká právní teorie 
několika způsoby.  
 Prvním způsobem je dělení na práva a povinnosti majetkové a nemajetkové 
povahy.28 Mezi majetková práva a povinnosti lze zařadit povinnost vkladovou 
a ručitelskou, případně obdobnou povinnost (např. příplatková povinnost, povinnost 
podílet se na ztrátě společnosti), právo podílet se na zisku, likvidačním zůstatku a právo na 
vypořádací podíl. Mezi nemajetková práva lze řadit právo podílet se na řízení společnosti, 
kontrolní práva a informační práva. 
 Práva a povinnost se dále mohou dělit na základní a vedlejší.29 Mezi práva základní 
je řazeno právo hlasovací a kontrolní, právo na podíl na zisku a právo na vypořádání při 
zániku členství společníka ve společnosti nebo při zániku společnosti. Mezi práva vedlejší 
jsou řazena práva dispozice s obchodním podílem, právo žalovat jménem společnosti 
a právo podat soudu návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. 

5. kapitola: Podíl 
 
 Podíl je klíčovým pojmem právní úpravy obchodních společností. Podíl vyjadřuje 
obsah a rozsah účasti společníka na obchodní společnosti. Každý společník obchodní 
společnosti má podíl. Jelikož obchodní společnost nemůže existovat, aniž by měla 
společníky, tak nemůže existovat obchodní společnost, kde by podíl nikomu nepatřil. 
Z těchto důvodů obsahuje Obchodní zákoník pro některé společnosti speciální úpravu 
z obecné výjimky, že společnost nemůže nabývat vlastní podíly. 
 Právní vztah mezi obchodní společností a společníkem není právním vztahem 
bezúplatným. Podíl získává společník jako protiplnění za to, že do společnosti vložil 
vklad.30 U osobních společností, kde není povinnost vkladu, je podle mého názoru podíl 
také protiplněním, nikoliv však za vklad (společenská smlouva nestanoví, že společníci 
jsou povinni poskytnout vklad), ale za to, že se společníci podílejí osobně na podnikání 
společnosti. Dle názoru Dědiče, J.31 lze z Obchodního zákoníku dovodit, že společníci 
veřejné obchodní společnosti a komplementáři jsou povinni se osobně podílet na podnikání 
obchodní společnosti. 
                                                 
28 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. A KOL. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, Praha : 
ASPI, a.s., 2006, s. 65. 

29 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 158. 

30 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 408. 

31 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 332. 
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 Podíl je předmětem obchodněprávního vztahu mezi společností a společníkem. 
Předmětem právních vztahů v českém soukromém právu podle § 118 Občanského 
zákoníku jsou věci, práva a jiné majetkové hodnoty.  
 Podíl je podle některých autorů jinou majetkovou hodnotou.32 Podle jiných autorů 
je věcí.33 
 Podle mého názoru nemůže být podíl věcí (obdobně se vyjadřuje i Dědič, J. 
v případě podílu na společnosti s ručením omezeným34). Občanský zákoník věci 
nedefinuje, ale podle Švestky, J.:35 „Občanský zákoník má v § 118 na mysli toliko hmotné 
předměty (res corporales) za předpokladu, že jsou ovladatelné a užitečné tj., že slouží 
potřebám lidí.“ Z výše uvedené teoretické definice věcí vyplývá mimo jiné to, že věc musí 
být hmotným předmětem. Podíl na obchodní společnosti není čistě hmotným předmětem. 
 O jiných majetkových hodnotách Švestka, J. tvrdí, že:36 „Co se rozumí jinými 
majetkovými hodnotami občanský zákoník sám nevysvětluje. Lze však z něho vyčíst, že jde: 
a) o hodnoty majetkové, b) o jiný předmět než věc v právním smyslu než o byt či nebytový 
prostor anebo než o právo.“… „Z podmínky sub b) vyplývá, že jde sice o hodnoty 
majetkové, ale zároveň nehmotné (imateriální).“ Podíl odpovídá přesně teoretické definici 
jiné majetkové hodnoty. Podíl má svou hodnotu (k možnostem vyčíslení hodnoty viz níže).  
 Zda je podíl věcí nebo jinou majetkovou hodnotou má význam pro to, zda mluvíme 
o společníkovi jako o majiteli nebo vlastníkovi podílu. Předmětem vlastnického práva 
jakožto práva věcného jsou věci. Není-li podíl věcí, pak nemůže být předmětem 
vlastnického práva. Obchodní podíl je tedy předmětem jiného práva, a protože Obchodní 
zákoník používá v § 61 odst. 1 věta druhá spojení, že „společník může mít pouze jeden 
podíl ve společnosti, lze mluvit o tzv. majitelském právu.37 Podle Černé, S. a Pelikánové, 
I.38 je podíl na společnosti předmětem vlastnického práva z důvodu, že je věcí. Podle 
Dědiče, J.39 je podíl (dovozováno pro podíl na společnosti s ručením omezeným) 
předmětem vlastnického práva, i když věcí není. Podle mého názoru by tuto debatu mohl 
                                                 
32 ELIÁŠ, K. Obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným I., Bulletin advokacie 1996, č.8, s. 55. a shodně 
DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 86. 
 
33 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. A KOL. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, Praha : 
ASPI, a.s., 2006, s. 72. 

34 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 1019. 

35 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. A KOL. Občanské právo hmotné 1. 4. aktualizované a doplněné 
vydání, Praha : ASPI, a.s. 2005, s. 272. 

36 KNAPPOVÁ, M., ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J. A KOL. Občanské právo hmotné 1. 4. aktualizované a doplněné 
vydání, Praha : ASPI, a.s. 2005, s. 285. 

37 Shodně DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2008, 
s. 86. 

38 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. A KOL. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, Praha : 
ASPI, a.s., 2006, s. 72. 

39 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 1020. 
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vyřešit zákonodárce tím, že by podíl na společnosti v obchodním zákoníku pojmenoval 
věcí. Nakládání s takovou věcí by podléhalo zvláštnímu režimu. Ostatně zákonodárce tak 
již učinil u podniku, který označil za věc hromadnou. 
 Podíl na obchodní společnosti nemůže být obecně představován cenným papírem. 
Jediným podílem na společnosti, který může být představován cenným papírem, je podíl 
na akciové společnosti. 
 V souvislosti s podílem se objevuje otázka, kolik obchodních podílů může mít 
společník obchodní společnosti. Obecně na to odpovídá Obchodní zákoník v § 61 odst. 1 , 
když říká, že každý společník může mít pouze jeden podíl na obchodní společnosti. Získá-
li dosavadní společník podíl od jiného společníka, tak není vlastníkem dvou podílů, ale 
jednoho podílu o velikosti svého původního podílu na společnosti a nově získaného podílu. 
Tímto je vyjádřen princip přirůstání podílu.40 
 Princip přirůstání neplatí pro společníky akciové společnosti, akcionáře. Na to, 
kolik má akcionář podílů na akciové společnosti, jsou dva rozdílné názory. První,41 se 
kterým se ztotožňuji, je takový, že akcionář má tolik podílů na akciové společnosti 
a v takovém rozsahu, kolik akcií a o jaké jmenovité hodnotě vlastní, což vyplývá z § 155 
odst. 1 Obchodního zákoníku, který stanoví, že akcie jsou cenným papírem, s nímž jsou 
spojena práva akcionáře jako společníka. Účast na společnosti tedy není spojena s určitou 
osobou, ale s cenným papírem. S výše uvedeným názorem se také ztotožňuji z toho 
důvodu, že lze na jednotlivé akcie hledět jako na samostatné majetkové hodnoty, jelikož 
podle Zákona o cenných papírech se na cenné papíry vztahují ustanovení o věcech 
movitých, nestanoví-li Zákon o cenných papírech či zvláštní právní předpis jinak. 
V literatuře lze objevit i opačné názory, podle nichž jedna osoba může mít pouze jedinou 
účast na akciové společnosti. Mezi takové názory patří i názor Bárty, J.. 42 
 Teorie často pro vymezení podílu používá vymezení pomocí jeho kvalitativní 
a kvantitativní stránky.43 Toto vymezení se nejčastěji objevuje v souvislosti s obchodním 
podílem, tedy podílem na společnosti s ručením omezeným, ale dle mého názoru ho lze 
použít i pro podíl obecně.44 
 Kvalitativni stránka podílu je tvořena souborem práv a povinností, jež plynou 
společníkovi z účasti na společnosti a tvoří specifickou ucelenou jednotu. Podle Dědič, J.45 

                                                 
40 Více k principu přirůstání podílu viz: PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. A KOL. Obchodní právo. Společnosti 
obchodního práva a družstva. II. díl, Praha : ASPI, a.s., 2006, s .73. 

41Shodně DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6. přepracované vydání Praha : C. H. 
BECK, 2007, s. 45. 

42 BÁRTA, J., Účast a zastupování na valné hromadě akciové společnosti. Právní rozhledy, 1995, č. 8, s. 305 

43 Toto vymezení zřejmě poprvé použila pro obchodní podíl POKORNÁ, J. K vymezení pojmu obchodní podíl. Právník, 
1995, č. 9, s. 872. 

44 Shodně ho obecně používá pro podíl i Dědič, J. v DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 
2002, s. 408. 

45 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 409. 
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nelze všechna práva a povinnosti společníka subsumovat pod pojem podíl. Podle něho 
nelze mezi práva povinnosti, které jsou součástí podílu, zařadit práva a povinnosti sankční 
povahy vzniklá z důvodu porušení povinností společníkem. Ucelenost práv a povinností 
dělá z podílu novou kvalitu - majetkovou hodnotu, se kterou je možno v souladu se 
zákonem určitým způsobem disponovat.  
 Kvantitavní stránka vyjadřuje výši a hodnotu podílu na společnosti. Dle Dědiče, 
J.46 jsou termíny výše a hodnota dva různé pojmy, ale nelze říci, že jsou to pojmy na sobě 
nezávislé, jelikož hodnota obchodního podílu vyplývá z jeho výše. Výše podílu odpovídá 
míře účasti společníka na společnosti. Míra účasti společníka na společnosti odpovídá 
rozsahu práv a povinností, které patří každému společníkovi v poměru k ostatním 
společníkům. Způsob, jakým se zjišťuje rozsah práv a povinností vůči ostatním 
společníkům, se liší v závislosti na formě společnosti. Zjištění míry účasti společníka na 
společnosti upravuje explicitně Obchodní zákoník pouze pro společnost s ručením 
omezeným v § 114 odst. 1 tak, že výše obchodního podílu společníka na společnosti 
s ručením omezeným se určuje podle poměru vkladu společníka k základnímu kapitálu 
společnosti, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Společenská smlouva může určit 
rozdílnou výši obchodních podílů například v závislosti na tom, že někteří společníci se 
podílejí osobně na podnikání společnosti a jiní pouze vkladem majetku. Odchylná úprava 
určení výše obchodního podílu ve společenské smlouvě má však své meze. Taková úprava 
nesmí být v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku a s dobrými mravy. 
Společenská smlouva by zejména nemohla stanovit, že výše obchodní podílu se rovná 
nule. U komanditní společnosti a veřejné obchodní společnosti zákon nepožaduje 
vymezení výše podílů. Ke stanovení výše podílu na společnosti dochází jen v zákonem 
presumovaných situacích a ani v těchto situacích zákon nehovoří o výši podílu na 
společnosti. K určení výše podílu na komanditní společnosti nebo veřejné obchodní 
společnosti se přikročí vždy, když bude potřeba určit vypořádací podíl a podíl na 
likvidačním zůstatku (k určení a výši vypořádacího podílu viz níže). V případě akciové 
společnosti není v Obchodním zákoníku také uveden způsob výpočtu podílu na akciové 
společnosti. Z úpravy akciové společnosti nicméně vyplývá, že podíl akcionáře na akciové 
společnosti vyplývá z poměru součtu jmenovitých hodnot akcií, jejichž je akcionář 
vlastníkem, k výši základního kapitálu. Výše podílu je relativně stálou veličinou, 
k jejímž změnám dochází například při navýšení základního kapitálu obchodní společnosti, 
případně u veřejné obchodní společnosti v případě, že dá společník výpověď a ostatní 
společníci se rozhodnou pro pokračování obchodní společnosti, nebo v případě společnosti 
s ručením omezeným při zrušení účasti společníka soudem. 
 Na rozdíl od výše obchodního podílu je dle Dědiče, J.47 hodnota podílu proměnnou 
veličinou. Podle § 61 odst. 1 Obchodního zákoníku se hodnota podílu na společnosti 
oceňuje podle míry účasti na čistém obchodním majetku společnosti. Míra účasti je 
stanovena zlomkem podle výše podílu na společnosti.  

                                                 
46 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 409. 

47 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s 410. 
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6. kapitola: Práva a povinnosti společníka vyplývající z jeho účasti na 
společnosti 
 
 Dále se budu zabývat jednotlivými nejdůležitějšími právy a povinnostmi 
společníků obchodních společností v rozsahu, ve kterém jsou společná pro všechny 
společníky jednotlivých forem obchodních společností. V této kapitole se budu také 
zabývat určitými specifiky postavení společníků v jednotlivých formách obchodních 
společností, pokud to bude na příslušném místě účelné. 

6.1 Povinnosti vyplývající z ručení společníků za závazky společnosti 

 
 Obecná úprava ručení společníků obchodních společností je upravena v § 56 odst. 5 
a 6 Obchodního zákoníku. Odchylky od obecné úpravy jsou upraveny v ustanoveních 
o jednotlivých formách obchodních společností. Celkově však úprava ručení v části druhé 
Obchodního zákoníku komplexní není, a proto § 56 odst. 4 odkazuje na obecnou úpravu 
ručení v Obchodním zákoníku. Ručení společníků obchodních společností je ručením, 
které vzniká ze zákona. Na rozdíl od obecné úpravy ručení není proto k jeho vzniku 
potřeba zvláštní právní úkon. 

6.1.1. Ručení za závazky společnosti 

 
 Obchodní společnosti jsou právnickými osobami a odpovídají za závazky celým 
svým majetkem. Obchodní zákoník však mimo tuto odpovědnost souběžně upravuje 
i ručení společníků některých společností za závazky společnosti. Účelem této úpravy je 
ochrana věřitelů obchodních společností. Vztah společníka a společnosti lze 
charakterizovat tím, zda a do jaké míry ručí za závazky společnosti. Z toho, zda nebo do 
jaké míry ručí za závazky společnosti, vyplývá z toho do jaké míry se předpokládá osobní 
účast společníka na podnikání společnost. Ručení společníka za závazky společnosti je 
ručením ze zákona ve smyslu § 312 Obchodního zákoníku. 
 Obchodní zákoník v § 56 odst. 5 v úpravě ručení odkazuje na obecnou úpravu 
ručení Obchodního zákoníku, a to sice na § 303 až 311. Obchodní zákoník v § 56 odst. 5 
a 6 upravuje ručení společníků za trvání společnosti a po zániku společnosti. Obchodní 
zákoník dále rozlišuje ručení omezené a neomezené.  
 Neomezeným ručením za trvání společnosti se rozumí to, kdy společník obchodní 
společnosti ručí za závazky společnosti celým svým majetkem do výše závazků 
společnosti. Neomezeně za trvání společnosti ručí společníci veřejné obchodní společnosti, 
komplementáři komanditní společnosti, komanditisté komanditní společnosti, jejichž 
jméno je obsaženo ve firmě komanditní společnosti, a komanditista, který jednal jménem 
komanditní společnosti bez zmocnění. 
 Omezeným ručením je takové ručení, kdy společník ručí za závazky společnosti jen 
do zákonem stanovené výše avšak celým svým majetkem. Omezeně ručícími společníky za 
trvání obchodní společnosti jsou společníci společnosti s ručením omezeným 
a komanditisté. Společníci společnosti s ručením omezeným ručí do výše všech 
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nesplacených vkladů, přičemž rozhodující je stav zapsaný do obchodního rejstříku. 
Komanditista ručí za trvání společnosti do výše svého nesplaceného vkladu. 
 
Ručení společníků za trvání společnosti 
 Společníci obchodních společností, mají-li tuto povinnost, ručí za závazky 
společnosti, v souladu s § 307 odst. 1 Obchodního zákoníku, solidárně, nestanoví-li 
Obchodní zákoník ve speciální úpravě jednotlivých druhů obchodních společností jinak. 
Odchylně je upraveno postavení komanditistů v § 93 odst. 1. Obchodního zákoníku. 
Komaditista ručí za trvání společnosti za závazky komanditní společnosti pouze do výše 
svého nesplaceného vkladu. 
 Věřitel společnosti se může domáhat na společnících splnění závazku jen v případě, 
nesplní-li společnost svůj závazek, ačkoliv ji k tomu věřitel písemně vyzval. Vyzvání 
společnosti k plnění však není třeba, není-li pochyb, že společnost svůj závazek nesplní. 
Soudní judikatura48 a praxe se sjednotily na tom, že lze současně jedinou žalobou žalovat 
povinnost dlužníka a ručitele zaplatit splatný dluh. Ve výroku pak soud stanoví, že dluh 
jednoho zaniká v míře, v jaké zaplatil druhý dlužník. 
 Pokud společník splní závazek společnosti, za nějž ručil, nabývá vůči společnosti 
práva věřitele a je oprávněn požadovat všechny doklady a pomůcky, které má věřitel a jež 
jsou potřebné k uplatnění nároku vůči dlužníkovi (viz § 308 Obchodního zákoníku). Poté 
co společník splní svůj ručitelský závazek, má, jelikož jde o solidární závazek, právo na 
regres vůči ostatním společníkům podle § 511 Občanského zákoníku a vůči společnosti jen 
na svůj podíl na závazku. Společník také může požadovat od společnosti vše, co plnil 
v rámci svého ručitelského závazku. Odchylně je právo na regres upraveno pro společníky 
společnosti s ručením omezeným (viz § 106 odst. 2 Obchodního zákoníku) a pro 
komanditisty (viz § 93 odst. 4). Plnění společníků společnosti s ručením omezeným za 
společnost z titulu ručení se nejprve započítává na nesplacenou část vkladu společníka, 
který plnil za společnost. Pokud společník již svůj vklad do společnosti s ručením 
omezeným nebo komanditista do komanditní společnosti plně splatil, může společník 
požadovat plnění od společnosti. Není-li možné požadovat plnění od společnosti, pak může 
společník společnosti s ručením omezeným a komanditista komanditní společnosti 
požadovat náhradu od těch společníků, kteří dosud nesplatili svůj vklad, jinak od každého 
společníka v rozsahu jeho účasti na společnosti. 
 Je-li na majetek společnosti prohlášen konkurz, ručí společníci obchodní 
společnosti podle § 56 odst. 5 Obchodního zákoníku za závazky společnosti jen věřitelům, 
kteří přihlásili své pohledávky do konkurzu a jen do výše, v níž věřitelé nebyli uspokojeni 
v konkurzu. 
 
Ručení společníků po zániku společnosti 
 Ručení společníků po zániku společnosti je upraveno v § 56 odst. 6 Obchodního 
zákoníku. Podle tohoto ustanovení ručení společníků nezaniká zánikem společnosti, ale 

                                                 
48 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 583/2004, [online], [cit. 30. října 2008],          
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=22466&searchstr=29+Odo+583%2F2004 
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z důvodu ochrany věřitelů pokračuje i po zániku společnosti. Ručení trvá bez ohledu na to, 
zda společnost zanikla bez likvidace či s likvidací.  
 Z § 56 odst. 6 Obchodního zákoníku vyplývá, že zanikla-li společnost bez 
likvidace, ručí společníci po jejím zániku v rozsahu, v jakém ručili za trvání společnosti. 
Společníci veřejné obchodní společnosti, komplementáři a komanditisté komanditní 
společnosti, jejichž jméno je obsaženo ve firmě komanditní společnosti, ručí po zániku 
společnosti za závazky celým svým majetkem. Společníci společnosti s ručením 
omezeným ručí za závazky společnosti s ručením omezeným po jejím zániku, zanikla-li 
bez likvidace, do výše nesplacených vkladů v době zániku společnosti. Zanikla-li 
společnost bez likvidace, pak společníci, kteří ručili solidárně za závazky společnosti za 
jejího trvání, ručí za závazky společnosti solidárně i po jejím zániku. 
 Zanikla-li společnost s likvidací, ručí společníci za její závazky i po zániku 
nejméně v rozsahu, v jakém za ně ručili za trvání společnosti. Společníci, kteří ke dni 
zániku společnosti neručili za zakázky společnosti (akcionáři akciových společností, 
komanditisté, jenž splatili svůj vklad do komanditní společnosti, a společníci společnosti 
s ručením omezeným, u které byly splaceny všechny vklady), ručí po zániku společnosti 
do výše svého podílu na likvidačním zůstatku. Ti společníci, kteří ručili za trvání 
společnosti solidárně, ručí i po zániku společnosti s likvidací solidárně. Ti společníci, kteří 
ke dni zániku společnosti neručili za závazky společnosti, odpovídají za závazky 
společnosti po jejím zániku do výše podílu na likvidačním zůstatku a neručí po zániku 
společnosti solidárně a nepřichází u nich v úvahu vzájemné vyrovnání.49 

6.1.2. Ostatní ručitelské povinnosti společníka obchodní společnosti 

 
 Obchodní zákoník upravuje ručitelskou povinnost společníka, respektive bývalého 
společníka také v souvislosti s některými povinnostmi, které vznikají na základě členství 
v obchodní společnosti. 
 Mezi takovéto ručitelské povinnosti patří ručení podle § 59 odst. 2 Obchodního 
zákoníku. Podle tohoto ustanovení společník, který vkládá do společnosti nepeněžitý 
vklad, musí tento vklad splatit před zápisem výše základního kapitálu do obchodního 
rejstříku. Splatí-li společník nepeněžitý vklad v souladu s Obchodním zákoníkem před 
zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak nepřejde-li vlastnické 
právo k nepeněžitému vkladu na společnost, musí společník, který se zavázal takový 
nepeněžitý vklad vložit do společnosti, uhradit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích. 
Pokud společník převede podíl na společnosti a do okamžiku převodu nesplní povinnost 
uhradit hodnotu nepeněžitého vkladu v penězích, ručí za splnění výše uvedené povinnosti. 
Převádějící společník neručí v případě, je-li podíl převáděn na českém nebo zahraničním 
regulovaném trhu s investičními nástroji či v českém nebo zahraničním mnohostranném 
obchodním systému s investičními nástroji. 
 Další speciální úpravu ručení společníka, kde se nejedná o ručení za závazky 
společnosti, obsahuje § 59 odst. 6 Obchodního zákoníku, který stanoví pro případ, kdy 

                                                 
49 Shodně DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 343. 
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společník vloží jako vklad do obchodní společnosti pohledávku, že společník ručí 
společnosti za dobytnost pohledávky do výše jejího ocenění, tedy nikoliv do výše podílu, 
který získal na společnosti (Je totiž možné, aby společník získal podíl na společnosti 
menší, než by odpovídal hodnotě jeho vkladu.) a ani výše nominální hodnoty pohledávky. 
Dle Dědiče, J.50 ručení za dobytnost pohledávky znamená ručení do výše rozdílu mezi výší 
pohledávky a částkou, kterou se podařilo vymoci.  
 Společník ručí také za závazky, jenž jsou součástí podniku, který je předmětem 
vkladu do společnosti, případně části podniku, respektive organizační složky, která je 
předmětem vkladu do společnosti. Podle § 59 odst. 5 Obchodního zákoníku jestliže je 
vkládán podnik či jeho část, použijí se přiměřeně ustanovení o smlouvě o prodeji podniku. 
§ 477 odst. 3 Obchodní zákoníku stanoví, že k přechodu závazku se nevyžaduje souhlas 
věřitele a že prodávající ručí za splnění převedených závazků kupujícím. 
 Jestliže společníkovi podle § 59 odst. 7 Obchodního zákoníku vznikne povinnost 
doplatit rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou při jejím založení nebo při 
rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a hodnotou v době vzniku společnosti, respektive 
hodnotou v okamžiku splacení vkladu a tuto povinnost nesplní před převodem svého 
podílu na společnosti, pak převádějící společník ručí, že povinnost doplatit hodnotu 
nepeněžitého vkladu bude splněna nabyvatelem podílu. Obdobným způsobem ručí také 
společník, který před převodem podílu na společnosti nesplní povinnost společnosti uhradit 
v penězích újmu, která vznikla, pokud společník vložil do společnosti nepeněžitý vklad 
spočívající ve zřízení nebo převedení práva užívání nebo požívání na dobu určitou a toto 
právo zaniklo před uplynutím určené doby. 
 Specifické druhy ručení lze také nalézt ve speciální úpravě některých společností. 
Takovým specifickým ručením je ručení při převodu obchodního podílu společníka 
společnosti s ručením omezeným a při převodu podílu komanditisty. Podle § 115 odst. 3, 
respektive § 93 odst. 4 Obchodního zákoníku převodce obchodního podílu ručí za závazky, 
které přešly s převodem obchodního podílu. Převodce ručí za závazky, které nabyvatel 
převzal s obchodním podílem, a ne za závazky vzniklé po převodu obchodního podílu. 
Takovou povinností může být například příplatková povinnost podle § 121 Obchodního 
zákoníku. Další ručitelskou povinností, která se specificky váže ke společníkovi 
společnosti s ručením omezeným, je povinnost podle § 150 odst. 2 Obchodního zákoníku, 
kdy osoba, které vzniklo právo na vypořádací podíl, ručí za splacení dosud nesplaceného 
vkladu. Každý společník, který přestane být společníkem, má právo za zákonem 
stanovených předpokladů na vypořádací podíl. Pokud společník společnosti s ručením 
omezeným v okamžiku, kdy přestal být společníkem, nesplatil vklad, avšak vzniklo mu 
právo na vypořádací podíl, pak ručí za splacení dosud nesplaceného vkladu nabyvatelem 
jím uvolněného podílu, nerozhodne-li společnost o snížení základního kapitálu v rozsahu 
uvolněného podílu. 
 Ručitelská povinnost vzniká za jistých podmínek také akcionáři. Podle § 176 odst. 
3 Obchodního zákoníku bývalý vlastník zatímního listu ručí při převodu zatímního listu za 
splacení emisního kurzu akcií nabyvatelem. Podle § 177 odst. 4 Obchodního zákoníku ručí 

                                                 
50 Shodně DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 384. 
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vyloučený upisovatel akcií za splacení emisního kurzu, jím upsaných akcií, který nesplatil 
ve stanovené lhůtě. 

6.1.3. Společník jako faktický vedoucí (§ 66 odst. 6 Obchodního zákoníku) 

 
 V souvislosti s ručením nelze opomenout také ustanovení o faktickém vedoucím. 
§ 66 odst. 6 Obchodního zákoníku stanoví, že ustanovení Obchodního zákoníku 
a zvláštních právních předpisů o odpovědnosti a ručení orgánů a členů orgánů společnosti 
se vztahují také na osoby, které na základě dohody, podílu na společnosti či jiné 
skutečnosti ovlivňují podstatným způsobem chování společnosti, přestože nejsou orgány 
ani členy orgánů společnosti, bez zřetele k tomu, jaký vztah ke společnosti mají. Pokud 
někdo podstatným způsobem ovlivňuje chování společnosti, dostává se do obdobného 
postavení z hlediska odpovědnosti za škodu a ručení za závazky společnosti jako orgán 
společnosti, na níž je vykonáván vliv. Může jít o odpovědnost ve vztahu ke společnosti 
a ručí ve vztahu k třetím osobám (zejména odpovědnost za škodu a ručení podle § 194 
Obchodního zákoníku). 
 Někteří společníci jsou bezesporu v postavení, kdy mají možnost ovlivňovat 
podstatným způsobem chování společnosti, aniž by byli orgány společnosti. Logicky se 
zde bude jednat zejména o společníky kapitálových společností (akciová společnost 
a společnost s ručením omezeným) a komanditisty komanditní společnosti. Podle mého 
názoru je toto ustanovení ve věci ručení bez praktického využití pro společníky veřejné 
obchodní společnosti a komplementáře, jelikož ti ručí ze zákona za závazky společnosti 
celým svým majetkem a prakticky je možné vymáhat pohledávky současně na společnosti 
a společníkovi. Situace presumovaná § 66 odst. 6 Obchodního zákoníku může typicky 
nastat u jednoosobních společností nebo u společností s většinovým společníkem. Podle 
mého názoru takový podstatný vliv může mít také menšinový společník, pokud disponuje 
blokační menšinou. Dědič, J.51 vymezuje podstatné ovlivňování jako vliv, který trvá po 
delší dobu a který podstatně omezuje svobodu rozhodování osoby, která jedná jménem a 
na účet společnosti. Podle Dědiče, J. nelze za podstatné ovlivňování považovat případ, kdy 
má pouze jednorázový účinek a jeho vliv nebude významný. Dědič, J. na stejném místě 
dále uvádí, že podstatné ovlivňování nemusí dosahovat intenzity rozhodujícího vlivu 
na řízení nebo provozování podniku podle § 66a odst. 2 Obchodního zákoníku. Ve svém 
nedávném rozhodnutí Nejvyšší soud ČR52 potvrdil, že § 66 odst. 6 Obchodního zákoníku 
                                                 
51 Shodně DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 465. 

52 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 387/2006: „Skutečnost, že společník obchodní společnosti může za 
určitých okolností významně ovlivňovat poměry ve společnosti, ostatně vzal výslovně v úvahu zákon č. 370/2000 Sb., když 
začlenil do obchodního zákoníku ustanovení § 66 odst. 6, které určuje, že ustanovení tohoto zákona a zvláštních právních 
předpisů o odpovědnosti a ručení orgánů a členů orgánů společnosti, se vztahují také na osoby, které na základě dohody, 
podílu na společnosti či jiné skutečnosti ovlivňují podstatným způsobem chování společnosti, přestože nejsou orgány ani 
členy orgánů společnosti, bez zřetele k tomu, jaký vztah ke společnosti mají. Takovou osobou nepochybně může být i 
jediný společník společnosti s ručením omezeným, který pak podle platné úpravy – ve vazbě na konkrétní okolnosti 
případu – bude při splnění podmínek ustanovení § 66 odst. 6 obch. zák. ručit za závazky společnosti podle ustanovení § 
194 odst. 5 a 6 obch. zák. (jenž se podle ustanovení § 135 odst. 2 obch. zák. použijí obdobně i pro jednatele společnosti 
s ručením omezeným).“ , [online], [cit. 30. října 2008],                
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=37337&searchstr=29+Odo+387%2F2006. 
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je bez pochyby aplikovatelný na jediného společníka společnosti s ručením omezeným, což 
zřejmě platí i pro jediného akcionáře. Výše uvedený judikát dále říká, že: „To, že právní 
úprava platná v době uzavření smlouvy ručení společníka za závazky společnosti 
neupravovala, neznamená, že společník (a zejména jediný společník) nemohl podstatnou 
měrou ovlivnit poměry ve společnosti.“ Čímž Nejvyšší soud ČR považuje za nesprávný 
takový názor, že společník společnosti s ručením omezeným (respektive akcionář) po 
řádném splacení vkladu nemá vůči společnosti žádnou ručitelskou povinnost. Výše 
uvedenou argumentaci však lze podle mého názoru aplikovat i na menšinové společníky 
společnosti s ručením omezeným a menšinové akcionáře, jelikož i oni v případě blokační 
menšiny, jak jsem již výše zmínil, vykonávají v určitých případech vliv na společnost. 

6.1.4. Ručení při vykonávání vlivu na osobu, která je členem orgánu společnosti (§ 66c 
Obchodního zákoníku) 

 
 Podle § 66c Obchodního zákoníku každý, kdo pomocí svého vlivu ve společnosti 
úmyslně přiměje osobu, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčího 
orgánu, prokuristou nebo jiným zmocněncem společnosti, jednat ke škodě společnosti 
nebo společníků, ručí za splnění povinnosti k náhradě škody, jež vznikla v souvislosti 
s takovým jednáním. Toto ustanovení se od § 66 odst. 6 Obchodního zákoníku liší tím, že 
zde není vykonáván vliv na společnost jako celek, ale na část organizační struktury 
společnosti, kterým je orgán společnosti, člen orgánu společnosti, prokurista, zmocněnec. 
Podle § 66c Obchodního zákoníku, na rozdíl od § 66 odst.6, nemusí jít o podstatný vliv, 
stačí takový vliv, který ovlivní osobu uvedenou v tomto ustanovení a v neposlední řadě 
musí jít o úmyslný vliv, čili takový vliv, který přímo směřuje zejména k tomu způsobit 
škodu společnosti a společníkům, a nebo je ovlivňující osoba s takovou možností škody 
pro společnost nebo společníky srozuměna. Za škodu odpovídá ovlivněná osoba. Podle 
Dědiče, J.53 nelze vyloučit, že osoba ručící podle § 66c Obchodního zákoníku bude 
odpovídat za škodu současně s ovlivněnou osobou podle § 66 odst. 6 Obchodního 
zákoníku. Ovlivňující osoba pouze ručí za splnění povinnosti k úhradě škody ovlivněnou 
osobou. 

6.2 Vkladová povinnost 

 
 Vkladová povinnost vzniká ze zákona společníkům kapitálových společností 
(společníkům společnosti s ručením omezeným, akcionářům a komanditistům). Vkladová 
povinnost ze zákona nevzniká společníkům veřejné obchodní společnosti 
a komplementářům, ale vkladovou povinnost u těchto společníků může založit společenská 
smlouva. Vkladová povinnost u společníků veřejné obchodní společnosti nebo 
komplementářů není v praxi ničím výjimečným, jelikož při podnikání je potřeba majetek 
a jedním z prostředků jak obchodní společnosti zajistit majetek je vložit do ní při založení 

                                                 
53 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 523. 
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nebo při navyšování základního kapitálu vklad. Vkladová povinnost je povinnost 
společníka vložit do společnosti vklad.  
 Vklad částka, jíž se společník podílí na výši základního kapitálu (viz § 58 odst. 1 
Obchodního zákoníku) a zároveň je vklad majetek společníka, který vkládá do společnosti. 
V druhém případě rozlišujeme vklad peněžitý a vklad nepeněžitý (viz § 59 odst. 1 
Obchodního zákoníku). Z výše uvedeného plyne, že vkladová povinnost vzniká ex lege u 
společností, které vytváří ex lege základní kapitál, a je to povinnost vložit do společnosti 
určitý majetek o určité hodnotě. Souhrn hodnot všech vkladů do společnosti musí tvořit 
základní kapitál ve výši, která nesmí být nižší, než zákon stanoví. Vkladem rozumí 
Obchodní zákoník (zavedl legislativní zkratku) pouze vklad do základního kapitálu. Při 
vkladech mimo základní kapitál nelze hovořit o vkladu, zákon někdy používá např. pojem 
příplatku (§ 121 Obchodního zákoníku) nebo tvorba u rezervního fondu (§ 67 Obchodního 
zákoníku) a emisní ážio (např. § 163 a Obchodního zákoníku). Společník se nemůže 
zavázat vložit do společnosti závazek spočívající v provedení práce (ať už jím nebo třetí 
osobou) nebo závazek spočívající v poskytnutí služeb.  
 Pokud společník vstupuje do obchodní společnosti, kde se ať již povinně nebo 
dobrovolně tvoří základní kapitál (na základě společenské smlouvy), zavazuje se splatit 
nepeněžitý vklad v určité hodnotě a zavazuje se, že právo k nepeněžitému vkladu 
(v případě věcí např. vlastnické, ale i užívací při vkladu práva) přejde na společnost. 
Nepřejde-li majetkové právo k vkladu, jež se považuje za splacený (ne vždy se musí krýt 
okamžik splacení vkladu s převodem majetkového práva), je společník podle § 59 odst. 2 
Obchodního zákoníku povinen uhradit společnosti hodnotu nepeněžitého vkladu 
v penězích.  
 Společník se vždy zavazuje, že vklad vloží do společnosti v určité hodnotě. Může 
však nastat situace, kdy hodnota nepeněžitého vkladu v období od ocenění do vzniku 
společnosti nebo splacení nepeněžitého vkladu na zvýšený základní kapitál poklesne nebo 
se zjistí, že vklad byl oceněn v rozporu se zákonem. V takovém případě vzniká 
společníkovi podle § 56 odst. 7 Obchodního zákoníku povinnost doplatit rozdíl v penězích. 
Tato povinnost je vyjádřením doktríny udržení základního kapitálu,54 což jsou pravidla 
směřující k tomu, aby částce základního jmění odpovídala hodnota aktiv, které společnost 
reálně obdrží od společníků. Společník je dále podle § 59 odst. 7 Obchodního zákoníku 
v případě, že vkládá do společnosti nepeněžitý vklad spočívající ve zřízení práva nebo 
v převodu práva užívání nebo požívání na dobu určitou a toto právo zaniklo před 
uplynutím určené doby, povinen uhradit újmu tím vzniklou v penězích. 
 Společník musí nepeněžitý vklad splatit před zápisem společnosti nebo výše 
základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě, že společník vkládá peněžitý 
vklad, tak stačí splatit před vznikem společnosti nebo zápisem výše základního kapitálu do 
obchodního rejstříku pouze část a zbytek splatit v příslušné lhůtě. 
 

                                                 
54 PELIKÁNOVÁ, I. Doktrína udržení základního jmění a privatizace. Právní praxe v podnikání, 1999, č. 7-8, s. 1. 
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6.3 Právo na podíl na zisku 

 
 Jedním z pojmových znaků obchodních společností je právo společníka podílet se 
na úspěšném podnikání společnosti. Obchodní společnosti jsou podnikatelé ex lege (viz § 2 
odst. 2 Obchodního zákoníku). Podle § 2 odst. 1 Obchodního zákoníku se podnikáním 
rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na 
vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Podle § 56 odst. 1 Obchodního zákoníku 
mohou být veřejná obchodní společnost a komanditní společnost založeny jen za účelem 
podnikání a společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny jak 
za účelem podnikání, tak za jiným účelem. Zisk není v obchodním zákoníku nikde 
definován. Ziskem je třeba dle Dědiče, J.55rozumět kladný hospodářský výsledek za 
příslušné účetní období tak, jak vyplynul z účetnictví obchodní společnosti. Základní 
předpokladem pro rozdělování zisku je, že společnost zisk vytvoří. Ve veřejné obchodní 
společnosti a komanditní společnosti musí být zisk mezi společníky rozdělen. V osobních 
obchodních společnostech se schvaluje pouze účetní závěrka. Naopak u kapitálových 
společností (společnost s ručením omezeným a akciová společnost) o rozdělení zisku 
rozhoduje valná hromada. Způsob dělení zisku v kapitálových společnostech a osobních 
společnostech se také liší. V osobních společnostech se obchodní podíl dělí v zásadě tzv. 
podle hlav.56 V kapitálových společnostech se výše podílu na zisku odvíjí od velikosti 
podílu na společnosti 

6.4 Povinnost podílet se na ztrátě 

 
 Opakem práva podílet se na zisku společnosti je povinnost společníka podílet se na 
ztrátě společnosti. Povinností podílet se na ztrátě společnosti se rozumí povinnost přispět 
společnosti na úhradu ztráty. Tato povinnost je povinností vůči společnosti a ne povinností 
vůči třetím osobám např. věřitelům. Podle mého názoru by však nesplnění této povinnosti 
vůči společnosti, pokud by k tomu byl společník povinen, mohlo zakládat právo na úhradu 
škody těm věřitelům, kterým by vznikla takovým jednáním škoda. Taktéž by jistě bylo 
možné považovat situaci, kdyby statutární orgány nevymáhaly po společníkovi tuto 
povinnost, za porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.  
 Ze zákona vzniká povinnost podílet se na ztrátě společnosti společníkům veřejné 
obchodní společnosti a komplementářům. Komanditisté se podílejí na ztrátě společnosti, 
stanoví-li tak společenská smlouva. 
 U kapitálových společností nevzniká ze zákona společníkům povinnost podílet se 
na ztrátě společnosti. Společnost s ručením omezeným může mít upravenu ve stanovách 
v souladu s § 121 Obchodního zákoníku možnost uložit společníkům tzv. příplatkovou 
povinnost, přičemž tento příplatek do vlastního kapitálu může využít právě na úhradu 
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ztráty společnosti (tento názor zastává Pelikánová, I. a Černá, S.57). Obdobnou povinnost 
na vklad do vlastního kapitálu lze upravit i ve stanovách akciové společnosti (k příplatkové 
povinnosti viz níže).  

6.5 Právo na vypořádací podíl 

 
 Obecná úprava práva na vypořádací podíl je obsažena v § 61 odst. 1 a 2 
Obchodního zákoníku. Právo na vypořádací podíl je jedno z práv obsažených v podílu na 
obchodní společnosti a je to právo podmíněné58 tím, že zanikne účast společníka na 
společnosti za trvání společnosti. Právo je podmíněným, dokud nenastane zákonem 
presumovaná situace, tedy zánik účasti společníka na společnosti za trvání společnosti. 
Právo na vypořádací podíl nahrazuje bývalému společníkovi podíl na společnosti. Právo na 
vypořádací podíl je výslovně upraveno pro společníky veřejné obchodní společnosti, 
komanditní společnosti (zejména skrze odkaz na úpravu veřejné obchodní společnosti 
a společnosti s ručením omezeným) a společnosti s ručením omezeným. Vypořádací podíl 
pro akcionáře není ve speciální úpravě akciové společnosti upraven, lze se však setkat 
s názorem,59 že vypořádacím podílem je svou povahou právo na plnění v případě, kdy 
akciová společnost prohlašuje, podle § 177 odst. 5 až 7 Obchodního zákoníku, zatímní list 
za neplatný a je povinna vrátit plnění poskytnuté upisovatelem, a právo na plnění 
v případě, kdy akciová společnost, podle § 214 Obchodního zákoníku, prohlásí za neplatné 
listinné akcie a zatímní listy, které nebyly předloženy, pokud valná hromada rozhodne 
o snížení základního kapitálu. 
 Vypořádací podíl má podle Dědiče, J.60 svou kvalitatitvní a kvantitavní stránku. 
Kvalitativní stránka je tvořena právem na plnění v penězích. Společenská smlouva nebo 
stanovy mohou určit, že právo na vypořádací podíl lze podle Dědiče. J.61 plnit i v jiných 
majetkových hodnotách. Kvalitativní stránka je určena výší a hodnotou vypořádacího 
podílu. Způsob určení výše je pro každou z forem obchodních společností upraven 
speciálně. Hodnotou vypořádacího podílu se rozumí výše peněžního plnění vyplývající 
z práva na vypořádací podíl. § 61 odst. 2 Obchodního zákoníku upravuje hodnotu 
vypořádacího podílu a nikoliv výši, jak je v něm nepřesně stanoveno (viz výše rozdíl mezi 
hodnotou a výší podílu). Hodnota vypořádacího podílu se určuje ke dni zániku účasti 
společníka na společnosti z vlastního kapitálu. Společenská smlouva může stanovit, že 
vypořádací podíl se určuje z čistého obchodního majetku. Při určování výše vypořádacího 
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podílu nelze postupovat libovolně. Nejvyšší soud ČR62 vymezil hranice pro určení výše 
vypořádacího podílu, tak aby odpovídala hodnotě majetku připadajícího na jeho obchodní 
podíl a v případě, že plyne z účetní závěrky jiná hodnota než, jaká je tržní cena, pak je 
k této tržní ceně nutné přihlédnout. 
 Právo na vyplacení vypořádacího podílu je podle § 61 odst. 3 Obchodního 
zákoníku splatné uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky (určuje-li se hodnota 
vypořádacího podílu z vlastního kapitálu) nebo ode dne doručení posudku znalce (určuje-li 
se hodnota vypořádacího podílu z čistého obchodního majetku obchodní společnosti), 
nestanoví-li Obchodní zákoník jinak. Dohoda účastníků nebo společenská smlouva může 
také stanovit jinou délku splatnosti vypořádacího podílu. Pokud není bez vážného důvodu 
účetní závěrka odpovídajícím způsobem schválena, je právo na vyplacení vypořádacího 
podílu splatné uplynutím tří měsíců ode dne, kdy měla být účetní závěrka schválena. 
Úprava splatnosti podle § 61 odst. 3 Obchodního zákoníku se vztahuje pouze na veřejnou 
obchodní společnost a komanditní společnost. Pro společnost s ručením omezeným je 
obsažena v § 150 odst. 3 Obchodního zákoníku speciální úprava splatnosti vypořádacího 
podílu. 

6.6 Právo na podíl na likvidačním zůstatku 

 
 Dalším podmíněným právem, které je součástí podílu, je podle § 63 odst. 4 
Obchodního zákoníku právo na podíl na likvidačním zůstatku. Toto právo vzniká 
společníkovi za podmínky, že společnost zaniká s likvidací, tedy bez právního nástupce, 
a likvidace společnosti skončila s přebytkem.63 I podíl na likvidačním zůstatku má podle 
Dědiče, J. 64 svou kvalitativní a kvantitativní stránku. Kvalitativní stránku práva na podíl 
na likvidačním zůstatku tvoří právo na plnění v případě, že se společnost zrušuje 
s likvidací a že likvidace skončila s přebytkem. Ze zákona nevyplývá, zda má společník 
právo na plnění v penězích nebo má také právo na nepeněžité plnění. V této souvislosti by 
bylo vhodné použít analogii legis s právem na vypořádací podíl. Dědič, J 65 je toho názoru, 
že nepeněžité plnění je možné také tehdy, pokud se na tom společníci dohodnou při 
schvalování návrhu na likvidačním zůstatku. 

                                                 
62 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 513/2005; „...je třeba vycházet z toho, že zásadám poctivého 
obchodního styku (§ 265 obch. zák.) odpovídá, aby vypořádání mezi společníky bylo poctivé v tom smyslu, aby hodnota 
vypořádacího podílu společníka, jehož účast ve společnosti skončila, popřípadě právního nástupce takového společníka, 
odpovídala hodnotě majetku připadajícího na jeho obchodní podíl,“… „plyne-li z účetní závěrky (anebo by z ní mělo při 
řádném zpracování plynout), že účetní hodnota čistého obchodního jmění společnosti zjištěného z účetní závěrky (bez 
přihlédnutí k údajům uvedeným v příloze č. IV) je v hrubém nepoměru k jeho skutečné (tržní) hodnotě, je k tomu třeba při 
stanovení vypořádacího podílu přihlédnout…“, [online], [cit. 30. října 2008],        
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=35126&searchstr=29+Odo+513%2F2005.  

63 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 417. 

64 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 417. 

65 viz pozn. 63. 
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 Kvantitativní stránka odpovídá výši a hodnotě podílu na likvidačním zůstatku. 
Výše podílu na likvidačním zůstatku je upravena pro každý druh obchodní společnosti 
specificky obdobně jako rozdělování podílů na zisku (viz pojednání o jednotlivých 
formách obchodních společností). Hodnota podílu na likvidačním zůstatku je vyjádření 
výše podílu na likvidačním zůstatku v penězích. Hodnota vyplyne z čistého majetkového 
zůstatku dle zprávy likvidátora podle § 75 odst. 1 Obchodního zákoníku. Pokud společník 
nesouhlasí s hodnotou svého podílu na likvidačním zůstatku, může se podle § 75 odst. 2 
Obchodního zákoníku obrátit na soud, aby přezkoumal výši podílu na likvidačním 
zůstatku, který má podle návrhu rozdělení likvidačního zůstatku obdržet. Obchodní 
zákoník zde nepřesně hovoří o výši, ve skutečnosti se jedná o hodnotu, nicméně při 
přípravě žalobního petitu bude zřejmě nutné použít pojem výše v souladu se zákonem. 
 Splatnost podílu na likvidačním zůstatku je explicitně upravena pouze pro akciové 
společnosti, kdy podle § 220 odst. 3 Obchodního zákoníku vzniká právo na vyplacení 
podílu na likvidačním zůstatku předložením listinných akcií likvidátorovi na základě jeho 
výzvy nebo podle § 220 odst. 4 Obchodního zákoníku vzniká právo na vyplacení podílu na 
likvidačním zůstatku okamžikem, kdy jsou na příkaz likvidátora zrušeny akcie v evidenci 
zaknihovaných cenných papírů. 
 U ostatních forem obchodních společností, vycházíme-li z názoru Štenglové, I., 66 
bude nutné vycházet z § 75 Obchodního zákoníku. Jak dále uvádí Štenglová, I., pokud 
nestanoví společenská smlouva nebo stanovy lhůtu pro splatnost práva na likvidačním 
zůstatku, bude nutné vycházet z obecné úpravy závazkových vztahů, a to sice z § 340 
Obchodního zákoníku, který stanoví, že dlužník je povinen závazek splnit v době 
stanovené ve smlouvě. Není-li doba plnění ve smlouvě určena, je věřitel oprávněn 
požadovat plnění závazku ihned po uzavření smlouvy a dlužník je povinen závazek splnit 
bez zbytečného odkladu poté, kdy byl věřitelem o plnění požádán. Neschválení návrhu na 
rozdělení likvidačního zůstatku nemá vliv na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. 
Společníci mají tříměsíční lhůtu na to, aby se obrátili na soud s návrhem na přezkum na 
výši podílu na likvidačním zůstatku. Smlouva mezi společností a společníkem o výši jeho 
podílu na likvidačním zůstatku je uzavřena v okamžiku, kdy společník požádá o výplatu 
podílu na likvidačním zůstatku. Nepožádá-li ve lhůtě tří měsíců od předložení návrhu na 
rozdělení podílu na likvidačním zůstatku, tak okamžik uzavření smlouvy ve smyslu § 340 
Obchodního zákoníku nastává uplynutím výše uvedené tříměsíční lhůty. Z výše uvedeného 
plyne, že podíl na likvidačním zůstatku je splatný bez zbytečného odkladu poté, co 
společník požádá o vyplacení podílu na likvidačním zůstatku. Společníkům však podle 
§ 75 odst. 3 nelze poskytnou plnění z důvodu práva na likvidačním zůstatku před tím, než 
jsou uspokojeny nároky všech známých věřitelů společnosti, kteří včas přihlásili své 
pohledávky. 
 

                                                 
66 Obdobně ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. 
Praha : C. H. BECK, 2005, s. 201. 
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6.7 Zákaz konkurence 

 
 Obchodní zákoník v obecném ustanovení § 65 odkazuje na úpravu jednotlivých 
forem obchodních společností v otázce určení, na které osoby se zákaz konkurence 
vztahuje. Zákaz konkurence se ze zákona vztahuje i na společníky některých společností. 
Takovými společníky jsou společníci veřejné obchodní společnosti a komplementáři (viz § 
84 a § 93 odst. 4 Obchodního zákoníku). Zákaz konkurence pro společníky veřejné 
obchodní společnosti a komplementáře však lze společenskou smlouvou omezit nebo 
vyloučit. podle Obchodního zákoníku se na komanditisty a společníky společnosti 
s ručením omezeným zákaz konkurence nevztahuje, nicméně lze tento zákaz rozšířit (ve 
společenské smlouvě nebo ve stanovách). Pro členy akciové společnosti podle mého 
názoru nelze ani ve stanovách určit zákaz konkurence, jelikož Obchodní zákoník musí 
stanovit alespoň možnost vztáhnout na společníky zákaz konkurence (jak je tomu 
u komanditistů a společníků společnosti s ručením omezeným). 

6.8 Povinnost loajality vůči společnosti 

 
 Právní teorie dovodila, že základním východiskem pro vztah společníka vůči 
společnosti67 je povinnost loajality společníka vůči společnosti a že ačkoliv česká právní 
úprava obchodních společností explicitně úpravu loajality společnosti neupravuje, je 
zřejmé, že loajalita společníka vůči obchodní společnosti vyplývá z některých ustanovení 
obchodního zákoníku. Mezi taková ustanovení lze zařadit ustanovení o faktickém 
vedoucím podle § 66 odst. 6 a § 66c Obchodního zákoníku (viz výše), ustanovení o zákazu 
zneužití menšiny nebo většiny ve společnosti, ustanovení o povinnosti při uzavírání 
některých smluv se společností podle § 196a Obchodního zákoníku, a nakonec nelze v této 
souvislosti opomenou ustanovení upravující povinnost jednat v souladu se zásadami 
poctivého obchodního styku, v souladu s dobrými mravy a ustanovením zakazujícím 
zneužití práva. 
 Černá, S. vymezuje princip loajality takto:68 „Princip loajality ukládá akcionáři 
usilovat o naplnění cíle, k němuž byla společnost založena, zachovávat její stanovy, 
respektovat její oprávněné zájmy, souhrnně vzato chovat se vůči společnosti čestně. Nejde 
však o jednostrannou povinnost. Společnost jako účastnice právního vztahu je zase 
povinna zachovávat práva akcionáře, respektovat jeho oprávněné zájmy a respektovat 
jej.“ Černá, S. při svém uchopení principu loajality vychází z toho, že tu musí být smluvní 
vztah založený společenskou smlouvou, zakládací listinou, stanovami, který determinuje 
vztah společníka a společnosti a vztahy mezi společníky navzájem.69 Lze se však setkat 
s jinými názory vycházejícími v případě akciových společností z toho, že vztahy mezi 

                                                 
67 ČERNÁ, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, a.s., 2006, s. 185. 

68 ČERNÁ, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, a.s., 2006, s. 186. 

69 viz pozn. 67. 
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akcionáři nejsou smluvním vztahem (například Pihera, V.70). Pihera, V. konstruuje 
povinnost loajality a meze akcionářských práv na základě pojetí akcionářských práv jako 
práv vlastnických. S názorem Pihery, V. ve výše citovaném článku se neztotožňuji, jelikož 
vztahy mezi společníky navzájem a mezi společností a společníkem řadí Obchodní zákoník 
mezi tzv. absolutní obchody, čili obchodněprávní závazkové vztahy (viz § 261 
Obchodního zákoníku).  
 Loajalitu akcionáře jakožto princip determinující vztah mezi společníkem 
a společností přijal ve své judikatuře také Nejvyšší soud ČR:71 Rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ČR potvrzuje, že princip loajality se vztahuje na všechny formy obchodních 
společností a jejich společníky. 

6.8.1. část: Zákaz zneužití práva 

 
Zákaz zneužití většiny nebo menšiny 
 V souvislosti s principem loajality společníka je často zmiňován v § 56a odst. 1 
Obchodního zákoníku upravený zákaz zneužití menšiny nebo většiny hlasů ve společnosti. 
Tímto zákazem je rozvinut zákaz zneužití práva podle § 3 odst. 1 Občanského zákoníku 
upravující obecný princip zákazu zneužití práva. Zákaz zneužití se vztahuje na 
rozhodování společníků avšak takové rozhodování, při kterém se hlasuje a souvisí 
s podnikáním a chodem společnosti. V této věci judikoval Nejvyšší soud ČR,72 že za 
zneužívající nelze považovat chování k jinému společníkovi mimo valnou hromadu. Pojem 
zneužití Dědič, J. 73 interpretuje jako úmyslný zásah do práv a právem chráněných zájmů 
jiných osob výkonem hlasovacího práva. Porušení zákazu zneužití menšiny nebo většiny 
bude mít za následek neplatnost rozhodnutí učiněného takovým způsobem. K tomu, co lze 
považovat za zneužívající výkon hlasovacího práva, Nejvyšší soud ČR judikoval,74 že 
„…hlasování ve prospěch zrušení registrace by nepochybně v konkrétním případě mohlo 
znamenat zneužití hlasů majoritního akcionáře ve smyslu § 56a obch. zák. K tomu by ale 
musely přistoupit další skutkové okolnosti, ze kterých by vyplynulo takové zneužití…“ 
 
 

                                                 
70 PIHERA, V., K obecným limitům akcionářských práv. Právní rozhledy, 2007, č. 10, s. 361. 

71 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 387/2006: „K tomu je ještě třeba uvést, že teorie již dříve dovodila, že 
jednou ze zásad, kterými se řídí obchodní zákoník, je princip loajality společníka vůči společnosti, který je základním 
východiskem všech jeho povinností. Princip loajality je výkladovým pravidlem, v jehož rámci je třeba interpretovat 
jednotlivé dílčí povinnosti společníka vůči společnosti,…“ , [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=37337&searchstr=29+Odo+387%2F2006. 

72 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 1168/2005, [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=30487&searchstr=29+Odo+1168%2F2005. 

73 Shodně DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 345. 

74 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn.29 Odo 1662/2005, [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=34643&searchstr=29+Odo+1662%2F2005. 
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Zákaz znevýhodňujícího jednání 
 § 56a odst. 2 Obchodního zákoníku upravuje zákaz jakéhokoli jednání, jehož cílem 
je některé ze společníků zneužívajícím způsobem znevýhodnit. Na rozdíl od úpravy zákazu 
zneužití menšiny nebo většiny hlasů se tento zákaz vztahuje i na jednání společnosti. 
Jakékoliv jednání v rozporu s tímto ustanovením je nutno považovat za neplatný právní 
úkon podle § 39 Občanského zákoníku. U akciové společnosti je princip rovného 
zacházení se společníky zakotven v § 155 odst. 7 Obchodního zákoníku. 

7. kapitola:Veřejná obchodní společnost 
 
 Veřejná obchodní společnost je typickou osobní společností.75 Společník veřejné 
obchodní společnosti ručí za trvání společnosti celým svým majetkem a stejně tak ručí i po 
zániku svého členství ve společnosti za závazky, které vznikly za jeho členství ve 
společnosti. Společníci veřejné obchodní společnosti se podílejí ze zákona na obchodním 
vedení společnosti. Společník veřejné obchodní společnosti nemusí do společnosti vkládat 
vklad, nevyplývá-li taková povinnost ze společenské smlouvy. Členství ve veřejné 
obchodní společnosti je v zásadě nepřevoditelné. Veřejná obchodní společnost je spojena 
se společníky tak úzce, že pokud zanikne členství společníka ve veřejné obchodní 
společnosti, tak zaniká ex lege společnost, nejsou-li podniknuty další zákonem předepsané 
kroky ze strany ostatních společníků. Obchodní zákoník a ani jiné předpisy neumožňují 
existenci jednoosobních veřejných obchodních společností. 

7.1 Speciální požadavky na to, aby se fyzická nebo právnická osoba mohla stát 
společníkem veřejné obchodní společnosti 

 
 Zakladatelem, respektive společníkem veřejné obchodní společnosti nemůže být 
každá fyzická osoba. Společníkem veřejné obchodní společnosti může být pouze ta fyzická 
osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti podle Živnostenského 
zákona a u níž není dána překážka k provozování živnosti podle živnostenského zákona. 
Podle § 6 Živnostenského zákona jsou všeobecné podmínky provozování živnosti věk 18 
let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Společníkem veřejné obchodní 
společnosti na rozdíl od kapitálových společností nemůže být osoba způsobilá k právním 
úkonům, která je mladší 18 let. Společníkem nemůže být osoba mladší 18 let, která nabyla 
způsobilosti před 18 rokem uzavřením manželství podle § 8 odst. 2 Občanského zákoníku. 
Společníkem veřejné obchodní společnosti se podle mého nemůže stát ani osoba 
zastoupená opatrovníkem. Živnostenský zákon nepřipouští výkon živnostenského 
podnikání jinou osobou než osobou starší 18 let. § 8 Živnostenského zákona stanoví 
překážky výkonu živnosti, které platí i pro společníky veřejné obchodní společnosti.  

                                                 
75 Tento názor je podepřen také rozhodovací praxí soudů, například Krajský soud v Brně v rozhodnutí sp. zn. 28 Co 
35/95 uveřejněném v Právních rozhledech 1995, č. 12, s 501: „Veřejná obchodní společnost (v.o.s) je obchodní 
společnost osobního charakteru, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společným obchodním jménem. Základním 
pojmovým znakem v.o.s. je účast nejméně dvou osob, a to buď osoby fyzické nebo právnické a tento stav musí být 
zachován po celou dobu existence v.o.s.“ 
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 Společníkem veřejné obchodní společnosti může být také právnická osoba. Práva a 
povinnosti společníka (právnické osoby) podle § 76 odst. 3 Obchodního zákoníku musí 
vykonávat fyzická osoba. Takovou fyzickou osobou podle Obchodního zákoníku může být 
jak osoba, která je statutárním orgánem, tak osoba jiná, která je pověřená právnickou 
osobou společníkem. Toto ustanovení Obchodního zákoníku je poměrně nešťastné, protože 
statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo, což je kolektivní orgán. 
Představenstvo jako kolektivní orgán nemůže naplnit požadavky § 76 odst. 2 Obchodního 
zákoníku. Štenglová, I.76 v této věci dovozuje, že: „… v postavení společníka mohou 
vystupovat všichni členové kolektivního orgánu, splňují-li podmínky podle odstavce 2. 
Soudíme však, že v takovém případě může vystupovat v postavení společníka v konkrétním 
případě jen jeden z nich.“ Právnická osoba také může pověřit výkonem práv společníka 
jinou osobu než statutární orgán nebo člena statutárního orgánu, což lze z praktického 
hlediska pro vyloučení pochybností doporučit 
 Speciální požadavky na společníky veřejné obchodní společnosti kladou i jiné 
právní předpisy, například Zákon o advokacii, který v § 15 stanoví, že advokáti mohou 
vykonávat advokacii jako společníci veřejné obchodní společnosti, pokud předmětem 
podnikání takové společnosti je pouze výkon advokacie nebo výkon činnosti insolvenčního 
správce podle zvláštního právního předpisu a jejími společníky jsou pouze advokáti. 

7.2 Vznik a zánik členství ve veřejné obchodní společnosti 

7.2.1. Vznik členství ve veřejné obchodní společnosti 

 
 Společník může, jak jsem již výše uvedl, nabýt členství obchodní společnosti 
originárně nebo derivativně, čili bez právního předchůdce nebo jako právní nástupce.  
 Bez právního předchůdce se společníkem může stát fyzická osoba splňující 
požadavky podle § 76 odst. 2 Obchodního zákoníku, respektive právnická osoba splňující 
požadavky podle § 76 odst. 2 Obchodního zákoníku pouze v postavení zakladatele 
společnosti. Jak říká Dvořák, T.77 zakladatelé veřejné obchodní společnosti nejsou 
zvýhodněni právně, ale fakticky, jelikož si mohou založit společnost podle svých potřeb 
a dále ani není možné změnit strukturu společnosti, co se členů týče, bez jejich souhlasu. 
Členství zakladatele ve společnosti vzniká dnem vzniku společnosti tedy dnem zápisu 
veřejné obchodní společnosti do obchodního rejstříku. Podle mého názoru je originárním 
způsobem vzniku členství ve veřejné obchodní společnosti také přistoupení dalšího 
společníka ke společenské smlouvě změnou společenské smlouvy podle § 83 Obchodního 
zákoníku. 
 Derivativně vzniká členství v obchodní společnosti, měl-li společník právního 
předchůdce ve společnosti, tedy získávali na základě právní skutečnosti podíl od jiné 

                                                 
76 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha : 
C. H. BECK, 2005, s. 285. 

77 DVOŘÁK, T. Veřejná obchodní společnost. Praha : ASPI Publishing, 2003, s. 87. 
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osoby. Právní teorie běžně uvádí, že v obchodních společnostech jsou v zásadě dva možné 
způsoby nabytí podílu a to na základě univerzální a singulární sukcese. 
 Na základě universální sukcese nabyvatel nastupuje do všech práv a povinností 
svého předchůdce. Typickým příkladem univerzální sukcese je dědění. Dalším způsobem 
univerzální sukcese je zánik právnické osoby s právním nástupcem. Podíl jakožto předmět 
občanskoprávních vztahů je způsobilý předmět dědění. Podle § 88 odst. 1 písm. d) 
Obchodního zákoníku smrtí společníka se společnost zrušuje, nepřipouští-li společenská 
smlouva přechod na právního nástupce. Z tohoto ustanovení vyplývá, že nestanoví-li 
společenská smlouva jinak, nelze zdědit podíl na veřejné obchodní společnosti jakožto 
celek, soubor všech práv a povinností. To, že však podíl nepřejde na právního zástupce a to 
na dědice, neznamená, že by dědic neměl žádné právo vůči společnosti. Dědic má právo na 
podíl na likvidačním zůstatku. Nezanikne-li smrtí společníka společnost, pak má dědic 
právo na vypořádací podíl podle § 89 Obchodního zákoníku. Shrneme-li výše uvedené, tak 
univerzální sukcese děděním je v zásadě možná na základě povolení tohoto přechodu 
podílu ve společenské smlouvě. 
 Právním důvodem k singulární právní sukcese je obecně smlouva o převodu podílu 
na společnosti. Právní teorie si často klade otázku, zda je možný převod obchodního podílu 
ve veřejné obchodní společnosti. Lze se setkat s názory, že takový převod je možný, 78 za 
podmínky, že tak stanoví společenská smlouva. Dědič, J.79 ve svém komentáři uvádí, že 
nemožnost převoditelnosti podílu na veřejné obchodní společnosti vyplývá z § 83 
Obchodního zákoníku. Judikatura80 se staví k možnosti převodu obchodního podílu ve 
veřejné obchodní společnosti odmítavě.  

7.2.2. část: Zánik členství ve veřejné obchodní společnosti 

 
 Členství společníkovi veřejné obchodní společnosti může zaniknout v zásadě 
dvěma obecnými způsoby. Za prvé tak, že zaniká společnost a tím zanikne členství všech 
společníků veřejné obchodní společnosti. Za druhé tak, že zanikne členství pouze jednomu 
společníkovi. Z konstrukce veřejné obchodní společnosti, jako čistě osobní obchodní 
společnosti, vyplývá, že se zánikem členství jednoho společníka v zásadě dochází k zániku 
celé společnosti. Zákon nevylučuje odchylku od tohoto pravidla upravenou ve společenské 
smlouvě. 

                                                 
78 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. A KOL. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 
5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 113; DVOŘÁK, T. Veřejná obchodní společnost. Praha : ASPI Publishing, 2003, 
s. 131. 

79 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 777. 

80 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 331/2002: „Vzhledem k tomu, že ustanovení § 61 odst. 2 obch. zák., v 
rozhodném znění, přiznávalo společníkům všech obchodních společností při zániku jejich účasti ve společnosti právo na 
vypořádací podíl a vzhledem k tomu, že obchodní zákoník nepřipouští ukončení účasti společníka ve veřejné obchodní 
společnosti převodem podílu…“ , [online], [cit. 30. října 2008],         
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=9737&searchstr=29+Odo+331%2F2002. 
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 Způsoby zániku členství společníka veřejné obchodní společnosti vyplývají 
zejména z § 83, § 88 odst.1 a § 90 Obchodního zákoníku.  
 Podle § 83 Obchodního zákoníku může společník z veřejné obchodní společnosti 
vystoupit. K takovému vystoupení je potřeba změny společenské smlouvy. Společenskou 
smlouvu lze změnit podle § 79 odst. 1 Obchodního zákoníku se souhlasem všech 
společníků, nestanoví-li společenská smlouva, že ke změně postačí většina společníků. 
 § 88 odst. 1 Obchodního zákoníku vyjmenovává příčiny zániku společnosti 
z důvodu zániku členství společníka ve veřejné obchodní společnosti. § 88 Obchodního 
zákoníku vyjadřuje princip osobní účasti společníka na veřejné obchodní společnosti.81 
 Společník může dát podle § 88 odst. 1 a) Obchodního zákoníku výpověď ze 
společnosti, byla-li společenská smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Ve společnosti 
založené na dobu určitou zřejmě společník dát výpověď nemůže, neumožňuje-li to 
společenská smlouva. 
 Podle § 88 odst.1 písm. c) Obchodního zákoníku zaniká členství v obchodní 
společnosti smrtí společníka. Dědění podílu na veřejné obchodní společnosti zákon 
neumožňuje. Možnost dědění musí připustit společenská smlouva. Připustí-li společenská 
smlouva dědění a dědic neodmítne podle § 463 Občanského zákoníku dědictví, případně 
nevyužije možnost vypovědět účast ve společnosti podle § 91 Obchodního zákoníku, stává 
se společníkem společnosti smrtí zůstavitele. Dědic, který se stane společníkem veřejné 
obchodní společnosti, musí splňovat požadavky § 76 odst. 2 Obchodního zákoníku.
 Podle § 88 odst.1 písm. d) zaniká účast na veřejné obchodní společnosti právnické 
osoby zánikem této právnické osoby. Pokud právnická osoba, která je společníkem, nemá 
právního nástupce, tak veřejná obchodní společnost, jejímž je společníkem zaniká. Má-li 
společník (právnická osoba) právního nástupce, tak veřejná obchodní společnost zaniká, 
pokud společenská smlouva nestanoví, že je možný přechod obchodního podílu. 
 Členství ve veřejné obchodní společnosti také zaniká podle § 88 odst.1 písm. e) 
Obchodního zákoníku prohlášením konkurzu na majetek společníka nebo zamítnutím 
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku.  
 Členství společníka ve veřejné obchodní společnosti také zaniká podle § 88 odst.1 
písm. f) Obchodního zákoníku právní mocí rozhodnutím soudu o nařízení výkonu 
rozhodnutí postižením podílu společníka na veřejné obchodní společnosti, nebo vydáním 
exekučního příkazu k postižení podílu společníka na veřejné obchodní společnosti. 
Společnost se dnem právní moci rozhodnutí soudu nebo dnem vydání exekučního příkazu 
zrušuje. 
 Podle § 88 odst.1 písm. g) a h) Obchodního zákoníku zaniká členství společníka ve 
veřejné obchodní společnosti dnem, kdy je zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo 
dnem, kdy přestane splňovat předpoklady podle § 76 odst. 2 Obchodního zákoníku. 

                                                 
81 Štenglová, I. toto ustanovení charakterizuje In ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. 
Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha : C. H. BECK, 2005, s. 302 následujícím způsobem: „S výjimkou 
případu pod písmenem i) vyplývají všechny ostatní případy zrušení společnosti ze zvláštního postavení společníků 
osobních společností, spočívajícího na principu jejich osobní účasti na společnosti. Pokud účast některého společníka ve 
společnosti zanikne nebo pokud se některý společník nemůže nadále podílet na činnosti nebo přestane být důvěryhodným 
nebo solventním, či ztratí způsobilost být společníkem anebo jeho osobní ručení ztratí smysl, či porušuje-li podstatným 
způsobem společenskou smlouvu, považuje to zákon za důvod ke zrušení společnosti.“ 
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 Podle § 90 Obchodního zániku může být důvodem zániku členství ve společnosti, 
pokud některý společník závažným způsobem porušuje svoje povinnosti vyplývající mu 
z členství ve veřejné obchodní společnosti. 
 Společník může podle § 90 odst. 1 Obchodního zákoníku podat k soudu návrh na 
zrušení společnosti, jsou-li k tomu závažné důvody. Zejména porušuje-li některý ze 
společníků závažným způsobem svoje povinnosti vyplývající mu z členství ve veřejné 
obchodní společnosti nebo není-li možné dosáhnou účelu, pro který byla společnost 
založena. Podat návrh na zrušení společnosti z důvodu uvedeného v první odstavci může 
každý společník společnosti. Takový společník pak nese břemeno důkazní a břemeno 
tvrzení, že došlo k některé ze situací uvedených v odstavci 1. Soud nemá povinnost zrušit 
společnost, pokud nedojde k závěru, že nastala situace uvedená v prvním odstavci.  
 Podle § 90 odst. 2 Obchodního zákoníku se společnost může domáhat u soudu 
vyloučení společníka, který závažným způsobem porušuje své povinnosti člena veřejné 
obchodní společnosti. Před podáním návrhu na vyloučení musí být společník na možnost 
vyloučení písemně upozorněn a s vyloučením musí souhlasit společníci, kteří mají 
poloviční podíl na společnosti. Způsob výpočtu výše podílu na veřejné obchodní 
společnosti není obchodním zákoníkem upraven. Ke zjišťování velikosti podílu dochází 
pouze při výpočtu podílu na likvidačním zůstatku a z toho bude nutné vycházet při výpočtu 
podílu společníka veřejné obchodní společnosti v souvislosti s minimálním počtem 
společníků, kteří musí odsouhlasit podání návrhu na vyloučení společníka.82 
 Důležitou otázkou je, jakým způsobem vykládat závažné porušování povinností 
člena veřejné obchodní společnosti. Dědič, J.83 tvrdí, že lze v tomto případě použít 
judikaturu pro společnosti s ručením omezeným v souvislosti s § 149 Obchodního 
zákoníku, s čímž souhlasím. Poměrně vyčerpávající přehled této judikatury podává 
Štenglová, I. ve svém komentáři k ustanovení § 90 Obchodního zákoníku.84 Lze přidat 
některá novější rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR jako např. 29 Odo 1007/2005,85 které 
říká, že: „…povinnosti mohou vyplývat též ze zásad, na kterých je postaven obchodní 
zákoník, z jiných než písemných závazků převzatých společníkem vůči společnosti, 
popřípadě z jiných právních skutečností, …“ Lze shrnout, že soudní praxe požaduje, aby 
porušování povinnosti bylo soustavné a opakované. Domnívám se, že nelze společníka 
vyloučit pro porušování povinností ve funkci statutárního orgánu nebo společníka 
pověřeného obchodním vedením, jelikož takové vyloučení není, jak se judikatura shoduje, 
možné ani u společnosti s ručením omezeným, pokud je společník jednatelem86. Stejného 
                                                 
82 Shodně ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. 
Praha : C. H. BECK, 2005, s. 307 a DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 809. 

83 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 807. 

84 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha : C. 
H. BECK, 2005, s. 307. 

85[online], [cit. 30. října 2008],             
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=27876&searchstr=29+Odo+1007%2F2005.  

86 Více rozhodnutí Vrchního soudu sp. zn. 7 Cmo 89/94 v Praze uveřejněné In Právní rozhledy 1995, č. 12, s. 496. 
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názoru je i Dědič, J..87 Podle mého názoru lze tento závěr aplikovat i na společníka 
pověřeného obchodním vedením, jelikož jednatel společnosti s ručením omezený není 
jenom statutárem, ale i osobou pověřenou obchodním vedením. 

7.3 Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře 

 
 § 79a Obchodního zákoníku stanoví, že společník je při plnění svých povinností 
povinen postupovat s péčí řádného hospodáře. Obchodní zákoník ukládá společníkům 
povinnost jednat s péčí řádného hospodáře při plnění všech povinností vůči veřejné 
obchodní společnosti.  
 Pojem péče řádného hospodáře výstižně vymezují pro členy představenstva Černá, 
S.,88 Dědič, J.89 a Eliáš, K..90 Z názorů výše uvedených autorit české komercionalistiky lze 
uzavřít, že společník veřejné obchodní společnosti bude muset, i když nebude vykonávat 
funkci statutára nebo pověřeného obchodního vedoucího, plnit povinnosti společníka s 
maximální odbornou péčí, kterou bude schopen vynaložit. Nebude-li jeho odborná erudice 
dostatečná, bude jeho povinností svou neerudovanost rozpoznat a nechat dotčenou věc 
posoudit odborníkem (např. advokátem), dále společník veřejné obchodní společnosti při 
výkonu povinností vyplývajících mu z členství ve veřejné obchodní společnosti bude 
muset být loajální vůči společnosti, které je členem (k loajalitě společníků viz výše v části 
pojednávající o obecných povinnost společníků obchodních společností), společník také 
nesmí při výkonu práv společníka příliš riskovat (to se týká zejména společníků, kteří jsou 
statutárem a kteří jsou pověřeni obchodním vedením), společník také nesmí svou přílišnou 
opatrností bránit ekonomickému úspěchu společnosti a konečně musí zachovávat 
mlčenlivost o věcech týkajících se společnosti mající význam pro úspěšné podnikání 
společnosti. 
 Porušování povinnosti společníka veřejné obchodní společnosti jednat s péčí 
řádného hospodáře může vést k tomu, že veřejná obchodní společnost bude oprávněna 
domáhat se u soudu vyloučení společníka podle § 91 odst. 1 Obchodního zákoníku. 

7.4 Právo podílet se na řízení společnosti 

 
 Společník veřejné obchodní společnosti má specifické postavení v tom, že ex lege 
je každý společník veřejné obchodní společnosti statutárním orgánem společnosti, 
nestanoví-li společenská smlouva něco jiného. Každý společník veřejné obchodní 
společnosti je pověřen obchodním vedením společnosti, nestanoví-li společenská smlouva 

                                                 
87 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 808. 

88 ČERNÁ, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, a.s., 2006, s. 244. 

89 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 2417. 

90 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J. A KOL. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. 
5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 298. 



 

39 

něco jiného. Veřejná obchodní společnost, jelikož jde o čistě osobní obchodní společnost, 
nevytváří ex lege žádné orgány. Výkonem funkce statutárního orgánu nebo obchodním 
vedení společnosti může být pověřen jenom společník. Pověřený společník však nemůže, 
pokud je do funkce jmenován, vykonávat funkci libovolně, ale musí se řídit pokyny 
ostatních společníků. 
 Společenskou smlouvu lze změnit pouze se souhlasem všech společníků. 
Společenská smlouva může určit, že k její změně postačí souhlas většiny. Při rozhodování 
v ostatních věcech (např. rozhodování o věcech obchodního vedení) je potřeba také 
souhlas všech společníků. Společenská smlouva však může stanovit, ke kterým 
rozhodnutím postačí souhlas většiny společníků. Tato konstrukce rozhodování ve veřejné 
obchodní společnosti vyplývá z úzké provázanosti společníka se společností, kdy společník 
ručí za závazky společnosti celým svým majetkem, a proto by měl mít absolutní vliv na 
podnikání společnosti, protože neúspěch společnosti v podnikání může mít fatální 
důsledky v jeho osobní majetkové sféře. 

7.4.1. Obchodní vedení společnosti 

 
 Podle § 81 odst. 1 Obchodního zákoníku je k obchodnímu vedení společnosti 
oprávněn každý společník v rámci zásad mezi nimi dohodnutých. Pojem obchodní vedení 
lze podle rozhodovací praxe soudů91 vykládat jako organizování a řízení podnikatelské 
činnosti obchodní společnosti, rozhodování o obchodních záměrech obchodní společnosti, 
čili obchodní vedení směřuje dovnitř společnosti a nelze ho ztotožňovat s jednáním 
jménem společnosti, ačkoliv to mnohdy navazuje na obchodní vedení.  
 Společníci mohou podle § 81 odst. 2 Obchodního zákoníku pověřit obchodním 
vedením jen některého nebo některé společníky. K pověření může dojít ve společenské 
smlouvě. Pověřený společník je povinen řídit se zásadami, na kterých se s ostatními 
společníky dohodl. Z dikce odstavce 2 podle mého názoru vyplývá, že společníka nebo 
společníky nelze pověřit obchodním vedením jinak než ve společenské smlouvě. Pověřený 
společník je povinen řídit se zásadami, které s ostatními společníky dohodl. Tato dohoda 
může, ale nemusí být obsažena ve společenské smlouvě.92 Tím, že je pověřen společník, 
nebo někteří společníci obchodním vedením, zaniká povinnost a právo ostatních 
společníků na obchodní vedení společnosti. Tito ostatní (nepověření) společníci však 

                                                 
91Například nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR sp. zn. 2 Afs 165/2006-114: „Obchodní zákoník zná 
legální pojem „obchodního vedení“ (viz zejm. jeho § 81, § 97 odst. 1, § 134, § 192 odst. 1, jež charakterizují, které 
orgány jednotlivých společností obchodní vedení vykonávají). Obchodním vedením se rozumí řízení společnosti, tj. 
zejména organizování a řízení její podnikatelské činnosti, včetně rozhodování o podnikatelských záměrech; obchodní 
vedení tedy ve své podstatě směřuje dovnitř společnosti, na rozdíl od jednání jménem společnosti. S ním je nelze 
ztotožňovat. Někdy na rozhodnutí učiněné v rámci obchodního vedení navazuje jednání jménem společnosti, a to tam, kde 
je k realizaci rozhodnutí (např. o určité obchodní strategii) nutné právní jednání vůči třetím osobám (viz v podrobnostech 
např. Štenglová/Plíva/Tomsa a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 6. vyd., Praha 2001, str. 346, komentář k § 81). Z 
povahy věci plyne, že obchodní vedení (stejně jako jednání společnosti „navenek“) mohou přímo vykonávat pouze fyzické 
osoby.“ , [online], [cit. 30. října 2008],            
Dostupné z http://www.nssoud.cz/anonym.php?ID=14030. 

92 Shodně DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 764. 
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neztrácejí vliv na obchodní vedení společnosti, protože pověření společníci jsou povinni 
řídit se rozhodnutím ostatních společníků učiněnými většinou hlasů. Zákon nestanoví, zda 
většinou všech společníků, ale to podle mého názoru vyplývá z ustanovení § 79 odst. 2 a 3 
Obchodního zákoníku, které hovoří buď o všech, nebo o většině hlasů, přičemž nepřipouští 
možnost nějakého jiného kvóra. V případě § 81 odst. 2 má každý společník jeden hlas, 
nestanoví-li společenská smlouva něco jiného. Při udílení pokynů společníkovi 
pověřenému obchodním vedením skrze rozhodnutí jsou společníci vázáni povinností 
řádného hospodáře. Toto udělování pokynů nelze přirovnat k udílení pokynů jednatelům 
společnosti s ručením omezeným nebo představenstvu akciové společnosti valnou 
hromadou, protože v těchto případech společníci, respektive akcionáři nemusí jednat s péčí 
řádného hospodáře (ačkoliv musí jednat loajálně). 
 Společník pověřený obchodním vedením může být z funkce odvolán, nestanoví-li 
společenská smlouva něco jiného. Musejí se na tom však dohodnout všichni ostatní 
společníci. Společník pověřený výkonem obchodního vedení může ze své funkce 
odstoupit. 

7.4.2. část: Společník jako statutární orgán 

 
 Statutárním orgánem veřejné obchodní společnosti jsou všichni společníci, 
nestanoví-li společenská smlouva něco jiného. Společenská smlouva může stanovit, že 
statutárním orgánem je jeden nebo někteří společnici. Dvořák, T.93 zastává názor, že 
veřejná obchodní společnost má kolektivní statutární orgán, je-li statutárním orgánem více 
společníků. Dědič, J.94 se domnívá, že považovat společníky veřejné obchodní společnosti 
za kolektivní statutární orgán je problematické. Štenglová, I95 zastává názor, že společníci 
netvoří kolektivní statutární orgán. Důvodová zpráva k novele, která upravila tímto 
způsobem jednání společnosti vůči třetím osobám (zákon č. 370/2000 Sb.), hovoří 
o kolektivním orgánu. Společníky veřejné obchodní společnosti považuje za kolektivní 
orgán také Pelikánová, I.96 Přikláním se spíše k názoru, že jde o kolektivní statutární orgán, 
jelikož úmysl zákonodárce vyjádřený v důvodové zprávě k předmětné novele byl zřejmý 
a úprava tomu neodporuje. To, že se jedná o kolektivní orgán, vyplývá podle mého názoru 
z toho, že zákon stanoví, že nestanoví-li společenská smlouva jinak, tak jsou statutárním 
orgánem všichni společníci an bloc. Navíc, pokud budeme vycházet z teoretické koncepce, 
jak uvádí Dvořák, T.,97 že každá společnost má jeden statutární orgán, a to kolektivní nebo 
monokratický, tak dospějeme k závěru, že veřejná obchodní společnost má jediný 
kolektivní statutární orgán, není-li pověřen pouze jeden společník. 
                                                 
93 DVOŘÁK, T. Veřejná obchodní společnost. Praha : ASPI Publishing, 2003, s. 155. 

94 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 781. 

95 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha : C. 
H. BECK, 2005, s. 298. 

96 PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. 3. vydání. Praha : ASPI Publishing, 2004, s. 444. 

97 DVOŘÁK, T. Veřejná obchodní společnost. Praha : ASPI Publishing, 2003, s. 153. 
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7.5 Právo na informace o společnosti 

 
 Pokud všichni společníci vykonávají obchodní vedení veřejné obchodní 
společnosti, tak všichni mají přístup k informacím o podnikání veřejné obchodní 
společnosti, a pro tento případ není třeba konstruovat zvláštní úpravu poskytování 
informací o podnikání společnosti. 
 Pokud je obchodním vedením veřejné obchodní společnosti pověřen jeden nebo 
několik společníků, pak nemají všichni společníci rovnocenný a úplný přístup 
k informacím o podnikání veřejné obchodní společnosti. Pro tento případ stručně upravuje 
§ 81 odst. 5 Obchodního zákoníku postup poskytování informací a možnost kontrolovat 
chod společnosti těm společníkům, kteří nejsou pověřeni obchodním vedením. Společníci 
pověření obchodním vedením veřejné obchodní společnosti jsou povinni dát zbývajícím 
společníkům informace, o které budou požádáni, a společník je oprávněn nahlížet do všech 
dokladů společnosti. Společníci můžou pověřit výkonem kontrolního práva auditora nebo 
daňového poradce. 

7.6 Podíl na zisku a ztrátě 

7.6.1.Podíl na zisku 

 
 Obecně jsem se zabýval právem na podíl na zisku již výše. V této části se budu 
věnovat specifikům rozdělování podílu na zisku ve veřejné obchodní společnosti. Podle 
§ 82 Obchodního zákoníku se zisk dělí mezi společníky rovným dílem. Společenská 
smlouva však může určit jiný způsob dělení. Ex lege se zisk dělí tzv. podle hlav, tj. podle 
počtu společníků rovným dílem. Z předmětného ustanovení však plyne, že se zisk nemusí 
mezi společníky veřejné obchodní společnosti rozdělovat rovným dílem. Obchodní 
zákoník nedává veřejné obchodní společnosti jinou možnost nakládat ze ziskem než tu, že 
se zisk rozdělí mezi společníky rovný dílem, či jiným způsobem určeným společenskou 
smlouvou.98 Tímto se veřejná obchodní společnost liší od kapitálových společností, 
protože těm zákon umožňuje vytvářet ze zisku například rezervní fond nebo rozhodnout 
o tom, že zisk nebude rozdělen a bude převeden do příštích let na účet nerozděleného 
zisku. Ustanovením ve společenské smlouvě upravujícím jiný způsob rozdělování zisku 
může být při rozdělování zisku zvýhodněn jeden ze společníků, který například bude 
statutárním orgánem nebo bude pověřen obchodním vedením obchodní společnosti. 
Nejvyšší soud ČR99 v souvislosti s rozdělováním zisku mezi společníky judikoval, že lze 

                                                 
98 Shodně DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s 771 a ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, 
S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha : C. H. BECK, 2005, s 294 a 
DVOŘÁK, T. Veřejná obchodní společnost. Praha : ASPI Publishing, 2003, s. 94. 

99 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 186/2001: „Nejvyšší soud dospěl k závěru, že tvrzení dovolatele, že 
dohoda uzavřená mezi společníky o tom, že vloží část vyplaceného zisku na termínovaný účet žalovaného a rozdělí si 
rovným dílem úroky z termínovaného vkladu, byla dohodou o rozdělení zisku a podléhala proto režimu obchodního 
zákoníku, je nesprávný. Jestliže společnost vyplatila společníkům část podílu zisku, resp. zálohu na podíl na zisku, nelze 
již jejich následnou dohodu o nakládání s těmito jejich prostředky podřídit režimu obchodního zákoníku, neboť nejde o 
dohodu týkající se rozdělení zisku společnosti mezi společníky, ale o dohodu o nakládání s jejich vlastními prostředky. 
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uzavřít mezi společníky dohodu o způsobu nakládáni s rozděleným a vyplaceným ziskem 
veřejné obchodní společnosti, avšak nejde již o dohodu uzavřenou mezi společníky veřejné 
obchodní společnosti, a proto nejde o absolutní obchod. 
 Podíl na zisku je splatný do tří měsíců od schválení účetní závěrky, kterou schvalují 
společníci. Schvalování účetní závěrky není podle názoru Dědiče, J.100 výkonem 
obchodního vedení veřejné obchodní společnosti. V tomto lze vycházet z úpravy 
kapitálových společností, kde účetní závěrku schvaluje valná hromada a obchodní vedení 
náleží jednatelům společnosti s ručením omezeným, respektive představenstvu akciové 
společnosti. 

7.6.2. Podíl na ztrátě 

 
 Povinnost podílet se na ztrátě společnosti je typickým znakem úpravy osobních 
obchodních společností a je upravena v § 82 odst. 2 Obchodního zákoníku. Jako 
problematické se právní teorii jeví ustanovení o tom, že společníci nesou ztrátu 
společnosti. Dědič, J.101 píše, že jsou dvě možnosti chápání úpravy. První je, že 
společníkům je uložena povinnost uhradit ztrátu, a druhá, že se o podíl na ztrátě sníží vklad 
společníka do veřejné obchodní společnosti, avšak za předpokladu, že společník vklad do 
veřejné obchodní společnosti vložil (se snížením vkladu je spojeno snížení podílu na 
společnosti, viz § 58 Obchodního zákoníku). Pelikánová, I.102 s tímto názorem souhlasí 
a přidává další možnost, že pokud má společník pohledávku vůči společnosti na vyplacení 
podílu na zisku, tak se povinnost podílet na ztrátě započte na tuto pohledávku. 
 Povinnost společníků podílet se na ztrátě společnosti rovným dílem lze ve 
společenské smlouvě upravit odchylným způsobem. Odchylná úprava ve společenské 
smlouvě však podle právních teoretiků103 nesmí být taková, aby se na ztrátě společnosti 
podílel pouze jeden společník, ačkoliv české právo tento zákaz neupravuje. 

7.7 Vypořádací podíl a právo na výplatu podílu na likvidačním zůstatku 

7.7.1.  Podíl na likvidačním zůstatku 

 Obecně jsem se zabýval právem na podíl na likvidačním zůstatku již výše. Pokud 
se společnost ruší s likvidací, což znamená, že zaniká bez právního nástupce, a pokud 

                                                                                                                                                    
Takovou dohodu o nakládání s vlastními volnými prostředky by mohli uzavřít nezávisle na tom, zda byli společníky 
veřejné obchodní společnosti. Soudy obou stupňů proto dohodu správně posoudily jako dohodu, řídící se občanským 
zákoníkem.“ , [online], [cit. 30. října 2008]            
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=5229&searchstr=29+Odo+186%2F2001. 

100 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 772. 

101 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 773. 

102 PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. 3. vydání. Praha : ASPI Publishing, 2004, s. 435. 

103 PELIKÁNOVÁ, I. Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. 3. vydání. Praha : ASPI Publishing, 2004, s. 435 a 
DVOŘÁK, T. Veřejná obchodní společnost. Praha : ASPI Publishing, 2003, s. 95. 
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závazky společnosti jsou menší než její majetek, pak má společník, podle § 92 odst. 1 
Obchodního zákoníku, právo na podíl na likvidačním zůstatku. Zákon při rozdělování 
podílu na likvidačním zůstatku upřednostňuje ty společníky, kteří vložili do veřejné 
obchodní společnosti vklad, protože likvidační zůstatek se rozděluje nejprve do výše 
hodnoty vkladů splacených společnosti. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí mezi 
společníky rovným dílem. Pokud nestačí likvidační zůstatek k vrácení splacených vkladů, 
tak se na něm společníci podílejí podle poměru výše svých vkladů. 
 Nejvyšší soud ČR rozhodl,104 že jednáním společníka jménem společnosti, kterým 
se objektivně zmenší majetek společnosti, jakož i podíl třetího společníka na likvidačním 
zůstatku, je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, a tudíž i odporuje dobrým 
mravům, a právní úkon, kterým bylo dosaženo takového stavu, je proto neplatný podle 
§ 39 Obchodního zákoníku.  

7.7.2. Právo na vypořádací podíl 

 
 Zanikne-li členství společníka ve veřejné obchodní společnosti a společnost na 
základě dohody alespoň dvou zbývajících společníků, podle § 88 odst. 2 Obchodního 
zákoníku, trvá dál, pak bývalému společníkovi nebo dědici vzniká právo na vypořádací 
podíl podle § 89 Obchodního zákoníku. Právo na vypořádací podíl také vznikne 
v případech uvedených v § 90 odst. 2 Obchodního zákoníku, je-li společník ze společnosti 
vyloučen, a v případě, kdy dědic vypoví účast ve společnosti podle § 91 Obchodního 
zákoníku. Vypořádací podíl se vypočítává obdobným způsobem jako podíl na likvidačním 
zůstatku, k tomu viz výše. Z odkazu na výpočet práva na podíl na likvidačním zůstatku 
vyplývá, že i úprava určení výše práva na vypořádací podíl je dispozitivní. Dispozitivnost 
této úpravy judikoval také Nejvyšší soud ČR.105 
                                                 
104 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 22 Cdo 871/ 2000 publikované In Právní rozhledy, 2000, č. 11, s. 519 „Ze 
znění § 3 odst. 1 ObčZ se podává, že výkon práv a povinností nesmí být objektivně v rozporu s dobrými mravy; není 
rozhodující, zda si jednající tento rozpor uvědomoval. Pokud dva ze tří společníků veřejné obchodní společnosti bez 
souhlasu třetího účastníka prodají nemovitost, která je ve vlastnictví této společnosti, jiné společnosti, jejímiž společníky 
jsou, a to za cenu podstatně nižší, než za jakou by ji bylo možno v daném čase a místě prodat, a tak objektivně zmenší 
majetek společnosti, jakož i podíl třetího společníka na likvidačním zůstatku, jde o jednání, které je v rozporu se 
zásadami poctivého obchodního styku (§ 295 ObchZ), a tudíž i odporuje dobrým mravům, a kupní smlouva je proto 
neplatná podle § 39 ObčZ. Tvrzení dovolatelky, že uvedení společníci v dané věci sledovali jiné cíle, než poškození jedné 
společnosti a obohacení jiné společnosti, jejímiž jsou společníky, je tak za situace, kdy uvedené důsledky objektivně 
nastaly, nevýznamné.“ 

105 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 331/2002 „Jestliže zákon připouští uzavření dohody, kterou jeden ze 
společníků ze společnosti vystupuje, nic nebrání tomu, aby si společníci, pokud mají za to, že vypořádací podíl 
neodpovídá reálnému stavu majetku společnosti, sjednali vyrovnání nad rámec stanovený zákonem. Taková dohoda by 
byla neplatná pouze tehdy, byl-li by dán některý z důvodů neplatnosti stanovených zákonem, nikoli však pro obcházení 
zákona, neboť takovou dohodou k obcházení zákona nedochází. K tomu je třeba ještě dodat, že sám zákon umožňuje, aby 
společenská smlouva stanovila způsob určení vypořádacího podílu odchylně od dispozitivní úpravy v obchodním 
zákoníku, aniž by toto určení jakkoli omezoval - je tedy možné dohodnout jak vyšší, tak i nižší hodnotu vypořádacího 
podílu. Jestliže tedy v tom směru zákon připouští založení povinnosti společnosti k výplatě vypořádacího podílu ve větší 
výši, než vyplývá ustanovení § 89 a § 92 obch. zák., aniž považuje za nutné chránit ostatní společníky před takovým 
postupem, tím méně lze bránit dobrovolnému převzetí povinnosti k vypořádání nad rámec vypořádacího podílu mezi 
společníky.“ , [online], [cit. 30. října 2008],            
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=9737&searchstr=29+Odo+331%2F2002. 
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7.8 Ostatní práva a povinnosti společníků veřejné obchodní společnosti 

7.8.1. Žaloba ut singuli 

 
 Podle § 82a Obchodního zákoníku je každý společník oprávněn podat jménem 
společnosti žalobu na náhradu škody proti společníkovi, který odpovídá společnosti za 
škodu. Dále je společník podle výše uvedeného ustanovení oprávněn podat žalobu jménem 
společnosti proti společníkovi, který nesplatil vklad. Teorie tento druh žalob nazývá žaloby 
ut singuli. Původně bylo toto právo upraveno pouze pro společníky společnosti s ručením 
omezeným, ale novelou 370/2000 Sb. bylo právo podat soudu žalobu ut singuli rozšířeno i 
na společníky veřejné obchodní společnosti a na komplementáře komanditní společnosti. 
Společník zde nežaluje svým jménem, ale jménem společnosti. Společník však nemůže 
podat takovou žalobu, pokud již žaloba na úhradu škody nebo na splacení vkladu byla 
podána jménem společnosti statutárním orgánem, protože statutární orgán je primárně 
příslušný vymáhat jménem společnosti povinnosti společníků. 

8. kapitola: Komanditní společnost 
 
 Komanditní společnost je z hlediska postavení společníků specifická, jelikož se na 
ní účastní dvě skupiny společníků se zásadně odlišným postavením. První skupinou jsou 
komplementáři, jejichž postavení odpovídá postavení společníků v osobních společnostech 
(ručí za trvání společnosti celým svým majetkem, podílejí se na ztrátě společnosti, osobně 
se podílí na podnikání společnosti, jsou statutáry společnosti a zároveň jsou obchodními 
vedoucími, nemají vkladovou povinnost do společnosti). Druhou skupinou společníků jsou 
komanditisté, jejichž postavení odpovídá postavení společníků kapitálových společností 
(za trvání společnosti ručí do výše svého nesplaceného vkladu, pokud však splatí, tak už 
neručí; mají vkladovou povinnost a osobně se nepodílejí na řízení společnosti jako statutáři 
a obchodní vedoucí). Podle § 93 odst. 4 Obchodního zákoníku se na postavení 
komplementářů použijí přiměřeně ustanovení o právním postavení společníků veřejné 
obchodní společnosti a na právní postavení komanditistů se přiměřeně použijí ustanovení 
o právním postavení společníků s ručením omezeným. 
 Komanditní společnost nemůže mít nikdy formu jednočlenné společnosti, jelikož 
ve společnosti musí vždy být alespoň jeden komanditista a jeden komplementář. Z povahy 
§ 93 Obchodního zákoníku vyplývá, že komanditista a komplementář nemůže být jedna 
a tatáž osoba. 

8.1 Speciální požadavky na to, aby se osoba mohla stát společníkem komanditní 
společnosti 

 
 Pro komplementáře platí stejná pravidla jako pro společníka veřejné obchodní 
společnosti. Více k tomu příslušné pojednání o společnících veřejné obchodní společnosti. 
Obdobně platí omezující pravidla pro to, stát se společníkem společnosti ručícím za 
závazky společnosti celým svým majetkem (např. banky). 



 

45 

 Pro komanditisty platí obecné požadavky na to, aby se právnická nebo fyzická 
osoba mohla stát společníkem obchodní společnosti (viz výše v obecné části). 

8.2 Vznik a zánik členství v komanditní společnosti 

 
 Komanditní společnost je specifická tím, že v ní existují dvě skupiny společníků 
s odlišným právním postavením. Z toho důvodu tu existují dva režimy vzniku a zániku 
účasti v obchodní společnosti..  

8.2.1. Vznik členství komplementáře v komanditní společnosti 

 
 Komplementář nabývá originárně členství při založení společnosti. Jelikož se 
odborná literatura shoduje na tom, že na komanditní společnost je aplikovatelný § 83 
Obchodního zákoníku, tak podle mého názoru vzniká originárně členství komplementáři 
také přistoupením ke společenské smlouvě. Singulární sukcese podílu komplementáře na 
komanditní společnosti není stejně jako singulární sukcese podílu společníka veřejné 
obchodní společnosti možná (viz příslušná část této práce o společnících veřejné obchodní 
společnosti). Úprava univerzální sukcese děděním nebo přechodem jmění na právního 
nástupce komplementáře je možná za stejných podmínek jako u společníků veřejné 
obchodní společnosti (viz příslušná část pojednávající o právech a povinnostech 
společníků veřejné obchodní společnosti). 

8.2.2. Vznik členství komanditisty v komanditní společnosti 

 
 Na postavení komanditistů se podle § 93 odst. 4 Obchodního zákoníku mají 
aplikovat ustanovení o postavení společníků společnosti s ručením omezeným i v případě 
vzniku a zániku členství ve společnosti. 
 Komanditista může nabýt členství v komanditní společnosti při založení 
společnosti stejně jako komplementář. Právní teorie106 se shoduje na tom, že § 83 
Obchodního zákoníku aplikovatelný i pro komanditisty, a proto může ke společenské 
smlouvě přistoupit i komanditista. 
 Komanditisté na rozdíl od komplementářů mohou nabýt podíl na komanditní 
společnosti singulární sukcesí, a to sice převodem podílu na komanditní společnosti. 
Explicitně obchodní zákoník převod podílu komanditisty neupravuje. Právní teorie107 se 
shoduje, že převod podílu komanditisty je možný a že se na něj bude aplikovat § 115 
Obchodního zákoníku. 

                                                 
106 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s 876 a ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., 
TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha : C. H. BECK, 2005, s. 326. 

107 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s 877 a ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., 
TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha : C. H. BECK, 2005, s. 326 a 
PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. A KOL. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, Praha : ASPI, 
a.s., 2006, s. 363. 
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 Podíl komanditisty na komanditní společnosti lze také nabýt děděním podle § 102 
odst. 4 Obchodního zákoníku, pokud společenská smlouva nestanoví, že podíl 
komanditisty nelze dědit. Na rozdíl od komplementáře, jehož smrtí podle § 88 Obchodního 
zákoníku komanditní společnost zaniká, smrtí komanditisty podle § 102 odst. 3 
Obchodního zákoníku komanditní společnost nezaniká. Společenská smlouva může dědění 
podílu komanditisty vyloučit. Obchodní zákoník sice nepřipouští omezení a hovoří pouze 
o vyloučení, ale omezení vyplývá z tohoto ustanovení zejména při použití logického 
argumentu a maiory ad minus. Na komanditistu se aplikuje také § 116 odst. 2 Obchodního 
zákoníku, a to zejména to, za jakých podmínek se může dědic podílu komanditisty 
domáhat zrušení svého členství na společnosti. 
 Vedle dědění je možné nabýt podíl komanditisty na komanditní společnosti 
universální sukcesí také při přechodu podílu na právního nástupce právnické osoby. 
Speciální úprava komanditních společností neobsahuje úpravu přechodu na právního 
nástupce právnické osoby, a proto bude nutné přiměřeně použít úpravu uvedenou v § 116 
odst. 1 Obchodního zákoníku.108 
 Je-li přechod podílu komanditisty na dědice nebo právního nástupce právnické 
osoby vyloučen, bude se zřejmě aplikovat § 116 odst. 3 Obchodního zákoníku,109 který 
odkazuje na § 113 odst. 5 a 6 Obchodního zákoníku. Podíl komanditisty tím přechází na 
společnost. Právnímu nástupci nebo dědici v takovém případě vzniká právo na vypořádací 
podíl podle § 104 Obchodního zákoníku. 

8.2.3. Zánik členství komplementáře v komanditní společnosti 

 
 Na zánik členství komplementáře se použijí ustanovení o zániku členství 
společníka veřejné obchodní společnosti uvedená v § 88, § 90 a § 91 Obchodního 
zákoníku, na čemž se shoduje velké část teoretiků.110 Komplementář může také vystoupit 
změnou společenské smlouvy podle § 83 Obchodního zákoníku. 
 V režimu komanditní společnosti se také uplatní princip, že skončí-li členství 
komplementáře podle § 88 odst. 2 Obchodního zákoníku, tak se tím společnost zrušuje 
s tím, že pokud ve společnosti zůstanou alespoň dva společníci, můžou se dohodnout na 
dalším trvání komanditní společnosti. Z logiky věci vyplývá, že ve společnosti musí zůstat 
alespoň jeden komanditista a jeden komplementář.111 
 

                                                 
108 Shodně DVOŘÁK, T. Komanditní společnost. Praha : ASPI Publishing 2004, s. 142. 

109 Shodně DVOŘÁK, T. Komanditní společnost. Praha : ASPI Publishing 2004, s. 142. 

110 DVOŘÁK, T. Komanditní společnost. Praha : ASPI Publishing 2004, s 160, 165, 166 a DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní 
zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s 909 a ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. 
Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha : C. H. BECK, 2005, s. 326. 

111 Shodně DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 912. 
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8.2.4. Zánik členství komanditisty v komanditní společnosti 

 
 Úprava skončení členství komanditisty v komanditní společnosti je obsažena 
v § 102 Obchodního zákoníku. Tato úprava není zcela vyčerpávající úpravou skončení 
členství komanditisty v komanditní společnosti, a proto bude nutné v souladu s § 93 odst. 4 
Obchodního zákoníku použít některá ustanovení z úpravy společnosti s ručením 
omezeným. 
 Komanditista není oprávněn ze společnosti vystoupit. Podle Štenglové, I. 112 
a Dědiče, J.113 přináší potíže interpretace slova vystoupit. Jak Štenglová, I., tak Dědič, J. 
zastávají názor, že slovo vystoupit se spíše váže podle § 83 Obchodního zákoníku 
k možnosti opustit společnost skrze změnu společenské smlouvy na základě dohody 
společníků a že zákonodárce neměl v úmyslu znemožnit komanditistovi opustit společnost 
na základě změny společenské smlouvy, ale zakázat jednostrannou výpověď komanditisty 
ze společnosti. Ostatně § 149a Obchodního zákoníku nemluví při ukončení účasti 
společníka společnosti s ručením omezeným dohodou společníků o vystoupení, ale 
o ukončení účasti ve společnosti, z čehož lze dovodit, že zákonodárce nepoužívá 
terminologii (slovo vystoupit) důsledně, a proto se přikláním k názoru výše uvedených 
autorů. Účast komanditisty zaniká stejně jako u komplementáře zánikem právnické osoby, 
která je komanditistou, a smrtí komanditisty.  
 Účast komanditisty v komanditní společnosti zaniká prohlášením konkurzu na jeho 
majetek, právní mocí rozhodnutí o výkonu rozhodnutí postižením podílu komanditisty 
nebo nařízením exekuce postižením podílu komanditisty. Společnost zánikem členství 
komanditisty na společnosti nezaniká, jelikož postavení komandity odpovídá spíše 
postavení společníka kapitálové společnosti. 
 V současné odborné literatuře lze vysledovat dva názory na to, zda lze 
komanditistu vyloučit v kadučním řízení.114 Kadučním řízením je institut právní úpravy 
společnosti s ručením omezeným (Kaduční řízení najdeme také v úpravě akciové 
společnosti, avšak ta se přiměřeně na postavení komanditistů nepoužije) a je to řízení 
o vyloučení společníka podle § 113 odst. 3 Obchodního zákoníku, které vede společnost 
proti společníkovi, který je v prodlením se splácením vkladu. Dědič, J.,115 který nesouhlasí 
s použitím kadučního řízení, navrhuje použít postup podle § 90 odst. 2 Obchodního 
zákoníku, podle kterého se společnost může domáhat toho, aby soud vyloučil společníka, 
který porušuje závažným způsobem své povinnosti (viz výše), mezi které jistě patří 
i povinnost splácet vklad. Tento problém, jak se zdá, bude muset vyřešit judikatura. 

                                                 
112 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha : C. 
H. BECK, 2005, s. 339. 

113 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 911. 

114 Pro to, že lze komanditistu vyloučit v kadučním řízení, je Dvořák, T In DVOŘÁK, T. Komanditní společnost. Praha : 
ASPI Publishing 2004, s. 153. a Pelikánová, I. společně s Černou, S. In PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. A KOL. 
Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, Praha : ASPI, a.s., 2006, s. 367; Proti je naopak Dědič, 
J. In DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 897. 

115 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 877. 
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O kadučním řízení podrobněji v části této práce věnované společnosti s ručením 
omezeným. 
 Dvojí názor se také v odborné literatuře objevuje na možnost aplikace § 148 a 
§ 149 Obchodního zákoníku116 ve věci skončení členství komanditisty. Dědič, J.117 tvrdí, 
že na možnost vyloučení komanditisty ze společnosti se bude aplikovat § 90 odst. 2 
Obchodního zákoníku. V tomto s ním souhlasím, protože, kdyby se postupovalo pouze 
podle § 149 Obchodního zákoníku, tak by za situace, kdyby komplementáři nevložili do 
společnosti žádný vklad, nemohli vykonávat žádný vliv na to, zda společnost podá soudu 
návrh na vyloučení komanditisty, protože s podáním návrhu na vyloučení musí ze zákona 
souhlasit společníci, jejichž vklady představují alespoň jednu polovinu základního 
kapitálu. Naopak jsem pro možnost aplikace § 148 Obchodního zákoníku na komanditisty 
upravující jejich možnost požádat soud, aby zrušil jejich účast ve společnosti, protože 
podle mého názoru zde není důvod, aby se s ohledem na § 93 odst. 4 Obchodního 
zákoníku v tomto ohledu lišilo postavení komanditisty a společníka veřejné obchodní 
společnosti. 
 Možnosti postupu poté, co zanikne účast všech komanditistů na komanditní 
společnosti, Obchodní zákoník již dnes neupravuje. Tato úprava je dnes s účinností od 
1. července 2008 obsažena v Zákoně o přeměnách obchodních společností. Zákon 
o přeměnách obchodních společností, stejně jako dříve Obchodní zákoník, upravuje buď 
přeměnu právní formy na veřejnou obchodní společnost, zůstanou-li alespoň dva 
komplementáři (viz § 375 Zákona o přeměnách obchodních společností), nebo zůstane-li 
v komanditní společnosti jediný komplementář, pak je možné zrušení komanditní 
společnosti s převodem jmění na komplementáře (viz § 348 Zákona o přeměnách 
obchodních společností). 

8.3 Povinnost komplementářů jednat s péčí řádného hospodáře 

 
 S ohledem na § 93 odst. 4 Obchodního zákoníku se na komplementáře vztahuje 
povinnost postupovat při plnění svých povinností s péčí řádného hospodáře podle § 79a 
Obchodního zákoníku.118 Více k povinnosti společníka jednat s péčí řádného hospodáře 
v příslušné části pojednávající o právech a povinnostech společníků veřejné obchodní 
společnosti.Komanditista je povinen jednat v souladu se zásadou loajality společníků.  
 
 

                                                 
116 Dědič, J tvrdí že se tato ustanovení na komanditní společnost neaplikují In DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. 
Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 878.; DVOŘÁK, T. naopak aplikaci těchto ustanovení připouští In DVOŘÁK, T. 
Komanditní společnost. Praha : ASPI Publishing 2004, s. 156 a 157. 

117 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 915. 

118 Shodně DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 875 a ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, 
S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha : C. H. BECK, 2005, s. 326. 
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8.4 Právo podílet se na řízení společnosti 

 
 Komanditní společnost není společností kapitálovou, a proto nevytváří organizační 
strukturu skládající se z orgánů společnosti, mezi které jsou rozděleny pravomoci k řízení 
podnikání komanditní společnosti. Komanditní společnost se řadí mezi smíšené nebo mezi 
osobní obchodní společnosti. Na řízení společnosti se podílejí někteří společníci přímo, 
aniž by společnost musela ze zákona povinně vytvářet orgány, v rámci kterých by 
společníci společnost řídili. Vliv komanditistů na řízení komanditní společnosti je omezen 
a jejich postavení odpovídá spíše postavení společníků kapitálových společností v tom 
ohledu, že se nepodílejí na každodenním vedení komanditní společnosti. Komanditisté 
však mohou rozhodovat o strategických aspektech podnikání komanditní společnosti 
a mohou kontrolovat činnost společnosti. 

8.4.1. Obchodní vedení společnosti 

 
 Obchodní zákoník pouze stanoví v § 97 odst. 1, že k obchodnímu vedení 
komanditní společnosti jsou oprávněni komplementáři. Nic více Obchodní zákoník v této 
věci nestanoví. Je zřejmé, že ve zbytku bude nutné použít úpravu obchodního vedení 
veřejné obchodní společnosti, a proto odkazuji na tento výklad v části této práce věnující 
se obchodnímu vedení veřejné obchodní společnosti.  

8.4.2. Solečník jako statutární orgán 

 
 Kdo je statutárním orgánem komanditní společnosti je upraveno v § 101 
Obchodního zákoníku. Z uvedené úpravy vyplývá, že statutárním orgánem jsou 
komplementáři a že pokud nevyplývá něco jiného ze společenské smlouvy, tak je každý 
komplementář oprávněn jednat jménem komanditní společnosti samostatně. Podle 
Štenglové, I.119 není jednoznačné, zda jde o vyčerpávající úpravu statutárního orgánu 
komanditní společnosti. Dle mého názoru § 101 Obchodního zákona není komplexní 
úpravou. Podpůrně se použije zejména ustanovení o tom, že společenská smlouva může 
stanovit, že výkon funkce statutárního orgánu může vykonávat jen některý 
z komplementářů. Podle mého názoru z Obchodního zákoníku nikde nevyplývá, že zrovna 
v tomto bodě není možné aplikovat úpravu postavení společníka veřejné obchodní 
společnosti na postavení komplementáře. Mohlo by se namítat, že se v tomto případě 
nejedná o právní postavení komplementáře, ale o postavení statutárního orgánu. To je však 
třeba odmítnout, jelikož komplementář, stejně jako společník veřejné obchodní 
společnosti, je povinen se osobně podílet na podnikání společnosti, čili to, zda je ze zákona 
statutárem nebo na základě ujednání ve společenské smlouvě není statutárem, se, podle 
mého názoru, přímo dotýká právního postavení komplementáře v komanditní společnosti. 
                                                 
119 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha : C. 
H. BECK, 2005, s. 337; v této věci se lze setkat s názory, že jde o komplexní úpravu (viz DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní 
zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s 907.), nebo že nejde o komplexní úpravu (viz PELIKÁNOVÁ, I. Komentář 
k obchodnímu zákoníku. 2. díl. Praha : Linde 1995, s. 198.) 
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8.5 Právo na informace o společnosti 

 
 Informační práva komplementářů Obchodní zákoník zvlášť neupravuje. Pokud 
budou všichni komplementáři pověření obchodním vedením, tak mají přístup ke všem 
potřebným informacím z titulu funkce obchodního vedoucí. Pokud někteří komplementáři 
vykonávat funkci obchodního vedoucí nebudou, bude se na ně vztahovat ustanovení § 81 
odst. 5 Obchodního zákoníku (k tomu viz výše v příslušné části věnující se informování 
společníků veřejné obchodní společnosti). 
 Právo komanditisty na informace a kontrolu je upraveno v § 98 Obchodního 
zákoníku. Jelikož komanditista se na podnikání komanditní společnosti účastní pouze 
kapitálově a nikoli osobně, nemá potřebné informace o chodu společnosti a o jejím 
podnikání. Dědič, J.120 přirovnává postavení komanditistů ke kontrolním orgánům 
kapitálových společností. Právo komanditistů na informace o společnosti a následnou 
kontrolu nemůže být společenskou smlouvou vyloučeno. Právo komanditisty na informace 
o společnosti je užší než právo kontroly těch komplementářů, kteří nejsou pověřeni 
obchodním vedením společnosti. Podle § 81 odst. 5 Obchodního zákoníku mají 
komplementáři (nepověření obchodním vedením) na požádání právo nahlížet do všech 
dokladů společnosti, zatímco komanditisté mají podle § 98 právo nahlížet pouze do 
účetních knih a účetních dokladů společnosti. O ostatních záležitostech, které by mohly 
vyplynout z jiných dokladů, může být pouze komplementářem na požádání informován. 
 Komanditista může k výkonu kontrolního práva zmocnit jenom auditora, zatímco 
komplementář může zmocnit auditora nebo daňového poradce. De lege ferenda by mělo 
dojít minimálně ke sjednocení úpravy v tom, koho může komanditista a komplementář 
zmocnit k tomu, aby za něj vykonával právo na kontrolu společnosti. 

8.6 Podíl na zisku a ztrátě 

8.6.1. Podíl na zisku 

 
 Úprava rozdělování zisku komanditní společnosti je obsažena v § 100 Obchodního 
zákoníku. Určení výše podílu na zisku je u komanditní společnosti typické v tom, že k 
dělení dochází ve dvou krocích. V prvním kroku se rozdělí zisk mezi dvě skupiny 
společníků, mezi komanditisty a komplementáře. V druhém kroku se zisk dělí mezi 
jednotlivými komplementáři a mezi jednotlivými komanditisty. Nestanoví-li společenská 
smlouva jinak, na komanditisty a komplementáře připadá stejná část zisku, čili v první fázi 
se podle zákona rozdělí zisk na dvě poloviny. Společenská smlouva může stanovit, že 
poměr rozdělení zisku bude příznivější pro jednu část společníků. 
 Část zisku připadající na komplementáře se mezi nimi dělí rovným dílem tzv. podle 
hlav. Společenská smlouva může stanovit něco jiného. Část zisku připadající na 
komanditisty se mezi nimi dělí podle výše vkladu. Dědič, J.121zastává názor, že 
                                                 
120 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 897. 

121 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 901. 
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u komanditisty není rozhodující rozsah splacení vkladu, ale výše vkladu, který splatil 
(nebo jeho právní předchůdce). Obdobný názor má i Dvořák, T.,122 který říká, že 
komanditisté, kteří splatili část vkladu, mají nárok na podíl ze zisku. Ze společenské 
smlouvy může vyplývat jiný způsob rozdělení zisku mezi komanditisty.  
 Právní úprava komanditní společnosti neobsahuje úpravu splatnosti podílu na 
zisku. Pro komplementáře lze použít úpravu splatnosti podílu na zisku společníků veřejné 
obchodní společnosti. Podíl na zisku komanditistů je splatný podle přiměřeného použití 
§ 123 odst. 2 Obchodního zákoníku, respektive § 178 odst. 7 Obchodního zákoníku do tří 
měsíců od schválení účetní závěrky, jelikož společníci komanditní společnosti, stejně jako 
společníci veřejné obchodní společnosti, neschvalují rozdělení zisku. Obdobně jako 
u veřejné obchodní společnosti Obchodní zákoník nedává komanditní společnosti jinou 
možnost nakládat ze ziskem než tu, že se zisk rozdělí mezi společníky způsobem určeným 
zákonem nebo společenskou smlouvou (viz část pojednávající o právu společníka veřejné 
obchodní společnosti na podíl na zisku). Lze se však setkat s názory,123 že komanditní 
společnost může fakultativně vytvářet rezervní fond.  

8.6.2. Podíl na ztrátě 

 
 Pokud nebude společenská smlouva obsahovat jinou úpravu, pak se komplementáři 
podle § 100 odst. 3 Obchodního zákoníku podílejí na ztrátě společnosti obdobným 
způsobem jako společníci veřejné obchodní společnosti. Komanditisté se ze zákona na 
ztrátě společnosti nepodílejí. Společenská smlouva však může stanovit, že se komanditisté 
podílejí na ztrátě společnosti. 
 Pokud společenská smlouva nestanoví něco jiného, nesou celou ztrátu společnosti 
komplementáři. Celá ztráta se nemusí mezi komplementáře dělit rovným dílem, pokud tak 
stanoví společenská smlouva. Právní teorie124 se shoduje na faktu, že společenská smlouva 
nemůže stanovit, že komanditisté ponesou veškerou ztrátu společnosti. 

8.7 Právo na vypořádací podíl a právo na výplatu podílu na likvidačním zůstatku 

8.7.1. Podíl na likvidačním zůstatku 

 
 Likvidační zůstatek se vypočte podle ustanovení § 104 odst. 1 Obchodního 
zákoníku. Způsob výpočtu výše podílu na likvidačním zůstatku je upraven dispozitivně. 
Dosahuje-li likvidační zůstatek výše součtu splacených vkladů, má každý společník nárok 
na částku ve výši svého splaceného vkladu. Pokud likvidační zůstatek převyšuje výši 
součtu splacených vkladů, pak se tato přesahující část rozdělí způsobem, jakým si rozdělují 

                                                 
122 DVOŘÁK, T. Komanditní společnost. Praha : ASPI Publishing 2004, s. 156 a 86. 

123 DVOŘÁK, T. Komanditní společnost. Praha : ASPI Publishing 2004, s. 156 a 87. 

124 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s 904 a DVOŘÁK, T. Komanditní 
společnost. Praha : ASPI Publishing 2004, s. 156 a 88. 
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společníci zisk. Je-li likvidační zůstatek nižší než součet splacených vkladů, uspokojí se 
nejprve komanditisté. Zbytek se po uspokojení komanditistů rozdělí jako zisk. Pokud 
vypořádací podíl nestačí ani na uspokojení komanditistů, likvidační zůstatek se podle 
§ 104 odst. 2 Obchodního zákoníku rozdělí mezi společníky podle pravidel na rozdělování 
zisku. 

8.7.2. Právo na vypořádací podíl 

 
 Výše práva na vypořádací podíl se vypočte obdobným způsobem jako výše podílu 
na likvidačním zůstatku. 

8.8 Ostatní práva a povinnosti společníků komanditní společnosti 

8.8.1. Žaloba ut singuli 

 
 V souladu s § 93 odst. 4 Obchodního zákoníku má komplementář stejně jako 
společník veřejné obchodní společnosti právo podat jménem společnosti žalobu o náhradu 
škody proti společníkovi, který odpovídá společnosti za škodu, a žalobu o splacení vkladu 
proti společníkovi, který je se splacením vkladu v prodlení, a v tomto řízení ji zastupovat. 
Podle Dědiče, J.125 se toto ustanovení vztahuje na všechny společníky komanditní 
společnosti, tedy i na komanditisty. Pokud bychom pro komanditisty aplikovali pouze 
ustanovení § 131a Obchodního zákoníku, mohl by komanditista podat žalobu pouze na 
komplementáře pověřené obchodním vedením nebo komplementáře, kteří jsou statutárním 
orgánem, případně komplementáře, kteří na sebe převzali povinnost vložit vklad do 
obchodní společnosti. Tímto by se lišilo postavení komplementářů od postavení společníků 
veřejné obchodní společnosti v tom, že společníci veřejné obchodní společnosti nepověření 
obchodním vedením nebo ti, kteří nejsou statutáry, by byli pasivně legitimováni na žalobu 
ut singuli, zatímco komplementáři, kteří nejsou obchodní vedoucí a ani statutáři, by byli ze 
strany komanditistů nenapadnutelní, což je podle mého názoru v rozporu se smyslem 
ustanovení § 93 odst. 4 Obchodního zákoníku. 

9. kapitola: Společnost s ručením omezeným 
 
 Společnost s ručením omezeným lze považovat za společnost kapitálovou, avšak ne 
bez výhrady. Společnost s ručením omezeným by bylo možné zařadit také mezi 
společnosti tzv. smíšeného typu. Důvody, proč společnost s ručením omezeným není čistě 
kapitálovou společností, vyplývají z některých práv a povinností společníka. Společníci 
společnosti s ručením omezeným, za podmínky, že nejsou splaceny všechny vklady do 
společnosti, ručí za trvání společnosti společně a nerozdílně (tedy i ti společníci, kteří svůj 
vklad splatili) omezeně do celkové výše nesplacených vkladů. Obdobně ručí komanditisté, 
ale ti ručí pouze do výše svého nesplaceného vkladu. Dalším prvkem osobní společnosti, 

                                                 
125 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 776. 
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kterou se vyznačuje společnost s ručením omezeným, je možnost omezit převoditelnost 
obchodního podílu a tím znemožnit vystoupení ze společnosti nezávisle na vůli ostatních 
společníků, aniž by do toho musel ingerovat soud, který však, pokud se společník domáhá 
opuštění společnosti, vždy nemusí společníkovi umožnit opustit společnost. Naopak 
typickým prvkem kapitálových společností, jímž se vyznačuje společnost s ručením 
omezeným, je vkladová povinnost společníků, organizační struktura a to, že ze zákona 
nevyplývá povinná osobní účast126 společníka na společnosti. 

9.1 Obchodní podíl 

 
 Společník společnosti s ručením omezeným nemá na společnosti podíl jak obecně 
stanoví § 61 odst. 1 Obchodního zákoníku. § 114 odst. 1 Obchodního zákoníku zavádí pro 
společníky společnosti s ručením omezeným jiný pojem, tj. obchodní podíl. Teorie se však 
shoduje na tom, že věcně mezi pojmy podíl a obchodní podíl není žádný rozdíl.127 
 Specifickým způsobem se však určuje výše podílu na společnosti s ručením 
omezeným. Jelikož jde v zásadě o kapitálovou společnost podle § 114 odst. 1. Obchodního 
zákoníku, tak se výše obchodního podílu určuje podle výše vkladu do společnosti, 
nestanoví-li společenská smlouva jinak. Zákonná konstrukce obchodního podílu je 
konstrukcí, kdy mají všichni společníci ve společnosti rovné postavení, čili ze stejného 
majetkového vkladu jim vyplývají stejná práva a povinnosti. Ve společenské smlouvě lze 
však založit stav, kdy společníci nebudou mít stejné postavení ve společnosti s ručením 
omezeným, čili ke stejné majetkové hodnotě vkladu se nebude vázat stejný rozsah práv 
a povinností. 

9.2 Vznik a zánik členství společnosti s ručením omezeným 

9.2.1. Vznik členství společníka ve společnosti s ručením omezeným 

 
Originární nabytí 
 Bez právního předchůdce může právnická nebo fyzická osoba nabýt členství 
vkladem peněžitého nebo nepeněžitého vkladu do základního kapitálu při založení 
společnosti s ručením omezeným nebo při navyšování základního kapitálu. Vznik 
originárního členství je vždy spojen s vkladem. Originárně by členství na společnosti 
s ručením omezeným mohlo vzniknout také změnou společenské smlouvy podle § 141 
Obchodního zákoníku. 
 

                                                 
126 Štenglová, I. In BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : C. H. 
BECK, 2006, s. 165, zastává také názor, že se společník společnosti s ručením omezeným osobně podle zákona nemusí 
účastnit na podnikání společnosti, ale připouští, aby společenská smlouva takovou povinnost stanovila. Dokonce tvrdí, že 
to je v praxi dosti obvyklé. To, že společenská smlouva může určit povinnost podílet se osobně na podnikání společnosti 
s ručením omezeným vyplývá také z § 116 odst. 2 Obchodního zákoníku věta poslední. 

127 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 1019, DVOŘÁK, T. Společnost s ručením 
omezeným. 3. přepracované vydání. ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 85. 
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Derivativní nabytí 
 Derivativní nabytí členství ve společnosti s ručením omezeným je takové nabytí 
členství, kdy má nový společník ve společnosti svého právního předchůdce. S právním 
předchůdcem lze nabýt členství singulární sukcesí, a to převodem obchodního podílu na 
společnosti s ručením omezeným podle § 115 Obchodního zákoníku, nebo univerzální 
sukcesí, a to zděděním obchodní podílu nebo přechodem obchodního podílu na právního 
nástupce. 
 
Převod obchodního podílu 
 Obchodní podíl je ze zákona v zásadě převoditelný. V souvislosti s převodem 
obchodního podílu je nutné rozlišovat převod na stávajícího společníka společnosti 
(intranet) a na osobu, která dosud společníkem není (extranea). 
 Převod na jiného společníka je podle § 115 Obchodního zákoníku v zásadě možný, 
pokud společenská smlouva tento způsob převodu nezakazuje. Převod obchodního podílu 
na jiného společníka podléhá podle Obchodního zákoníku souhlasu valné hromady, 
přičemž je možné, aby nutnost souhlasu společenská smlouva vyloučila. Společenská 
smlouva může udělování souhlasu s převodem modifikovat například tak, že určí za jakých 
podmínek lze dovolit převod obchodního podílu na jiného společníka. Společenská 
smlouva se však nemůže odchýlit od kogentních ustanovení o podobě smlouvy o převodu 
obchodního podílu.128 Dále se společenská smlouva nemůže odchýlit od toho, že 
převádějící společník ručí za závazky, které přešly převodem obchodního podílu. 
Společenská smlouva by mohla stanovit, že k převodu obchodního podílu na společníka je 
potřeba souhlasu společníků a ne valné hromady, což by nebylo v rozporu s Obchodním 
zákoníkem. V takovém případě by však souhlas, jak již judikoval Nejvyšší soud ČR,129 
musel mít písemnou podobu ve smyslu § 63 Obchodního zákoníku, a proto takový souhlas 
nelze udělit konkludentně. 
 Podle § 115 odst. 2 Obchodního zákoníku Obchodní podíl společníka společnosti s 
ručením omezeným není bez dalšího převoditelný na osobu stojící vně společnosti. 
Společenská smlouva však může takovou převoditelnost připustit. Nemožnost převést 
obchodní podíl na osobu, která není společníkem společnosti s ručením omezeným, je 
prvekm, který odlišuje společnost s ručením omezeným od čistě kapitálových společností, 
kde lze sice převod podílu na společnosti omezit, ale ne vyloučit (viz § 156 odst. 4 
Obchodního zákoníku). Naopak na rozdíl od čistě osobních obchodních společností lze ve 
společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným upravit režim, za kterého lze 
převádět podíl na společnosti s ručením omezeným, aniž by muselo dojít v každém 
konkrétním případě ke změně společenské smlouvy. Společenská smlouva může určit 
podmínky, za kterých je možný převod obchodního podílu na extranea. Jednou z těchto 
podmínek je souhlas valné hromady. Společenská smlouva však může stanovit i jiné 

                                                 
128 Shodně Štenglová, I. In BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : 
C. H. BECK, 2006, s. 73. 

129 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 1017/2005,[online], [cit. 30.října 2008]       
Dostupný z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=30904&searchstr=29+Odo+1017%2F2005. 
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podmínky. Společenská smlouva může podmínit převod obchodního podílu na extranea 
souhlasem společníků a ne valné hromady. Na takový souhlas se uplatní požadavky podle 
§ 63 Obchodního zákoníku (viz výše převod obchodního podílu na intranea). Obchodní 
podíl lze převádět i po zrušení společnosti až do zániku společnosti, jak v této věci rozhodl 
Nejvyšší soud ČR.130 Má-li však společnost s ručením omezeným jediného společníka, tak 
je obchodní podíl tohoto společníka převoditelný vždy. 
 Obchodní podíl může tvořit součást podniku podnikatele. V případě, kdy 
podnikatel převádí podnik nebo část podniku, jejíž součástí je obchodní podíl, nemusí být 
podle judikatury Nejvyššího soudu ČR131 splněny předpoklady § 115 Obchodního 
zákoníku, zejména souhlas valné hromady vyplývající ze zákona nebo společenské 
smlouvy, avšak této možnosti, dle názoru Čecha, P.,132 nesmí být zneužito k obcházení 
ustanovení § 115 Obchodního zákoníku. 
 Judikatura se shoduje také na tom, že ve společenské smlouvě lze zřídit předkupní 
právo k obchodnímu podílu. Judikatura Nejvyššího soudu se zatím důsledky nedodržení 
předkupního práva k obchodnímu podílu nezabývala. Čech, P.133 zastává názor, že na 
zřízení předkupního práva se analogicky použije úprava akciových společností o porušení 
povinností vyplývajících z omezené převoditelnosti akcií upravená v § 156 odst. 4 
Obchodního zákoníku, a proto smlouva o převodu obchodního podílu nerespektující 
předkupní právo bude neplatná. 
 Obchodní podíl lze také nabýt od společnosti, na kterou podle § 113 odst. 5 
Obchodního zákoníku přešel obchodní podíl společníka. Dědič, J.134 tvrdí, že úprava § 113 
odst. 5 Obchodního zákoníku je kogentní a speciální vůči § 115 odst. 1 a 2 Obchodního 
zákoníku. Obdobné závěry zaujímá také Štenglová, I..135 O převodu uvolněného 
obchodního podílu podle § 113 odst. 5 Obchodního zákoníku rozhoduje valná hromada 
vždy a nelze se od nutnosti takovéhoto schválení odchýlit ve společenské smlouvě. 

                                                 
130 Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 691/2000 uvěřejněný In Zrušení společnosti a její vstup do likvidace 
však nic nemění na postavení společníka takové společnosti v tom směru, že mu stále náleží obchodní podíl. I právo 
společníka na podíl na likvidačním zůstatku (právo podmíněné zrušením společnosti s likvidací a existenci likvidačního 
zůstatku), tedy právo vzniknuvší po skončení likvidace, je součástí obchodního podílu. Obchodní podíl tudíž zcela zaniká 
až spolu se zánikem společnosti, tedy jejím výmazem z obchodního rejstříku (§ 68 odst. 1 obch. zák.). Obchodní podíl 
společníka společnosti s ručením omezeným zrušené s likvidací lze proto převádět až do okamžiku zániku společnosti.“ 

131 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 870/2005: „Pro úplnost je třeba dodat, že závěry dovolatelky o tom, 
že nebyl-li obchodní podíl součástí převáděné části podniku (přestože jeho převod byl součástí smlouvy uzavřené mezi 
navrhovatelkou a Z. a. s.), je třeba, aby byly splněny podmínky pro převod obchodního podílu stanovené zákonem a 
společenskou smlouvou, jsou správné. Pokud by obchodní podíl součástí části podniku byl, splnění těchto podmínek by 
nebylo potřebné…“ , [online], [cit. 30. října 2008],           
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=29899&searchstr=29+Odo+870%2F2005. 

132 ČECH, P. K některým úskalím převodu obchodního podílu, Právní rádce, 2007, č. 5., s. 16. 

133 viz pozn.č. 132. 

134 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 1015. 

135 Štenglová, I. In BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : C. H. 
BECK, 2006, s. 264. 
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 Spojí-li se všechny obchodní podíly v rukou jediného společníka, je povinen podle 
§ 119 Obchodního zákoníku splatit do tří měsíců všechny vklady do společnosti s ručením 
omezeným, které se zavázal on sám nebo jeho předchůdci vložit do společnosti a nebyly ke 
dni spojení obchodních podílů zcela splaceny, nebo převést část obchodního podílu na 
jinou osobu. Převádějící společník ručí za závazky, které přešly s obchodním podílem na 
nabyvatele. 
 Smlouva o převodu obchodního podílu musí mít písemnou formu a podpisy na ní 
musí být úředně ověřeny. Ve smlouvě o převodu obchodního podílu musí nabyvatel 
prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě. Obdobné prohlášení o přistoupení 
k zakladatelské listině musí obsahovat také smlouva o převodu obchodního podílu 
jediného společníka (judikoval tak Nejvyšší soud ČR136). V úplatné smlouvě o převodu 
obchodního podílu musí dle judikatury Nejvyššího soudu ČR být uvedena cena137 
převáděného obchodního podílu. 
 
Přechod na právního nástupce 
 Podle § 116 Obchodního zákoníku obchodní podíl přechází na právního nástupce 
v zásadě vždy. Obchodní podíl nepřechází na dědice v případě, že dědic odmítne dědictví 
podle § 463 Občanského zákoníku nebo v případě dohody dědiců o tom, že určitý dědic 
podíl nezdědí. Společenská smlouva může stanovit podmínky takového přechodu na 
právního nástupce. Nejvyšší soud ČR138 v této věci již judikoval, že takovou podmínkou 
může být rozhodnutí valné hromady o tom, že přechod na určitého dědice připouští 
(obdobně lze tento názor aplikovat i na právního nástupce právnické osoby). Ve stejném 
rozhodnutí však Nejvyšší soud ČR nepřipustil, aby společenská smlouva obsahovala 
podmínku, že obchodní podíl přechází na dědice pouze v případě, že se o dědictví přihlásí 
v určité lhůtě. 
 Dědic, který nechce být společníkem společnosti s ručením omezeným, na níž 
nabyl obchodní podíl děděním, se může domáhat u soudu, v prekluzivní lhůtě tří měsíců, 
zrušení svého členství ve společnosti s ručením omezeným, nelze-li na něm spravedlivě 
požadovat členství ve společnosti. 

                                                 
136 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 251/2006, [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=31940&searchstr=29+Odo+251%2F2006. 

137 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 221/2005, [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=29226&searchstr=29+Odo+221%2F2005. 

138Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 573/2006, „Nejvyšší soud dospěl k závěru, že připouští-li obchodní 
zákoník, aby společenská smlouva vyloučila dědění obchodního podílu, tj. aby dědice zcela zbavila práva zdědit obchodní 
podíl zůstavitele, tím spíše je třeba připustit, že bude dědění obchodního podílu vázat na splnění určité podmínky - v 
konkrétním případě na souhlas valné hromady (arg. a fortiori). Přitom připuštění takové podmínky ve stanovách je pro 
dědice zemřelého společníka příznivější, než úplné vyloučení dědění obchodního zákoníku připuštěné ustanovením § 116 
odst. 2 obch. zák…Naproti tomu však úprava ve společenské smlouvě určující, že se dědic musí ve stanovené lhůtě o 
dědictví přihlásit, tj. umožňující dědici, aby sám rozhodl, zda obchodní podíl zdědí či nikoli, je s ustanovením § 116 odst. 
2 obch. zák. v rozporu, neboť toto ustanovení dává možnost rozhodnutí o tom, zda dojde k dědění obchodního podílu 
pouze společenské smlouvě, nikoli však dědici.“, , [online], [cit. 30. října 2008],        
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=38039&searchstr=29+Odo+573%2F2006. 
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9.2.2. Zánik členství společníka ve společnosti s ručením omezeným 

 
 Členství ve společnosti s ručením omezeným zaniká převodem obchodního podílu, 
smrtí společníka a zánikem právnické osoby. Účast společníka ve společnosti s ručením 
omezeným také zaniká prohlášením konkurzu na majetek společníka, zamítnutím 
insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí 
postižením obchodního podílu ve společnosti nebo vydáním exekučního příkazu 
k postižení obchodního podílu společníka. 
 Dále se budu zabývat specifickými způsoby zániku členství společníka ve 
společnosti s ručením omezeným, a to vyloučením společníka valnou hromadou, zrušením 
účasti společníka soudem a dohodou společníků o zrušení účasti společníka ve společnosti. 
 
Vyloučení společníka valnou hromadou 
 Pokud společník společnosti s ručením omezeným nesplní povinnost splatit vklad 
ve lhůtě stanovené zákonem nebo stanovami, může být podle § 113 odst. 3 a 4 Obchodního 
zákoníku vyloučen valnou hromadou. Aby mohla valná hromada společníka vyloučit, musí 
být porušena povinnost splatit vklad do základního kapitálu nebo splatit vklad na příplatek 
mimo základní kapitál podle § 121 Obchodního zákoníku. Aby valná hromada mohla 
společníka vyloučit musí nejprve společníka vyzvat ke splacení vkladu v dodatečné 
přiměřené lhůtě. Řízení o vyloučení společníka valnou hromadou se nazývá také kadučním 
řízením. Podle Dvořáka, T.139 nemůže valná hromada vyloučit společníka po té, co splatil 
vklad do společnosti, i kdyby to bylo ve stejný den, co se konala valná hromada, která o 
tomto vyloučení měla rozhodnout, protože by to bylo v rozporu s dobrými mravy 
a zásadami poctivého obchodního styku. Stejný názor zastává také Nejvyšší soud ČR.140 
 Členství vyloučenému společníkovi zaniká okamžikem přijetí usnesení valné 
hromady, nestanoví-li valná hromada ve svém usnesení jinak. Okamžikem vyloučení 
společníka vklad přechází na společnost. Společnost může vklad převést na jiného 
společníka nebo na třetí osobu, rozhodne-li tak valná hromada. Není-li obchodní podíl 
převeden, musí valná hromada do šesti měsíců od vyloučení společníka rozhodnout o tom, 
že se podíl rozdělí mezi společníky a že se o přiměřenou částku snižuje základní kapitál. 
Není-li tak učiněno, soud může společnost zrušit i bez návrhu.Vyloučenému společníkovi 
vzniká právo na vypořádací podíl, což vyplývá z § 113 odst. 5 Obchodního zákoníku. 
Společník v souladu s § 150 odst. 2 Obchodního zákoníku ručí za splacení dosud 
nesplaceného vkladu nabyvatelem uvolněného obchodního podílu. 
 
Zrušení účasti společníka soudem 
 Z obchodního zákoníku vyplývá, že společník společnosti s ručením omezeným 
nemůže ze společnosti bezdůvodně vystoupit, a proto nelze také společnost s ručením 
omezeným považovat za čistě kapitálovou společnost. Společník společnosti s ručením 

                                                 
139 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 193. 

140 Rozhodnutí 1 Odon 132/1997 uveřejněné In Soudní judikatura, 1998, svazek č. 16, s. 376. 
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omezeným však na rozdíl od společníků veřejné obchodní společnosti může společnost 
opustit, aniž by to bez dalšího znamenalo její zánik. 
 Podle ustanovení § 148 odst. 1 Obchodního zákoníku může společník požádat 
soud, aby zrušil jeho účast ve společnosti, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby ve 
společnosti dále setrval. Soudu se tímto ustanovením otevírá, jak ostatně také tvrdí 
Štenglová, I.,141 široké pole působnosti pro posouzení toho, co lze považovat za 
spravedlivý důvod pro to, aby soud zrušil členství společníka ve společnosti. Soud se 
daným důvodem pro zrušení účasti společníka na společnosti vždy musí zabývat s ohledem 
na konkrétní okolnosti daného případu a jak také Nejvyšší soud ČR142 judikoval, musí brát 
na zřetel zájmy nejen společníka, který se vyloučení domáhá, ale i společnosti a ostatních 
společníků. Nejvyšší soud ČR143 ve své rozhodovací praxi judikoval, že odmítnutí nabídky 
na odkoupení obchodního podílu ze strany ostatních společníků není důvodem pro zrušení 
účasti na společnosti s ručením omezeným. Nejvyšší soud ČR také judikoval,144 že stres 
z účasti na společnosti nemusí být za určitých podmínek důvodem pro zrušení účasti na 
společnosti a musí se k tomuto stresu přidat kvalifikované důvody a okolnosti, které 
vymezil Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí. Obecně známým je také rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR,145 ve kterém judikoval, že samotné porušení zákazu konkurence 
jiným společníkem nedává společníkovi právo úspěšně se domáhat zrušení účasti na 
společnosti podle § 148 Obchodního zákoníku. 
 Žaloba na zrušení účasti ve společnosti s ručením omezený musí směřovat vůči 
společnosti a ne vůči ostatním společníkům. Tento závěr potvrzuje také obecně uznávaná 
judikatura.146 Řízení o zrušení členství společníka ve společnosti s ručením omezeným je 

                                                 
141 ŠTENGLOVÁ, I. K judikatuře v oblasti právní úpravy ukončení účasti společníka ve společnosti soudem, Soudní 
rozhledy, 1998, č. 11, s. 281. 

142 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2084/2000: „Svěřeného širokého oprávnění musí proto soud využívat 
uvážlivě, zjistit řádně skutkové okolnosti věci, zvážit význam každé jednotlivé skutečnosti pro posouzení věci a dbát 
přitom, jak na to, aby odepřením uplatňovaného práva nedošlo k neodůvodněnému zásahu do poměrů navrhovatele, tak 
na to, aby jeho přiznáním nedošlo k neúměrnému zásahu do práv společnosti, popřípadě jejích společníků. Ochrana 
poskytovaná soudem se tedy musí vztahovat nejen na navrhovatele, ale i na společnost a ostatní společníky.“ , [online], 
[cit. 30. října 2008],             
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=1579&searchstr=29+Cdo+2084%2F2000. 

143 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn.: 29 Odo 1257/2006, , [online], [cit. 30. října 2008],      
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=35926&searchstr=29+Odo+1257%2F2006. 

144Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2084/2000: „K tomu je třeba uvést, že pouhá účast v řádně fungující 
společnosti, ve které jsou normální, nekonfliktní vztahy mezi společníky a ve které nevyplývají pro společníka z jeho 
účasti povinnosti, které jej stresujícím způsobem zatěžují, může jen stěží obecně způsobovat stres zhoršující zdravotní 
stav společníka (i když to nelze vzhledem ke konkrétní zdravotní dispozici vyloučit - pak ale bude nutno vycházet z této 
konkrétní zdravotní dispozice a založit rozhodnutí právě na ní) a zpravidla bude nutno, aby k účasti společníka ve 
společnosti přistoupily další stresující faktory, např. spory mezi společníky, problémy v hospodaření společnosti, 
pracovní přetížení apod.“ , [online], [cit. 30. října 2008],          
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=1579&searchstr=29+Cdo+2084%2F2000. 

145 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 1 Odon 36/97 publikované In Soudní judikatura 1997, č. 11, s. 280. 

146 Například rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 3 Cmo 96/96 publikované In Právní rozhledy, 1996, č. 7, s. 
336: „Z toho lze jednoznačně dovodit, že v řízení o zrušení účasti společníka ve společnosti podle ust. § 148 odst. 1 věty 
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řízením nesporným, jelikož § 200e Občanského soudního řádu stanoví, že mezi nesporná 
řízení podle tohoto paragrafu náleží i řízení podle § 9 odst. 3 písm. g) Občanského 
soudního řádu, což jsou řízení o sporech mezi společností a společníky ve věci členství ve 
společnosti. Mezi tato řízení patří i rozhodování o zrušení účasti společníka na společnosti 
s ručením omezeným.147  
 
Vyloučení společníka soudem 
 Společnost se může u soudu domáhat podle § 149 Obchodního zákoníku vyloučení 
společníka, který závažným způsobem porušuje své povinnosti. S podáním tohoto návrhu 
musí souhlasit společníci, jejichž vklady představují alespoň polovinu základního kapitálu. 
Podle § 127 odst. 5 Obchodního zákoníku společník nemůže vykonávat hlasovací práva na 
valné hromadě, která rozhoduje o podání návrhu na jeho vyloučení soudu. Společníkovi, 
kterému zanikla účast na společnosti s ručením omezeným tímto způsobem, vzniká také 
právo na vypořádací podíl. K plnění povinností musí být společník nejprve vyzván, jak to 
odvodila také relevantní judikatura.148 
 Také v tomto případě je na soudu, aby v každém konkrétním případě posoudil, kdy 
společník závažným způsobem porušuje své povinnosti. Soudní praxe dospěla k tomu, že 
musí jít o porušování soustavné, trvající a opakované.149  
 Povinnosti společníka, jak judikoval Nejvyšší soud ČR,150 vyplývají nejen ze 
zákona, společenské smlouvy a stanov, ale i z jiných listin (podle mého názoru takovými 
listinami může být smlouva o převodu obchodního podílu), právních zásad a závazků, 
které na sebe vzal společník v souvislosti se svým členstvím ve společnosti s ručením 
omezeným i jinou než písemnou formou. Za porušení povinností vedoucích k možnosti 
domáhat se vyloučení společníka ze společnosti rozhodnutím soudu podle Nejvyššího 
soudu ČR151 také nelze považovat jednání spočívající v poskytnutí informací o společnosti 
odborníkovi (např. advokátovi nebo daňovému poradci či auditorovi) za účelem odborného 
posouzení. 

                                                                                                                                                    
první obch. zák. má žaloba společníka směřovat vůči společnosti, v níž chce společník své členství rozhodnutím soudu 
ukončit.“ Na tento judikát také odkazuje Štenglová, I. In Štenglová, I. K judikatuře v oblasti právní úpravy ukončení 
účasti společníka ve společnosti soudem, Soudní rozhledy 1998, č. 11, s. 281. 

147 Shodně BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z. A KOL. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : 
C.H. BECK, 2006, s. 986. 

148 Rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 3 Cmo 110/96 publikované In Právní rozhledy 1996, č. 8, s. 372. 

149 Rozhodnutí Krajského soudu v Praze sp. zn. 29/10 Cm 577/1993 publikované In Soudní rozhledy, 1995, č. 4, s. 89. 

150 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 1007/2005, [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=27876&searchstr=29+Odo+1007%2F2005. 

151 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 29 Odo 396/2002: „Jestliže pak v rámci takové kontroly společník poskytne údaje 
zjištěné z dokladů společnosti osobě, která má odborné znalosti k jejich odbornému posouzení a současně je vázána 
ohledně poskytnutých údajů povinností mlčenlivosti, za účelem takového posouzení, nelze poskytnutí takových údajů 
chápat jako porušení povinnosti neposkytovat údaje z dokladů společnosti třetím osobám.“ , [online], [cit. 30. října 
2008], Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=11821&searchstr=29+Odo+396%2F2002. 
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 Řízení o vyloučení společníka soudem je řízením nesporným podle § 200e 
Občanského soudního řádu. Stejně jako v případě řízení o zrušení členství společníka ve 
společnosti se jedná o řízení ve věcech uvedených v § 9 odst. 3 Občanského soudního 
řádu. I řízení podle § 149 Obchodního zákoníku lze zařadit do skupiny řízení uvedených v 
§ 9 odst. 3 Občanského soudního řádu.152 
 
Dohoda o ukončení účasti 
 Podle § 149a Obchodního zákoníku se společníci mohou dohodnout na tom, že 
členství některého z nich zaniká dnem určeným v takové dohodě. Dohoda musí mít 
písemnou formu a podpisy na ní musí být ověřeny. Společník, kterému takto zanikla účast 
na společnosti s ručením omezeným, má právo na vypořádací podíl. 

9.3 Příplatková povinnost  

9.3.1. Příplatek mimo základní kapitál podle § 121 Obchodního zákoníku 

 
 Společníci společnosti s ručením omezeným se ze zákona podílí na podnikání 
společnosti kapitálově. Mají povinnost vložit vklad, jelikož společnost s ručením 
omezeným ex lege vytváří základní kapitál v zákonem stanovené minimální výši. Podle 
§ 121 Obchodního zákoníku může společenská smlouva stanovit povinnost společníků na 
základě rozhodnutí valné hromady vložit vklad mimo základní kapitál. Majetek vkládaný 
mimo základní kapitál se vkládá do vlastního kapitálu společnosti. § 121 Obchodního 
zákoníku stanoví, že vloženo mimo základní kapitál do vlastního kapitálu společnosti 
s ručením omezeným může být pouze peněžité plnění na rozdíl od vkladu do základního 
kapitálu, kdy může být vloženo i nepeněžité plnění. Maximální výše příplatků, které může 
valná hromada uložit, je jedna polovina základního kapitálu společnosti s ručením 
omezeným. Otázkou je, zda je možné příplatkovou povinnost uložit opakovaně do celkové 
výše jedné poloviny základního kapitálu153 nebo opakovaně, ale vždy však pouze do této 
výše.154 Jsem toho názoru, že jazykový výklad spíše nasvědčuje první variantě. Příplatek 
do vlastního kapitálu společnosti s ručením omezeným lze vložit také dobrovolně, ale 
pouze se souhlasem valné hromady. 
 

                                                 
152 Shodně BUREŠ, J., DRÁPAL, L., KRČMÁŘ, Z. A KOL. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : 
C.H. BECK, 2006, s. 986. 

153 Tento názor zastává Dědič, J. In DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 1077 s 
tím, že příplatkovou povinnost lze uložit jednomu společníkovi do maximální výše jedné poloviny vkladu; Obdobně 
Eliáš, K. in ELIÁŠ, K. Společnost s ručením omezeným. Praha : Prospektrum, 1997, s. 116; Obdobně Štenglová, I. In 
BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : C. H. BECK, 2006, s. 161 s 
tím, že povinnost lze uložit opakovaně, avšak do maximální výše jedné poloviny základního kapitálu. 

154 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. ASPI-Wolters Kluwer, 2008, s. 175. 
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9.3.2. Povinnost tvorby dobrovolného rezervního fondu 

 
 Společenská smlouva může stanovit tzv. dobrovolnou tvorbu rezervního fondu, kdy 
společníci společnosti s ručením omezeným budou povinni za podmínek uvedených ve 
společenské smlouvě tvořit rezervní fond do výše, jakou stanoví společenská smlouva. 
Společenská smlouva může upravit zákonem presumovanou tvorbu dobrovolného 
rezervního fondu například podle § 67 odst. 2 Obchodního zákoníku příplatkem při 
zakládání společnosti nebo při zvyšování základního kapitálu. Dále společenská smlouva 
může obsahovat dobrovolnou tvorbu rezervního fondu Obchodním zákoníkem nikde 
nepresumovanou. Takovéto ustanovení o dobrovolné tvorbě rezervního fondu nesmí být 
v rozporu s kogentními normami Obchodního zákoníku, dobrými mravy a zásadami 
poctivého obchodního styku.155  
 
 

9.4 Právo podílet se na řízení společnosti 

 
 Společníci nemají právo podílet se na řízení obchodní společnosti přímo. § 122 
odst. 1 Obchodního zákoníku stanoví, že společníci vykonávají své právo na řízení 
a kontrolu společnosti na valné hromadě společnosti. Jelikož společnost s ručením 
omezeným je kapitálovou společností, tak je pro ni vlastní, že vytváří organizační strukturu 
skládající se z jednotlivých orgánů společnosti (představenstvo, valná hromada, případně 
dozorčí rada). Pro to, aby se společníci mohli podílet na řízení společnosti s ručením 
omezeným, se vytváří specializovaný orgán, valná hromada. Společnost s ručením 
omezeným však není čistě kapitálovou společností, a proto obchodní zákoník připouští, 
aby společníci rozhodovali i mimo valnou hromadu. Valná hromada je orgánem 
společnosti, který má pravomoc rozhodovat o všech věcech společnosti, o kterých tak 
stanoví zákon a společenská smlouva. Valné hromadě nepřísluší obchodní vedení, které 
kogentně náleží jednatelům společnosti s ručením omezeným.  

9.4.1. Právo na účast na valné hromadě 

 
 Každý společník má právo se podle § 126 Obchodního zákoníku účastnit jednání 
valné hromady osobně nebo zmocněncem. Obchodní zákoník na rozdíl od výkonu funkce 
člena dozorčí rady nebo jednatele umožňuje společníkům vykonávat společenská práva 
v orgánu společnosti, na valné hromadě, v zastoupení. Společník má právo se účastnit 
valné hromady i v momentě, kdy nemá v určitém bodě hlasovací právo. Dědič, J.156 hovoří 
o tzv. nezadatelném právu společníka k účasti na valné hromadě. 

                                                 
155 Dědič, J. shodně pro dobrovolnou tvorbu rezervního fondu akciových společností In DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní 
zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 2730. 

156 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 1113. 
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 Pokud je společníkem společnosti s ručením omezeným jiná právnická osoba, 
vzniká otázka, kdo vykonává práva společníka s ručením omezeným na valné hromadě. 
Tento problém nastává v situaci, kdy jménem společníka jedná kolektivní statutární orgán 
nebo více statutárních orgánů. Odpověď na tuto otázku podle mého názoru přináší 
posouzení povahy úkonu spočívajícím ve výkonu hlasovacího práva na valné hromadě, zda 
je výkon hlasování na valné hromadě právním úkonem nebo není. Někteří autoři157 
zastávají názor, že výkon práv společníka společnosti s ručením omezeným na valné 
hromadě je právním úkonem, jiní autoři158 zastávají názor opačný. Současná soudní 
praxe159 zastává názoru, že rozhodování v působnosti valné hromady není právním 
úkonem, což bylo judikováno v souvislosti rozhodováním jediného společníka, kterým je 
akciová společnost. Tento závěr lze vztáhnout i na společníka akciovou společnost, která 
není jediným společníkem společnosti s ručením omezeným, čili hlasování na valné 
hromadě, a následně per analogiam na všechny právnické osoby. Pokud výkon práva na 
valné hromadě není uskutečněním právního úkonu, pak je nutno vymezit toto jednání 
společníka právnické osoby. Zde se ztotožňuji s názorem Štenglové, I.160 v tom, že výkon 
hlasovacích práv na valné hromadě akciové společnosti ze strany společníků, kteří jsou 
obchodními společnostmi, je výkonem obchodního vedení společnosti, která je 
společníkem. Nejvyšší soud ČR161 judikoval, že pro zastupování akcionáře na valné 
hromadě nepřichází v úvahu, aby za akcionáře jednalo a hlasovalo více zástupců, což jistě 
platí i pro to, aby jménem jedné právnické osoby na jedné valné hromadě současně jednalo 
více statutárních orgánů (zejména členů představenstva, nebo jednatelů). Jménem 
společnosti v úloze společníka bude moci vystupovat vždy ta osoba, která je pověřena 
obchodním vedením společnosti bez dalšího (společník veřejné obchodní společnosti, 
komplementář, jednatel a člen představenstva) s výhradou, že nesmí společníka 
reprezentovat více obchodních vedoucích než jeden. 
 Společník společnosti s ručením omezeným může být při výkonu svých práv na 
valné hromadě zastoupen. V minulosti vznikaly spory o to, zda je plná moc k zastupování 
společníka na valné hromadě podle § 126 Obchodního zákoníku plnou mocí k právním 

                                                 
157 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha : C. 
H. BECK, 2005, s. 420. 

158 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 1116. 

159 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn.29 Cdo 1193/2007: „Je tomu tak proto, že rozhodování v působnosti valné 
hromady není jednáním společnosti ve vztahu ke třetím osobám (právním úkonem), a proto je nemohou činit osoby, 
oprávněné jednat jménem společnosti (v projednávané věci společně předseda a místopředseda společnosti), ale musí je 
přijmout orgán k tomu oprávněný, tj. představenstvo společnosti. Závěr odvolacího soudu, že rozhodnutí jediného 
akcionáře o odvolání člena představenstva z funkce je právním úkonem, je s výše formulovanými závěry Nejvyššího soudu 
v rozporu.“; , [online], [cit. 30. října 2008],           
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=38811&searchstr=29+Cdo+1193%2F2007. 

160 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : C. H. BECK, 2006, s. 
170. 

161 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn.29 Odo 215/2002; , [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=10413&searchstr=29+Odo+215%2F2002. 
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úkonům nebo speciálním druhem plné moci. Tento spor vyřešilo rozhodnutí Nejvyššího 
soudu ČR,162 podle kterého je na plnou moc k zastupování na valné hromadě nutné 
nahlížet jako na speciální druh plné moci, která není plnou mocí k uskutečnění právního 
úkonu.  
 Společník se může vždy účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení. Ne 
vždy však může společník vykonávat na valné hromadě hlasovací právo. To, kdy společník 
nemůže hlasovat , upravuje § 127 odst. 5 Obchodního zákoníku. 
 Rozhodnutí mohou podle § 127 odst. 7 Obchodního zákoníku přijmout i společníci, 
kteří nebyli přítomni na valné hromadě, mimo zasedání valné hromady, ačkoliv se valná 
hromada konala. Takto lze přijmout návrh, který byl projednán na valné hromadě nebo na 
valné hromadě měl být projednán. 
 Společníci mohou přijmout rozhodnutí podle § 130 Obchodního zákoníku mimo 
valnou hromadu i v případě, že valná hromada nebyla vůbec svolána. Tento způsob je 
odlišný od způsobu upraveném v § 127 odst. 7 Obchodní zákoníku, kde společník dává 
dodatečný souhlas. Vyvolat takové hlasování může buď jednatel nebo společníci, kteří 
mají 10% podíl na základním kapitálu. Možností přijetí rozhodnutí mimo valnou hromadu 
se společnost s ručením omezeným odlišuje od akciové společnosti, kde mohou 
rozhodovat společníci jen na valné hromadě. 
 Valnou hromadu jsou povinni svolat podle § 129 Obchodního zákoníku jednatelé 
společnosti s ručením omezeným ve lhůtě určené společenskou smlouvou jinak nejméně 
patnáct dnů předem. Společníci, kteří mají 10% podíl na základním kapitálu společnosti, 
mohou požádat o svolání valné hromady. Nesvolají-li jednatelé valnou hromadu na základě 
žádosti do jedno měsíce, mohou společníci, kteří mají 10% podíl na základním kapitálu, 
valnou hromadu svolat sami. Pokud společnost nemá jednatele, může valnou hromadu 
svolat kterýkoliv společník. Nejvyšší soud ČR163 judikoval pro akciovou společnost, což 
lze použít analogicky i pro společnost s ručením omezeným, následující, pokud společnost 
nemá žádné jednatele, neboť všem zanikla funkce uplynutím času, má bývalý jednatel 
oprávnění svolat valnou hromadu bez ohledu na to, zda o její svolání požádal potřebný 
počet společníků, jak je požadováno např. stanovami či společenskou smlouvou. 

9.4.2. Právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady 

 
 Každý společník se podle § 131 Obchodního zákoníku může u soudu domáhat 
vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady pro rozpor se zákonem, společenskou 
smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami. Právo může společník uplatnit u soudu 
v tříměsíční prekluzivní lhůtě ode dne konání valné hromady nebo dne, kdy se společník 

                                                 
162 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn.29 Odo 215/2002: Jak správně uzavřel odvolací soud, zastupování akcionáře 
na valné hromadě není plnou mocí k uskutečnění právního úkonu za zmocnitele, ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 obč. 
zák., ale je speciální plnou mocí, opravňující zmocněnce k zastupování na valné hromadě konkrétní společnosti.“ , 
[online], [cit. 30. října 2008],             
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=10413&searchstr=29+Odo+215%2F2002. 

163 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn.29 Odo 1023/2005, [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=31296&searchstr=29+Odo+1023%2F2005. 
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mohl dozvědět o konání valné hromady. Nebyla-li valná hromada řádně svolána může 
společník své právo uplatnit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se konala valná 
hromada, která nebyla řádně svolána. Pokud bylo rozhodnutí přijato podle §127 odst. 7 
Obchodního zákoníku, prekluzivní lhůta běží ode dne, kdy společnost oznámila 
společníkovi, že bylo rozhodnutí přijato, nejdéle však po dobu jednoho roku. Na toto téma 
bylo v odborné literatuře publikováno mnoho názorů, často i protichůdných. Z tohoto 
důvodu se zaměřím v této části především na pohled soudů na danou problematiku.  
 Obchodní zákoník konstruuje specifický nástroj pro ochranu společníků před 
nezákonným rozhodnutím valné hromady. Platnost rozhodnutí valné hromady, jak 
judikoval Nejvyšší soud ČR,164 může společník napadat pro rozpor se zákonem, 
stanovami, pro nezákonnost postupu při svolání valné hromady nebo při přijímaní 
rozhodnutí, či pro to, že valná hromada přijala usnesení, které nepatří do její působnosti. 
Podle Nejvyššího soudu ČR165 se však společník nemůže domáhat neplatnosti usnesení 
valné hromady z důvodu, že se k němu ostatní společníci chovali zneužívajícím způsobem 
mimo proces přijímání usnesení valné hromady. Nezákonnosti postupu hlasování na valné 
hromadě se společník nemůže dovolávat, pokud takovým porušením nemohl být ovlivněn 
obsah přijatého rozhodnutí.166 Rozhodnutí valné hromady dle ustálené judikatury českých 
soudů167 není právním úkonem. Ochrany před nezákonností se může společník domáhat 
pouze způsobem uvedeným v § 131 Obchodního zákoníku. Je-li společník neúspěšný 
v řízení vyvolaném podle § 131 Obchodního zákoníku, pak lze již platnost usnesení 
přezkoumávat pouze v rejstříkovém řízení, ve kterém soud rozhoduje o zápisu skutečnosti 
založené rozhodnutím valné hromady do obchodního rejstříku. I když není rozhodnutí 
valné hromady právním úkonem, Nejvyšší soud ČR zakotvil pro posuzování usnesení 
valné hromady, zda je v souladu se zákonem, několik principů, které jsou typické pro 
posuzování platnosti právních úkonů. Tyto principy může společník využít při napadání 
usnesení valné hromady u soudu postupem podle § 131 odst. 1 Obchodního zákoníku. 
Z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu vyplývá, že rozhodnutí valné hromady, stejně tak 
jako právní úkony mohou být neplatné pouze částečně,168 že rozhodnutí valné hromady 
                                                 
164 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 1168/2005, [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=30487&searchstr=29+Odo+1168%2F2005. 

165 viz pozn. 164. 

166 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 1 Odon 74/96 publikované In Soudní judikatura, 1997, č. 12, s. 283.“ 

167 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. sp. zn. 1 Odon 88/97 publikované In Soudní judikatura, 1998, č. 8, s. 182: 
„Právní úkon je podle ustanovení § 34 obč. zák. projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv 
nebo povinností, které právní předpisy s takovým úkonem spojují. Z ustanovení § 8 a násl. a § 19a vyplývá, že způsobilost 
k právním úkonům mají pouze fyzické a právnické osoby. Z ustanovení § 20 a 22 a násl. obč. zák. a § 13 obch. zák. 
vyplývá, že právní úkony obchodní společnosti činí především statutární orgány, a že za právnickou osobu mohou činit 
právní úkony též zmocněnci. Usnesení valné hromady tedy nemůže být právním úkonem akciové společnosti, protože 
valná hromada není orgánem způsobilým činit jménem společnosti právní úkony. Usnesení valné hromady však nemůže 
být ani právním úkonem akcionářů, neboť usnesení nepřijímají akcionáři jako fyzické či právnické osoby, ale přijímá je 
valná hromada, tedy orgán společnosti.“ 

168Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 701/2004, [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=23600&searchstr=29+Odo+701%2F2004. 
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musí být určitá a srozumitelná, jinak jsou neplatná169 a že stejně jako u právních úkonů je 
pro interpretaci usnesení valné hromady rozhodující obsah a ne forma.170 
 Žaloba, kterou podává společník soudu na určení neplatnosti usnesení valné 
hromady, je žaloba určovací. Z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR171 vyplývá, že jde 
o speciální druh určovací žaloby a osoby, které jsou aktivně legitimovány, tedy i společník 
společnosti, nemusí na rozdíl od obecné úpravy určovacích žalob v § 80 odst. c) 
Občanského soudního řádu prokazovat naléhavý právní zájem. Výkladové problémy 
nepůsobí, pokud je žalující osoba v průběhu celého řízení o určení neplatnosti usnesení 
valné hromady společníkem. Může nastat situace, že v průběhu řízení před soudem 
společník, žalobce podle § 131 Obchodního zákoníku přestane být společníkem. Pak je 
otázkou, zda může bývalý společník pokračovat dále v řízení. K tomu Nejvyšší soud ČR172 
judikoval, že je nutné zkoumat, zda má bývalý společník právní zájem na tom, aby řízení 
o určení neplatnosti dále pokračovalo, čili zda má rozhodnutí valné hromady dopad na 
poměry bývalého společníka, založené jeho vztahem ke společnosti, i poté, co přestal být 
společníkem. 
 V některých případech soud, který přezkoumává usnesení valné hromady, nemusí 
vyslovit za určitých okolností neplatnost usnesení valné hromady, i když je v rozporu se 
zákonem, stanovami nebo společenskou smlouvou. Tyto okolnosti vyjmenovává § 131 
odst. 3 Obchodního zákoníku. Jak již Nejvyšší soud ČR173 judikoval, musí soud nejprve 
                                                 
169Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 1013/2002, [online], [cit. 30. října 2008],        
Dostupné z. http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=13723&searchstr=29+Odo+1013%2F2002 

170 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 258/2005, [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=27438&searchstr=29+Odo+258%2F2005. 

171 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 11/2002: „Návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady 
podle § 131 odst. 1 obch. zák. však je zvláštním určovacím návrhem, pro který sám obchodní zákoník kogentním 
ustanovením taxativně vymezuje okruh osob, u kterých je dána aktivní věcná legitimace pro takové řízení. Splnění 
podmínky aktivní věcné legitimace tedy nemusejí osoby uvedené v ustanovení § 131 odst. 1 obch. zák. prokazovat - 
postačí, když prokáží, že zastávají postavení, opravňující je ze zákona k podání návrhu. Tyto osoby pak nemusejí 
prokazovat ani existenci naléhavého právního zájmu na požadovaném určení, neboť zákon takový určovací návrh 
naléhavým právním zájmem navrhovatele nepodmiňuje. Tento zájem je zcela zřejmě dán postavením oprávněného 
navrhovatele ve společnosti. Jestliže oprávněná osoba poté, co podala návrh, ztratí postavení opravňující ji k jeho 
podání, přestává pro ni platit zákonem přiznaná aktivní legitimace v řízení, která je zákonem vázána právě na její 
postavení ve společnosti.“ , [online], [cit. 30. října 2008],          
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=8448&searchstr=29+Odo+11%2F2002. 

172 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 11/2002, [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=8448&searchstr=29+Odo+11%2F2002. 

173 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 393/2003: „Závěr o tom, že jde o nepodstatné porušení práv osob 
oprávněných domáhat se vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady soudem, či jiných osob, nebo že porušení 
nemělo závažné právní následky, lze přitom učinit až poté, co soud uzavře, že napadeným rozhodnutím byl porušen 
zákon, společenská smlouva, zakladatelská smlouva či stanovy společnosti (jak již dříve ve vztahu k výkladu ustanovení § 
183 odst. 2 písm. a) obch. zák., které, stejně tak jako ustanovení § 131 odst. 3 písmeno a) obch. zák., upravuje podmínky 
za nichž nemusí vyslovit neplatnost usnesení valné hromady, byť byl porušen zákon, uzavřel Nejvyšší soud ve svém 
rozhodnutí ze dne 9. února 2000, sp. zn. 32 Cdo 2963/99). Posouzení této otázky je potom výhradně otázkou skutkových 
okolností konkrétního případu. Obecně však platí, že schválení půjčky takového rozsahu může být podstatným zásahem 
do práv společníků společnosti, která půjčku poskytuje.“, [online], [cit. 30. října 2008],        
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=13312&searchstr=29+Odo+393%2F2003. 
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posuzovat, zda je usnesení valné hromady platné nebo neplatné. Až poté, co soud dojde 
k závěru, že bylo usnesení valné hromady přijato neplatně, má se soud zabývat tím, zda 
nastala některá ze skutečností uvedených v § 131 odst. 3 Obchodního zákoníku. 
 Společníci, kteří utrpěli škodu v souvislosti s neplatným usnesení valné hromady, 
ať již soud prohlásil usnesení za neplatné, nebo neprohlásil usnesení za neplatné z důvodu 
uvedeného v § 131 odst. 3 Obchodního zákoníku, mají právo na náhradu škody. 

9.5 Právo na informace o společnosti 

 
 Společníci společnosti s ručením omezeným mají právo na kontrolu podnikání 
společnosti. Aby společníci mohli účinně kontrolovat chod společnosti, musí mít 
k dispozici dostatečné množství informací v příslušném rozsahu. Právo na kontrolu 
a informace společníků společnosti s ručením omezeným upravuje § 122 Obchodního 
zákoníku. Společníci mají právo provádět kontrolu společnosti na valné hromadě. Otázka 
je, zda společníci mohou požadovat informace, které potřebují pro kontrolu společnosti, 
i mimo valnou hromadu. V této věci souhlasím s názorem Dědiče, J.,174 že výklad § 122 
Obchodního zákoníku směřující k tomu, aby společník mohl požadovat informace od 
jednatelů pouze na valné hromadě, by vedl k tomu, že by nebyl naplněn účel tohoto 
ustanovení, kterým je efektivní kontrola společnosti a kvalifikované rozhodování 
o společnosti na valné hromadě. Pokud by společník neměl dostatek informací k výkonu 
hlasovacího práva před konáním valné hromady, těžko by mohl rozhodovat plně v souladu 
s principem loajality společníka. 
 Dalším problematickým bodem při výkladu § 122 Obchodního zákoníku je, zda má 
společník právo na informace podléhající obchodnímu tajemství. Zde se přikláním 
k názoru Dědiče, J.175 a Štenglové, I.176, kteří tvrdí, že společník společnosti s ručením 
omezením má právo na informace podléhající obchodnímu tajemství. Přičemž podle mého, 
a v souladu s názory výše uvedených autorů, lze tento závěr dovodit systematickým 
a teleologickým výkladem opírajícím se o to, že na jedné straně podle § 180 odst. 4 
Obchodního zákoníku nemusí představenstvo poskytnout akcionáři informace podléhající 
obchodnímu tajemství a na druhé straně § 122 Obchodního zákoníku žádný takový zákaz 
nebo příkaz neupravuje. 

9.6 Podíl na zisku 

 
 Na rozdíl od osobních společností nemusí společnost s ručením omezeným 
rozdělovat zisk. Mimo podmínky dosažení zisku musí být splněny i další podmínky, aby 
mohl být rozdělen zisk mezi společníky s ručením omezeným. Na rozdíl od osobních 

                                                 
174 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 1083. 

175 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 1084. 

176 BARTOŠÍKOVÁ, M., ŠTENGLOVÁ, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : C. H. BECK, 2006, 
s. 171. 
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obchodních společností o rozdělení zisku mezi společníky rozhoduje valná hromada. Je 
tedy na valné hromadě, zda bude zisk mezi společníky rozdělen, nebo ne. Další podmínky, 
které odlišují rozdělování zisku mezi společníky osobních a kapitálových obchodních 
společností, vyplývají z toho, že společníci společnosti s ručením omezeným povinně 
vytváří základní kapitál společnosti a společnost s ručením omezeným povinně vytváří 
rezervní fond. Z odkazu na některá ustanovení § 178 Obchodního zákoníku plyne, že valná 
hromada není za určitých tam uvedených okolností oprávněna rozhodnout o rozdělení 
zisku. Výše podílu na zisku společníka společnosti s ručením omezeným podle § 123 odst. 
1 Obchodního zákoníku se počítá podle poměru obchodních podílů společníků, nestanoví-
li společenská smlouva jinak. 

9.7 Právo na vypořádací podíl a právo na výplatu podílu na likvidačním zůstatku 

 
 Při zrušení společnosti má společník společnosti s ručením omezeným právo na 
podíl na likvidačním zůstatku ve výši odpovídající poměru jeho obchodního podílu vůči 
obchodním podílům ostatních společníků. Stejným způsobem se vypočítá i výše plnění 
odpovídající právu na vypořádací podíl. 

9.8 Ostatní práva a povinnosti společníků společnosti s ručením omezeným 

9.8.1. Žaloba ut singuli 

 
 Podle § 131a Obchodního zákoníku je každý společník společnosti s ručením 
omezeným oprávněn podat jménem společnosti žalobu na jednatele společnosti o náhradu 
škody, za kterou odpovídá společnosti, a na společníka žalobu o zaplacení vkladu, pokud 
je žalovaný společník v prodlení se splácením vkladu. Vymáhat splacení vkladu společník 
nemůže, pokud je již splacení vkladu vymáháno jednatelem, nebo valná hromada rozhodla 
o vyloučení společníka. Nejvyšší soud ČR177 charakterizuje účel zařazení § 131a do 
Obchodního zákoníku následujícím způsobem: „…ustanovení § 131a bylo do obchodního 
zákoníku začleněno za účelem realizace jedné ze zásad, na kterých tento zákon spočívá (§ 
1 odst. 2 obch. zák.), zásady ochrany společnosti a jejích (minoritních) společníků před 
zneužitím postavení statutárního orgánu společnosti. Z toho pak při teleologickém výkladu 
vyplývá, že využití této ochrany nemůže být omezeno námitkou společnosti (reprezentované 
za časté právě jednatelem, proti němuž žaloba směřuje), že s podáním žaloby nesouhlasí, 
popřípadě, že jde o žalobu nedůvodnou.“ Z výše uvedeného rozhodnutí tedy vyplývá, že 
právo společníka žalovat jménem společnosti lze zařadit mezi práva menšinových 
společníků. 
 Před soudem jménem společnosti vystupuje společník, který podal žalobu 
ut singuli, a aby jednatelé nemohli jménem společnosti činit kroky znemožňující řízení, 
Obchodní zákoník stanoví, že v tomto řízení před soudem může činit úkony pouze 

                                                 
177 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 871/2002, [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=11820&searchstr=29+Odo+871%2F2002. 
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společník, který podal žalobu, nebo osoba jím zmocněná. I v tomto případě musí být 
uhrazen soudní poplatek. Interpretační a zároveň praktické problémy vznikaly, když 
jednatelé některých společností s ručením omezeným odmítali uhradit za společnost 
poplatek, ačkoliv v tomto řízení je povinna uhradit poplatek společnost, jejímž jménem 
jedná žalující společník. Nejvyšší soud ČR178 vyřešil spory o to, kdo má platit poplatek tím 
způsobem, že povinna zaplatit soudní poplatek je společnost. Pokud ho nezaplatí, může 
soudní poplatek zaplatit žalující společník, kterému tím vzniká právo z bezdůvodného 
obohacení vůči společnosti, jejímž jménem žaluje podle § 131a Obchodního zákoníku. 
Pokud společník vymáhá u soudu na společnosti bezdůvodné obohacení vzniklé 
zaplacením soudního poplatku za společnost v řízení podle § 131a Obchodního zákoníku, 
tak podle Nejvyššího soudu nemá příslušný soud přezkoumávat, zda byla žaloba podána 
bezdůvodně. Společnost zkrátka musí podle Nejvyššího soudu uhradit společníkovi soudní 
poplatek vždy. Nicméně ani v tomto případě není dále společnost bezbranná, jelikož podle 
Nejvyššího soudu může společnost žalovat pro náhradu škody vzniklé společnosti 
bezdůvodným podáním žaloby podle § 131a Obchodního zákoníku z titulu zneužití práva 
společníkem. 

10. kapitola: Akciová společnost 
 
 Akciová společnost je čistě kapitálovou společností, což se projevuje na postavení 
společníků, respektive akcionářů, zejména tím způsobem, že společníci, jejichž členství ve 
společnosti vzniká, mají vkladovou povinnost, protože akciová společnost ze zákona 
vytváří základní kapitál. Akcionáři se na podnikání akciové společnosti podílejí kapitálově. 
Společníci za trvání společnosti neručí za závazky společnosti. Společníci ručí po zániku 
společnosti do výše svého podílu na likvidačním zůstatku. Černá, S.179 připouští, že je 
přijatelný zjednodušující názor, podle kterého nemá akcionář po splacení emisního kurzu 
žádné povinnosti vůči společnosti. Tento názor je v obecné rovině přijatelný s výhradou, že 
se nejedná o společnosti s kótovanými akciemi, nebo se nejedná o majoritního společníka 
společnosti, který musí vážit každý svůj krok ve světle povinnosti loajality vůči společnosti 
a zákazu zneužití svých práv.  
 Díky tomu, že se akcionáři nepodílejí na podnikání akciové společnosti ex lege 
osobně, dochází v akciové společnosti více než v jiných formách společností k oddělení 
majetkové sféry akcionáře a akciové společnosti. Výstižně se k tomu vyjádřil Nejvyšší 
soud ČR180 ve věci, zda v případě, kdy je způsobena škoda akciové společnosti, je přímo 
                                                 
178 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 871/2002, [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=11820&searchstr=29+Odo+871%2F2002. 

179 ČERNÁ, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3. díl, Praha : ASPI, a.s., 2006, s. 194. 

180 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 124/2005: Akcionář proto nemůže být přímo poškozenou osobou v 
případech, kdy je trestná činnost páchána na úkor majetku společnosti.“…„Vzhledem k tomu, že majetek akcionářů a 
akciových společností zahrnuje jiné hodnoty (je odlišný), nelze osobu obviněného jako akcionáře ztotožnit s právnickou 
osobou, u níž je akcionářem, coby poškozeným. Majetek akciové společnosti jako právnické osoby je pro akcionáře 
majetkem cizím.“ , [online], [cit. 30. října 2008],           
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=23516&searchstr=8+Tdo+124%2F2005. 
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poškozen i akcionář. Nejvyšší soud ČR dospěl k závěru, že v případě poškození akciové 
společnosti nelze automaticky vyvozovat závěr, že došlo k poškození akcionáře. 

10.1 Podíl akcionáře na společnosti a akcie 

 
 Pouze podíl na akciové společnosti je podle § 61 odst. 1 Obchodního zákoníku 
představován cenným papírem. Takovýmto cenným papírem je akcie nebo zatímní list. 
Akcie se vydává na základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku, avšak pouze v případě 
je-li splacen emisní kurz akcií. Zatímní list se vydává namísto upsaných akcií na základní 
kapitál zapsaný v obchodním rejstříku, není-li splacen emisní kurz akcií peněžitým 
vkladem před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcii nebo 
zatímní list lze označit jako tzv. podílnické cenné papíry, což znamená, že práva 
a povinnosti akcionáře jsou vtěleny do těchto cenných papírů. Akcie i zatímní listy jsou 
tzv. deklaratorní cenné papíry, což znamená, že ztělesňují práva, která existovala již před 
vznikem tohoto cenného papíru. To, že jsou akcie a zatímní listy deklaratorním cenným 
papírem vychází z názoru,181 že upisovatel akcií se stane společníkem akciové společnosti 
v okamžiku zapsání akciové společnosti do obchodního rejstříku, nebo okamžikem zapsání 
zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, což vyplývá z § 155 Obchodního 
zákoníku, podle kterého osoba, která se podílí na základním kapitálu společnosti, je 
oprávněna vykonávat práva akcionáře jako společníka, i když společnost dosud nevydala 
akcie nebo zatímní listy, a to ode dne zápisu základního kapitálu, na němž se podílí, do 
obchodního rejstříku. Dalším cenným papírem, ke kterému se váží práva a povinnosti 
akcionáře a s kterým jsou od okamžiku zápisu spojeny podíly, je poukázka na akcie.182 
 Akcie mají také legitimační povahu. Kdo je oprávněným držitelem akcie, ten je 
způsobilý vykonávat práva a povinnosti akcionáře. Legimitační funkce je rozhodující 
zejména pro výkon práv akcionáře na valné hromadě. Způsob legitimace oprávnění 
akcionáře závisí na formě akcie (zda je na jméno nebo na majitele) a na podobě akcie (zda 
je listinná nebo zaknihovaná). 
 Akcie na majitele je druhem cenného papíru, který se obecně v Zákoně o cenných 
papírech označuje jako cenný papír na doručitele (viz § 3 odst. 2 Zákona o cenných 
papírech). Akcionář není uveden přímo v textu akcie na majitele. Výkon práv akcionáře je 
závislý na držbě akcie. Akciová společnost, nebo jiný povinný, je povinen plnit akcionáři 
při předložení akcie. Společnost však nesmí akcionáři plnit, případně umožnit výkon práv 
akcionáře, pokud není v dobré víře, že držitel akcie je oprávněný držitelem. Tento závěr 
vyplývá podle mého názoru z judikatury Nejvyššího soudu ČR,183 který judikoval pro 

                                                 
181 Tento názor lze najít například v DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6. 
přepracované vydání. Praha : C. H. BECK, 2007, s. 45. 

182 Shodně DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 1375. 

183 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 901/2000 publikované In Právní rozhledy 2000, č. 12, s. 562: 
Z citovaného ustanovení, stejně jako z legitimační funkce akcie jako cenného papíru, jak se popisuje výše, lze dovodit 
pouze to, že akciová společnost není povinna pro účely připuštění účasti akcionáře na valné hromadě zkoumat, zda 
osoba, vedená v evidenci Střediska k rozhodnému dni jako akcionář, je skutečně majitelem akcií vedených na jeho účtu, a 
takové osobě přizná bez dalšího právo na valné hromadě hlasovat. To však neplatí, jestliže společnost není v dobré víře, 
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případ, kdy společnost není v dobré víře, že ten kdo je zapsaný v evidenci zaknihovaných 
cenných, je právoplatný majitel zaknihované akcie. Právní teorie184 zastává názor, že 
společnost musí být v dobré víře, že držitel akcie na majitele je oprávněným držitelem, aby 
platně plnila držiteli akcie. 
 Akcie na jméno je cenným papírem, který se obecně v Zákonně o cenných papírech 
nazývá cenným papírem na řad (viz § 3 odst. 3 Zákona o cenných papírech). Akcie na 
jméno musí podle § 155 odst. 3 písm. c) Obchodního zákoníku obsahovat jméno 
akcionáře. Výkon práv a povinností akcionáře vůči společnosti je upraven v § 156 odst. 3 
Obchodního zákoníku. Rozhodujícím a závazným zdrojem informace, kdo je akcionářem, 
který vlastní akcie na jméno, je pro společnost ze zákona seznam akcionářů. Není-li 
akcionář zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností, může vykonávat svá práva 
akcionáře vůči společnosti, pokud prokáže, že zápis do seznamu akcionářů neodpovídá 
skutečnosti. Akcionář se nemůže domáhat neplatnosti usnesení valné hromady z důvodu, 
že mu společnost neumožnila účast na valné hromadě nebo mu znemožnila hlasovat, 
pokud nesoulad mezi realitou a seznamem akcionářů zavinil sám. Jedním z takových 
důvodů bude, jak judikoval Nejvyšší soud ČR,185 případ, kdy společník nenahlásí změnu 
adresy pro doručování pozvánky na valnou hromadu, protože se zde neuplatní zásada 
ochrany akcionářů z toho důvodu, že zanedbání vlastních práv společníka nelze 
interpretovat k tíži společnosti. Stanovy mohou určit, že seznam akcionářů může být 
nahrazen výpisem z evidence cenných papírů 
 V případě, že společnost vydala cenné papíry na majitele v listinné podobě, 
prokazuje se akcionář při výkonu práv listinami, na nichž jsou zachyceny zákonem 
předepsané náležitosti (viz § 155 odst. 3 a 4 Obchodního zákoníku). V případě listinné 
akcie na jméno je rozhodujícím průkazem pro výkon práv a povinností seznam akcionářů, 
který vede společnost, ledaže tento seznam není v souladu s realitou z důvodů, které 
nezapříčinil akcionář. 
 Akcionáři se nemohou legitimovat listinami, pokud společnost vydala zaknihované 
cenné papíry. Aby bylo možné uplatňovat některá práva spojená s akciemi, je potřeba určit, 
ke kterému dni se ze zákona bude právo vyplývající akcionáři uplatňovat a ke kterému dni 
lze považovat výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vymezující okruh 
oprávněných osob za rozhodující. Den, ke kterému může vlastník zaknihovaného cenného 
papíru (ale i samostatně převoditelného práva) uplatnit své právo, se nazývá rozhodným 

                                                                                                                                                    
tedy ví, nebo je jí prokázáno, že tato osoba majitelem akcií evidovaných na jejím účtu není. Takové osobě společnost 
výkon akcionářských práv umožnit nemůže.“ 

184 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s 1490; KOTÁSEK, J., POKORNÁ, J., 
RABAN, P. A KOL. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 3. vydání. Praha : C. H. BECK, 2003, s. 48. 

185Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 634/2005: „….jednou ze zásad, na kterých je postaven obchodní 
zákoník, je i zásada ochrany akcionářů před svévolným či nekorektním chováním představenstva. Uplatnění této zásady 
však neznamená, že zanedbá-li akcionář sám ochranu svého práva, přenáší se povinnost takové ochrany na společnost, 
resp. na její představenstvo. Nepožádal-li dovolatel, aby společnost poté, co se změnila jeho adresa, promítla tuto změnu 
do seznamu akcionářů, ač takovou možnost měl, zanedbal sám ochranu svých práv a takové zanedbání nelze 
interpretovat v neprospěch společnosti.“ , [online], [cit. 30. října 2008],         
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=31859&searchstr=29+Odo+634%2F2005. 
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dnem. Obecnou úpravu rozhodného dne upravuje § 156b Obchodního zákoníku. Ne ve 
všech případech práv akcionáře však Obchodní zákoník upravuje tzv. rozhodný den. 
Dědič, J.186 zastává názor, že z povahy těchto práv (např. menšinová práva akcionářů, 
právo na návrh na vyslovení neplatnosti valné hromady) je rozhodující postavení akcionáře 
v okamžiku uplatnění práva. V tomto s ním souhlasím, protože § 156b Obchodního 
zákoníku stanoví, že rozhodný den musí být stanoven zákonem, a pokud není stanoven 
zákonem, tak je nutné použít analogicky úpravu pro akcionáře, kteří vlastní listinné akcie.
 Dalším specifikem podílu akcionáře na společnosti je převoditelnost některých práv 
akcionáře. Tato práva nazývá Obchodní zákoník samostatně převoditelnými právy. 
Samostatně převoditelná práva jsou upravena v § 156a Obchodního zákoníku. Důsledkem 
převodu některých samostatně převoditelných práv je, že práva jinak veskrze přičitatelná 
společníkovi obchodní společnosti může vykonávat vůči společnosti osoba odlišná od 
společníka. Samostatně převoditelnými právy jsou právo na vyplacení dividendy, 
přednostní právo na upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na 
vyplacení podílu na likvidačním zůstatku. 
 Převoditelnost práva na vyplacení dividendy neznamená převod obecného práva 
akcionáře na podíl na zisku, ale převod konkrétního práva na vyplacení konkrétní 
dividendy, což plyne z § 178 odst. 12 Obchodního zákoníku. Převoditelnost práva na podíl 
na likvidačním zůstatku neznamená převod podmíněného práva akcionáře na likvidačním 
zůstatku, ale převod konkrétního práva na vyplacení konkrétního podílu na likvidačním 
zůstatku, což plyne z § 220 odst. 2 Obchodního zákoníku. Převoditelnými jsou také právo 
na upsání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle § 160 Obchodního zákoníku 
a právo na přednostní upsání akcií při zvyšování základního kapitálu upisováním nových 
akcií peněžitým vkladem podle § 204a Obchodního zákoníku. 
 Ze zákona jsou s akciemi stejné jmenovité hodnoty spojena stejná práva. Obchodní 
zákoník však umožňuje vydat v jedné společnosti akcie inkorporující v sobě odlišná práva. 
Obchodní zákoník neumožňuje společníkům upravit ve stanovách nebo ve společenské 
smlouvě jiný druh akcií zvýhodňující nebo naopak znevýhodňující některé akcionáře 
jiným způsobem než je uvedeno v Obchodním zákoníku. Tímto se akciová společnost liší 
od ostatních druhů obchodních společností, kde Obchodní zákoník ponechává na 
společnících jakým způsobem se bude postavení jednotlivých společníků lišit (srovnej 
§ 82, § 100, § 114 a § 123 Obchodního zákoníku). Obchodní zákoník výslovně v § 155 
odst. 7 Obchodního zákoníku stanoví pravidlo, že s akciemi stejného druhu musí být 
spojena stejná práva a že jiné akcie než upravené zákonem nesmí být vydávány. Akciová 
společnost může vydávat akcie kmenové a akcie prioritní. Z kmenových akcií akcionářům 
nevyplývají žádná zvláštní práva. Z prioritních akcií může vyplývat přednostní právo na 
vyplacení podílu na zisku nebo podílu na likvidačním zůstatku. Na výše uvedený zákaz 
formálního znevýhodnění některých akcionářů ve stanovách vydáním odlišných druhů 
akcií navazuje zákaz faktického znevýhodňování některých akcionářů, když § 155 odst. 7 
Obchodního zákoníku stanoví, že akciová společnost musí zacházet za stejných podmínek 
se všemi akcionáři stejně. 

                                                 
186 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 1525. 
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10.2 Vznik a zánik členství v akciové společnosti 

10.2.1. Vznik členství společníka v akciové společnosti  

 
Originární nabytí 
 Originárně vznikne akcionáři členství v akciové společnosti, pokud vloží vklad do 
základního kapitálu při vzniku společnost nebo při zvyšování základního kapitálu. § 155 
odst. 1 Obchodního zákoníku stanoví, že osoba, která se podílí na základním kapitálu 
akciové společnosti, je oprávněna vykonávat práva společníka okamžikem zápisu výše 
základního kapitálu do obchodního rejstříku, i když společnost ještě nevydala akcie nebo 
zatímní listy. Akciová společnost má podle § 168 odst. 3 Obchodního zákoníku povinnost 
vydat potvrzení o splacení vkladu, které po zápisu výše základního kapitálu vymění za 
akcie nebo zatímní listy.  
 
Derivativní nabytí 
 Derivativně akcionář nabude členství na základě převodu nebo přechodu akcií. Na 
rozdíl od úpravy ostatních forem obchodních společností Obchodní zákoník žádným 
způsobem neomezuje převoditelnost podílu na obchodní společnosti. Pouze v případě, kdy 
společnost vydala akcie na jméno, mohou stanovy omezit jejich převoditelnost. Stanovy 
nemohou převoditelnost akcií vyloučit. Důvodem omezení převoditelnosti akcií na jméno 
je, a aby společnost a ostatní akcionáři mohli kontrolovat, kdo je jejím akcionářem, aby 
mohli zabránit případným nepřátelským převzetím. 
 
Omezená převoditelnost akcií na jméno 
 Z Obchodního zákoníku vyplývají dva způsoby, kterým mohou stanovy omezit 
převoditelnost akcií. Převod akcií na jméno může být podmíněn souhlasem orgánu 
společnosti nebo jinou právní skutečností. Pokud je k převodu akcie na jméno podmíněn 
jinou právní skutečností, je převod akcie na jméno, aniž by nastala tato skutečnost, 
neplatný. Pokud je k převodu akcie na jméno potřeba souhlas orgánu společnosti, je převod 
akcie na jméno, aniž by byl udělen souhlas s tímto převodem, neúčinný. Stanovy mohou 
určit, který orgán bude rozhodovat o udělení souhlasu s převodem akcií na jméno. 
V případě, že stanovy nestanoví, který orgán rozhoduje o udělení souhlasu s převodem, 
bude podle Dědiče, J.187 tímto orgánem představenstvo, jelikož podle § 191 odst. 1 
Obchodního zákoníku rozhoduje představenstvo ve všech záležitostech, které nebyly 
vyhrazeny zákonem nebo stanovami valné hromadě nebo dozorčí radě. Štenglová, I.188 
v této souvislosti zastává názor, že představenstvo je orgánem, který bude v praxi 
o povolení převodu akcií na jméno rozhodovat. 
 V případě, že stanovy nestanoví důvod, pro který může orgán společnosti převod 
akcií odmítnout, a nebo orgán společnosti odmítne převod akcií na jméno, aniž by byl 

                                                 
187 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 1459. 

188 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha : C. 
H. BECK, 2005, s. 523. 
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k tomu podle stanov povinen, vzniká akcionáři právo na dokoupení akcií společností za 
přiměřenou hodnotu. Akcionář může své právo na odkoupení akcií uplatnit v prekluzivní 
lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo doručeno odmítnutí žádosti o povolení 
převodu. Pokud orgán společnosti nerozhodne o povolení převodu v zákonné lhůtě, tak 
platí, že byl souhlas s převodem udělen. 
 Teorie se v minulosti často zabývala problémem, zda při převodu podniku, jehož 
součástí jsou akcie na jméno převoditelné pouze po udělení souhlasu orgánem akciové 
společnost, je nutný souhlas k převodu akcií na jméno, jež jsou součástí převáděného 
podniku. Nejvyšší soud ČR189 v této věci judikoval, že takového souhlasu není třeba. 
 
Převod akcií 
 Listinné akcie na jméno se převádí na základě smlouvy o převodu cenného papíru 
podle § 13 až § 16a Zákona o cenných papírech. Na rozdíl od § 17 a § 18 Zákona 
o cenných papírech musí podle § 156 odst. 6 Obchodního zákoníku dojít k převodu listinné 
akcie na jméno vždy rubopisem a předáním (podle Zákona o cenných papírech může být 
dohodnuto, že k převodu cenného papíru dojde mimo jiné i jiným způsobem než předáním 
listinného cenného papíru). Převod nabývá účinnosti vůči společnosti zápisem o změně 
osoby akcionáře do seznamu akcionářů. U listinné akcie musí nový akcionář předložit 
společnosti akcii s nepřetržitou řadou indosamentů svědčících v jeho prospěch. U 
zaknihovaných akcií bude k prokázání převodu společnosti pro účely zápisu změny do 
seznamu akcionářů stačit příslušný výpis z účtu emitenta nebo vlastníka.  
 Listinná akcie na majitele se převádí na základě smlouvy o převodu cenného papíru 
a předáním. Práva z listinné akcie na majitele může vykonávat primárně ten, kdo listinnou 
akcii na majitele předloží. Ve smlouvě o převodu listinných akcií na majitele lze 
dohodnout translační účinky jinak (viz § 17 odst. 1 Zákona o cenných papírech). V případě 
zaknihovaných akcií na majitele může práva vykonávat ta osoba, která je k rozhodnému 
dni (je-li takový rozhodný den zákonem stanoven) evidována v evidenci zaknihovaných 
cenných papírů jako vlastník akcie. 
 Příkaz ke změně vlastníka akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů dává 
Středisku cenných papírů převodce a nabyvatel. Převod je registrován bez zbytečného 
odkladu po obdržení shodných příkazů obou protistran.190  
 
Dědění akcií a přechod na právního nástupce 
 Obchodní zákoník neomezuje (viz § 156 odst. 7 Obchodního zákoníku) dědění 
podílu na akciové společnosti a ani neumožňuje omezit, ve stanovách nebo společenské 
smlouvě, možnost dědění podílu na akciové společnosti. Tímto se akciová společnost 
odlišuje od ostatních forem obchodních společností, kde buď smrt společníka ex lege 

                                                 
189 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 314/2001 publikovaném In Soudní judikatura 2002, č. 12, s. 950. 

190 Provozní řád Střediska cenných papírů, úplné znění,jak vyplývá ze změn schválených rozhodnutím Komise pro cenné 
papíry č.j. 44/16452/11/2000ze dne 9. října 2001, zveřejněné v Obchodním věstníku dne 21. listopadu 2001, Číslo 
47/Ročník X, str. A/24ve znění pozdějších změn a doplňků. Dostupné na http://www.scp.cz/. 
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znamená zánik obchodní společnosti, nebo kde je umožněno ve společenské smlouvě 
stanovit, že se podíl na obchodní společnosti nedědí.  

10.2.2. Zánik členství společníka v akciové společnosti 

 
 Členství v akciové společnosti zaniká především převodem akcií, nebo smrtí 
akcionáře (viz výše). Společník může také být z akciové společnosti vyloučen.  
 
Vyloučení akcionáře 
 Akcionář může být, pokud řádně a včas nesplatí svůj vklad, ze společnosti 
vyloučen, stejně jako ve společnosti s ručením omezeným, v tzv. kadučním řízení. 
Vyloučen však může být společník ze společnosti pouze pokud nesplatí emisní kurz všech 
akcií, které upsal. Kaduční řízení je pro akciovou společnost upraveno v § 177 odst. 4 
Obchodního zákoníku. Na rozdíl od společnosti s ručením omezeným, kde o vyloučení 
společníka rozhoduje valná hromada, rozhoduje o vyloučení akcionáře představenstvo. To 
může akcionáře vyloučit po marném uplynutí lhůty, kterou mu stanovilo ke splnění 
povinnosti splatit část splatného emisního kurzu. V rozsahu vyloučení se zmenší celkový 
podíl akcionáře na společnosti. Podle § 177 odst. 4 Obchodního zákoníku ručí vyloučený 
upisovatel společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. 

10.3 Příplatková povinnost a tvorba rezervního fondu 

 
 § 121 Obchodního zákoníku umožňuje společníkům tvořit vlastní kapitál 
společnosti s ručením omezeným tzv. vklady mimo základní kapitál. Tyto vklady se také 
nazývají příplatky na vytvoření základního kapitálu.191. Obchodní zákoník příspěvek 
(příplatek) akcionáře mimo základní kapitál do vlastního kapitálu neupravuje. V současné 
době se poměrně často objevují rozumné názory, že tento příspěvek mimo základní kapitál 
je možný také u akciových společností.192 Právní teorie193 se shoduje, že na rozdíl od 
společnosti s ručením omezeným není možné uložit povinný příplatek mimo základní 
kapitál a je pouze na společníkovi, zda se zaváže vložit do společnosti příplatek mimo 
základní kapitál. 
 Příplatek může akcionář poskytovat na základě smlouvy uzavřené mezi společností 
a akcionářem. Nezastávám názor Jocha, M. a Peška, T.,194 kteří tvrdí, že je možno 
poskytnout příplatek do základního kapitálu i bez uzavření smlouvy mezi společností 

                                                 
191 DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6. přepracované vydání. Praha : C. H. BECK, 
2007, s. 360. 

192 DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6. přepracované vydání. Praha : C. H. BECK, 
2007, s. 360.; JOCH, M., PEŠEK, T. Příplatek do vlastního kapitálu akciové společnost. Právní rádce 2008, č. 9, s. 20. 

193 DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6. přepracované vydání. Praha : C. H. BECK, 
2007, s. 362.; JOCH, M., PEŠEK, T. Příplatek do vlastního kapitálu akciové společnost. Právní rádce 2008, č. 9, s. 20. 

194 JOCH, M., PEŠEK, T. Příplatek do vlastního kapitálu akciové společnost. Právní rádce 2008, č. 9, s. 20. 
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a akcionářem, protože podle mého názoru musí vždy ze strany společnosti dojít k akceptaci 
úkonu společníka spočívajícím v příplatku. Pokud by společník mohl poskytnou 
společnosti příplatek, aniž by se na tom s ní dohodl, mohlo by dojít ke zneužívajícím 
příplatkům mimo základní kapitál (například prostředků získaných trestnou činností do 
seriózní společnosti). Společnosti musí být poskytnuta možnost bránit se zneužívajícím 
právním úkonům některých akcionářů. Nejvyšší soud ČR195 judikoval pro společnost 
s ručením omezeným, že dohodu ze které plyne příplatková povinnost, mohou uzavřít 
společníci mezi sebou, aniž by stranou byla společnost. Lze se setkat196 s názorem, se 
kterým souhlasím, že tento judikát lze aplikovat i na akciovou společnost s tím, že 
představenstvo by vždy mělo rozhodnout, zda příplatek přijme. 
 Otázkou je, který orgán akciové společnosti rozhodne o přijetí příplatku do 
vlastního kapitálu. Primárně by to mělo být stanoveno ve stanovách. Souhlasím 
s názorem,197 že pokud stanovy neurčí jinak, bude o příplatku rozhodovat představenstvo 
akciové společnosti, jelikož podle § 191 odst. 1 Obchodního zákoníku rozhoduje o všech 
věcech, které nejsou svěřeny zákonem nebo stanovami dozorčí radě a valné hromadě. 
Rozhodování o příplatku do vlastního kapitálu zákon nesvěřuje valné hromadě ani dozorčí 
radě. 
 K povinnosti tvorby dobrovolného rezervního fondu platí výše uvedené v části 
pojednávající o společnosti s ručením omezeným. 

10.4 Menšinová práva akcionářů 

 
 Akciová společnost je společností, kde se podílejí akcionáři na podnikání 
společnosti kapitálově a mimo valnou hromadu nemají možnost zasahovat do řízení 
a chodu společnosti. Akcionáři, kteří nejsou většinovými akcionáři, prakticky nemají 
možnost účastnit se podnikání společnosti a vykonávat na něj vliv, jelikož díky nízké váze 
svých hlasů nejsou schopni prosadit do představenstva a dozorčí rady osoby, které 
považují za vhodné. Pro ochranu akcionářů před orgány společnosti a pro ochranu 
minoritních akcionářů přiznává Obchodní zákoník akcionářům práva, která lze nazvat 
právy minoritních akcionářů. 

10.4.1. Právo na svolání valné hromady 

 
 Podle § 181 odst. 1 Obchodního zákoníku může akcionář nebo akcionáři 
společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 000 000 Kč, kteří mají akcie, jejichž 
souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu, požádat představenstvo 
                                                 
195 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 892/2004; , [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupný na http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=25204&searchstr=29+Odo+892%2F2004. 

196 DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6. přepracované vydání. Praha : C. H. BECK, 
2007, s. 365. 

197 DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6. přepracované vydání. Praha : C. H. BECK, 
2007, s. 364. 
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o svolání mimořádné valné hromady k pojednání jimi navržených záležitostí. U ostatních 
akciových společností může akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 5 % základního kapitálu, požádat představenstvo o svolání 
mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.  
 Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR198 může být svolána valná hromada pouze 
k projednání takových záležitostí, které mohou být podle Obchodního zákoníku valnou 
hromadou projednány a o nichž může být valnou hromadou hlasováno. Nejvyšší soud ČR 
199 dále judikoval, že mimořádná valná hromada nemůže být svolána z důvodu, že akcionář 
považuje průběh předcházející valné hromady v rozporu se zákonem, jelikož k určení 
neplatnosti usnesení valné hromady slouží postup podle § 184 Obchodního zákoníku. 
Představenstvo může doplnit pořad jednání pouze se souhlasem všech osob, které o svolání 
mimořádné valné hromady požádali.  
 Představenstvo je povinno podle § 181 odst. 2 Obchodního zákoníku svolat 
mimořádné zasedání valné hromady tak, aby se konalo nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne, 
kdy mu byla doručena žádost na svolání valné hromady. Podle obecně přijímané 
judikatury200 je představenstvo při stanovení konkrétní lhůty povinno zvážit, zda 
stanovenou lhůtou byl poskytnut všem akcionářům dostatečný prostor pro zvážení všech 
okolností nutných pro kvalifikované rozhodnutí o jednotlivých bodech mimořádného 
zasedání valné hromady a zda je v poskytnuté lhůtě možno zajistit všechny nezbytné 
formální a technické úkony pro účast na valné hromadě (např. výpis z obchodního rejstříku 
akcionáře a dopravu na místo konání valné hromady). 
 Nesvolá-li představenstvo mimořádnou valnou hromadu, pak jsou akcionáři nebo 
akcionář uvedení v § 181 odst. 1 Obchodního zákoníku oprávněni požádat soud, aby je 
zmocnil ke svolání mimořádné valné hromady. V této věci se Nejvyšší soud ČR201 
vyjadřoval k otázce aktivní legitimace navrhovatelů tohoto řízení, kdy podle Nejvyššího 

                                                 
198Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 407/2004: „…z dikce ustanovení § 181 odst. 1 obch. zák. nevyplývá 
možnost domáhat se svolání valné hromady k diskusi o pořadu, který není valná hromada oprávněna projednávat a 
hlasovat o něm.“ „….z ustanovení § 181 odst. 1 obch. zák. nelze ani dovozovat, že se akcionář může domáhat svolání 
valné hromady k projednání jakýchkoli záležitostí.“ , [online], [cit. 30. října 2008],        
Dostupné na http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=22680&searchstr=29+Odo+407%2F2004. 

199 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 841/2003: „Pro úplnost je třeba dodat, že pokud dovolatelka 
odůvodňuje nezbytnost svolání valné hromady s navrženými body programu tím, že jí na řádných valných hromadách 
nebylo podáno vysvětlení a poskytnuty požadované informace, na které má podle ustanovení § 180 odst. 1 obch. zák. 
nárok, není tvrzené porušení zákona důvodem ke svolání mimořádné valné hromady, může však být - při splnění zákonem 
stanovených podmínek - důvodem k napadení platnosti usnesení valné hromady (viz usnesení Nejvyššího soud ze dne 
3.1.2002, sp. zn. 29 Odo 400/2001).“ , [online], [cit. 30. října 2008],          
Dostupné na http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=18325&searchstr=29+Odo+841%2F2003. 

200Rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 12 Cm 383/96 publikované In Právní praxe v podnikání, 
1996, č. 11, s. 13. 

201 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Odo 657/2001: „Z ustanovení § 167 odst. 2, ve vazbě na ustanovení 154 
odst. 1 o. s. ř., vyplývá, že pro usnesení je rozhodující stav v době jeho vyhlášení, popřípadě jeho přijetí. Proto byl 
odvolací soud povinen zkoumat, zda v době přijetí napadeného usnesení navrhovatel splňoval podmínky rozhodné pro 
zmocnění ke svolání valné hromady; jestliže tyto podmínky splňoval, byla jeho žaloba po právu.“ , [online], [cit. 30. října 
2008], Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=7438&searchstr=29+Odo+657%2F2001. 
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soudu ČR pro určení toho, kdo je aktivně legitimován, se má zkoumat, zda navrhovatel 
nebo navrhovatelé splňují podmínky § 181 odst. 1 Obchodního zákoníku ke dni vyhlášení, 
popřípadě přijetí rozhodnutí soudu.  

10.4.2. Práva akcionářů podle § 182 Obchodního zákoníku 

 
 Akcionáři uvedení v § 181 odst. 1 Obchodního zákoníku (viz výše) mají následující 
práva uvedená v § 182 Obchodního zákoníku. 
 Výše uvedení akcionáři mohou požádat představenstvo o zařazení bodu na program 
jednání valné hromady, pokud žádost došla před tím, než představenstvo rozeslalo 
pozvánku na valnou hromadu, nebo uveřejnilo pozvánku na valnou hromadu způsobem 
uvedeným ve stanovách, anebo poté co došlo k těmto krokům, ale v takovém časovém 
horizontu, aby mohlo představenstvo uveřejnit ve lhůtě deseti dnů před konáním valné 
hromady tento nový návrh pořadu jednání valné hromady.  
 Akcionář nebo akcionáři uvedení v § 181 odst. 1 Obchodního zákoníku mohou 
požádat dozorčí radu o přezkoumaní rozhodnutí představenstva, nebo o to, aby dozorčí 
rada uplatnila za společnost vůči členovi představenstva právo na náhradu škody. 
 Akcionář nebo akcionáři uvedení v § 181 odst. 1 Obchodního zákoníku mohou 
požádat představenstvo, aby žalovalo akcionáře, který je v prodlení se splácením vkladu. 

10.4.3. Žaloba ut singuli 

 
 Akcionář může jménem společnosti u soudu uplatnit právo na náhradu škody nebo 
na splacení nepeněžitého vkladu, pokud představenstvo, nebo dozorčí rada bez zbytečného 
odkladu nesplní žádost akcionáře (akcionářů) podle § 182 odst. 1 Obchodního zákoníku. 
Stejně jako u ostatních forem společností se tento druh žalob může nazvat žalobou 
ut singuli. 
 Akcionář nebo akcionáři uvedení v § 181 odst. 1 Obchodního zákoníku mohou 
požádat soud, aby jmenoval znalce pro přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou 
osobou a propojenými osobami, jsou-li pro to závažné důvody, i když nejsou splněny 
předpoklady uvedené v § 66a Obchodního zákoníku. 

10.5 Právo podílet se na řízení společnosti 

10.5.1. Právo na účast na valné hromadě 

 
 Orgánem společnosti, skrze nějž se akcionář podílí na řízení společnosti, je valná 
hromada. Na rozdíl od společnosti s ručením omezeným nemohou společníci rozhodovat 
mimo zasedání valné hromady. Právo účasti na valné hromadě je spojeno s vlastnictvím 
akcie. Podle § 180 odst. 2 Obchodního zákoníku určí počet hlasů spojených s akcií stanovy 
tím způsobem, aby akcie se stejnou jmenovitou hodnotou reprezentovaly stejný počet 
hlasů, a pokud společnost vydala akcie s různými jmenovitými hodnotami, musí poměr 
hlasů odpovídat poměru jmenovitých hodnot. Z tohoto ustanovení plyne, že všichni 
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akcionáři jsou si rovni, protože na stejný podíl na základním kapitálu připadá stejný počet 
hlasů. 
 Obchodní zákoník však umožňuje, aby stanovy omezily výkon hlasovacího práva 
tím, že stanoví nejvyšší počet hlasů pro jednoho akcionáře. Podle Dědiče, J.202 nelze tento 
zákaz obejít tak, že akcionář bude vykonávat část hlasovacích práv pomocí zmocněnců. 
 Akcionář má právo uplatňovat návrhy a protinávrhy k předmětu jednání valné 
hromady. Jak uzavírá Dědič, J.203 akcionář je oprávněn podat návrh na valné hromadě, 
avšak ten může být projednán pouze pokud byl zařazen na program jednání valné hromady 
a nejedná se o případ podle § 180 odst. 5 Obchodního zákoníku. Návrh je akcionář povinen 
učinit před konáním valné hromady v případě, že jde o protinávrh k návrhu, jehož obsah je 
uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v oznámení o konání valné hromady, nebo 
v případě, kdy jde o návrh rozhodnutí, o němž musí být pořízen notářský zápis. Takový 
návrh musí být společnosti doručen písemně nejméně pět dnů před konáním valné 
hromady 
 Akciová společnost může vydávat podle § 159 Obchodního zákoníku i tzv. prioritní 
akcie, pokud souhrn jmenovitých hodnot těchto akcií nepřekročí polovinu základního 
kapitálu akciové společnosti. S těmito akciemi je spojeno přednostní právo na výplatu 
dividendy a podílu na likvidačním zůstatku. Obchodní zákoník dále nevymezuje, jak by 
takové přednostní právo na výplatu dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku mělo 
vypadat, a pouze stanoví, že přednostní právo nesmí spočívat v právu na výplatu úroku 
nezávislého na hospodářském výsledku společnosti. Obchodní zákoník neodjímá 
prioritním akciím hlasovací právo na valné hromadě. Odepřít hlasovací právo prioritním 
akciím mohou stanovy. Pokud stanovy odepřou prioritním akciím právo hlasovat na valné 
hromadě, pak je s těmito akciemi stále spojeno právo hlasovat v případě, že nebyla 
vyplacena prioritní dividenda, a v případě, kdy obchodní zákoník vyžaduje, aby se na valné 
hromadě hlasovalo podle druhu akcií. Akcionář se může účastnit valné hromady vždy, ale 
může nastat situace, kdy nebude akcionář oprávněn na valné hromadě vykonávat hlasovací 
práva. 
 Akcionář se může účastnit a vykonávat na ní svá práva přímo, nebo v zastoupení 
(více k zastupování na valné hromadě v části věnující se účasti společníka společnosti 
s ručením omezeným na valné hromadě společnosti). Zastupovat akcionáře na valné 
hromadě nemůže člen představenstva nebo dozorčí rady. Obchodní zákoník nebo stanovy 
určují, koho lze pro účely účasti na valné hromadě považovat za akcionáře. U listinných 
akcií na majitele tato otázka nevzniká, jelikož podle § 156 odst. 7 Obchodního zákoníku 
práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží před začátkem 
jednání valné hromady. Práva spojená s listinnou akcii na jméno vykonává ten, kdo je ke 
dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností, neprokáže-li 
jiná osoba, že zápis neodpovídá skutečnosti. V případě, že společnost vydala zaknihované 
akcie, mohou podle § 184 odst. 2 Obchodního zákoníku stanovy nebo rozhodnutí 
předchozí valné hromady určit rozhodný den pro účast na valné hromadě. Tento rozhodný 
                                                 
202 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 1806. 

203 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 1804. 
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den nesmí předcházet valné hromadě o více než sedm kalendářních dnů. Představenstvo si 
před konáním valné hromady opatří výpis z účtu emitenta ke dni, který odpovídá 
rozhodnému dni. Jestliže společnost vydala zaknihované akcie na jméno, může práva 
akcionáře vykonávat osoba zapsaná v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.  

10.5.2. Právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady 

 
 Na právo na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady akciové společnosti se 
podle § 183 Obchodního zákoníku přiměřeně použijí ustanovení upravující právo na 
vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným. V této 
věci proto odkazuji na část pojednávající o návrhu na určení neplatnosti usnesení valné 
hromady společnosti s ručením omezeným. 

10.6 Právo na informace o společnosti 

 
 Podle § 180 odst. 1 Obchodního zákoníku má akcionář právo požadovat na valné 
hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou potřebné pro posouzení 
předmětu jednání a rozhodování na valné hromadě.Akcionář nemůže na valné hromadě 
požadovat vysvětlení jiných záležitostí společnosti, než které se týkají pořadu jednání 
valné hromady. Na rozdíl od § 122 Obchodního zákoníku (společnost s ručením 
omezeným) je celkem jasně stanoveno, že žádat o vysvětlení lze pouze na valné hromadě. 
Tento názor zastává také Dědič, J.204 s tím, že podání informací mimo valnou hromadu by 
se mohlo dostat do rozporu s požadavkem rovného zacházení s akcionáři. Štenglová, I.205 
připouští, že není vyloučena situace, aby se představenstvo zavázalo poskytnout informace 
dodatečně, pokud není schopno na valné hromadě podat vysvětlení požadované 
akcionářem s tím, že tento postup je v rozporu se zákonem a že představenstvo musí být 
vždy připraveno poskytnout na valné hromadě vysvětlení k projednávaným bodům. 
S těmito názory souhlasím. Podle mého názoru, pokud představenstvo dostatečným 
způsobem nepodá vysvětlení, případně bezdůvodně (viz § 180 odst. 4 Obchodního 
zákoníku) odmítne podat vysvětlení, nemůže být přijato platně usnesení valné hromady, 
jelikož akcionář nebyl v rozporu se zákonem náležitě informován o projednávaném bodu 
jednání valné hromady. Nejvyšší soud ČR206 ve věci poskytování informací podle § 180 
odst. 1 Obchodního zákoníku judikoval, že představenstvo musí zajistit, aby akcionářům 
na zasedání byla k dispozici účetní závěrka společnosti, avšak záleží na představenstvu, jak 
zajistí poskytnutí účetní závěrky akcionářům, zda jim ji doručí předem nebo zda bude 
k dispozici na zasedání. Zaslat účetní závěrku předem nebude možné, pokud společnost 
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205 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha : C. 
H. BECK, 2005, s. 606. 

206 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn.29 Odo 601/2004, [online], [cit. 30. října 2008],                                                                        
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=27889&searchstr=29+Odo+601%2F2004. 



 

80 

neemitovala akcie na jméno. Nejvyšší soud ČR207 také judikoval, že pokud se akcionář 
domáhá bližšího vysvětlení jednotlivých položek účetní závěrky, tak mu musí 
představenstvo poskytnout odpovídající vysvětlení, neboť jde o informace související se 
schvalováním účetní závěrky. 
 Představenstvo podle § 180 odst. 4 Obchodního zákoníku musí poskytnou 
vysvětlení v určité minimální kvalitě. Vysvětlení musí být dostatečně určité a musí 
poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti, jenž má být vysvětlena. Pokud představenstvo 
neposkytne vysvětlení v dostatečné kvalitě, usnesení valné hromady podle mého názoru 
nemůže být přijato platně, jelikož akcionář nebyl v rozporu se zákonem náležitě 
informován o projednávaném bodu jednání valné hromady a nemohl dostatečně fundovaně 
o bodu jednání rozhodnout. 
 § 180 odst. 4 Obchodního zákoníku dále upravuje, které informace představenstvo 
nesmí poskytnout akcionáři. Představenstvo nesmí poskytnout informace, které jsou 
chráněny obchodním tajemstvím, informace, které jsou utajované, a dále informace, které 
jsou vnitřními informacemi podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a informace, 
jejichž poskytnutí může společnosti způsobit újmu. Právní teoretici208 se shodují na tom, že 
tyto informace představenstvo poskytnout nesmí a že ani nemůže rozhodnout o poskytnutí 
takových informací přes zákaz stanovený v zákoně, protože účelem tohoto ustanovení je 
ochrana společnosti. Pokud představenstvo neposkytne akcionáři požadované vysvětlení, 
může se akcionář obrátit na dozorčí radu, aby rozhodla, zda společnost smí nebo nesmí 
poskytnout akcionáři požadované informace. Pokud akcionář neuspěje ani u dozorčí rady, 
může se obrátit na soud s žalobou, zda společnost musí, či nemusí požadované informace 
poskytnout. 

10.7 Podíl na zisku 

 
 Akcionář má podle § 178 Obchodního zákoníku právo na podíl na zisku. Právo na 
podíl na zisku se u akciové společnosti na rozdíl od ostatních forem obchodních 
společností nazývá právem na dividendu. Jelikož je akciová společnost kapitálovou 
společností, tak společníkům právo na výplatu dividendy nevzniká automaticky, pokud 
akciová společnost dosáhne zisku, ale právo na dividendu vzniká, pokud valná hromada 
rozhodne o rozdělení zisku. 
 V zásadě se dividenda vyplácí ve výši, která odpovídá poměru jmenovité hodnoty 
akcií vůči hodnotě základního kapitálu. Ve stanovách a ani v usnesení valné hromady 
v zásadě nelze určit odchylný poměr mimo případu, kdy společnost vydala prioritní akcie. 
U ostatních druhů akcií se společnost nemůže odchýlit od poměru vyplývající z jmenovité 
hodnoty akcií, které jsou vlastněny akcionářem. Dividenda je splatná do tří měsíců ode 
dne, kdy valná hromada rozhodla o rozdělení zisku. Právo na výplatu dividendy 

                                                 
207 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn.29 Odo 400/2001, [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=6454&searchstr=29+Odo+400%2F2001. 

208 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 1808.; ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., 
TOMSA, M. Obchodní zákoník. Komentář. 10., podstatně rozšířené vydání. Praha : C. H. BECK, 2005, s. 607. 
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společníkovi vzniká okamžikem, kdy valná hromada rozhodne o rozdělení zisku. Nárok na 
to, aby společník mohl vymáhat právo na podíl na zisku soudní cestou, vzniká 
společníkovi dnem splatnosti.209V případě, že akciová společnost vydala listinné akcie na 
majitele vyplatí společnost dividendu v sídle společnosti, pokud není jinak stanoveno v 
usnesení valné hromady o rozdělení zisku. V případě, kdy společnost vydala akcie na 
jméno, vyplatí společnost dividendu na adrese akcionáře uvedené v seznamu akcionářů ke 
dni splatnosti (k možnostem nahradit seznam výpisem z evidence zaknihovaných cenných 
papírů viz výše). V případě, kdy společnost vydala zaknihované akcie na majitele, vyplatí 
dividendu na adresu akcionáře k rozhodnému dni. Rozhodným dnem pro výplatu 
dividendy je ze zákona den konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy. 
V usnesení valné hromady o rozdělení zisku může být určen i jiný rozhodný den, který 
však nesmí předcházet dnu konání valné hromady a následovat po dni splatnosti dividendy. 

10.8 Právo na vypořádací podíl a právo na výplatu podílu na likvidačním zůstatku 

 
 Podle § 220 odst. 1 Obchodního zákoníku se likvidační zůstatek mezi akcionáře 
dělí v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. Stejně jako u dividend mohou stanovy 
určit, že pouze s prioritními akciemi může být spojeno jiné právo. S prioritními akciemi 
může být spojeno právo na vyšší podíl na likvidačním zůstatku. V případě, že likvidační 
zůstatek nestačí na úhradu jmenovité hodnoty akcií, dělí se na část připadající majitelům 
prioritních akcií a na část připadající majitelům ostatních akcií v poměru určeném 
stanovami. 

10.9 Povinnost učinit nabídku převzetí 

 
 Akcionáři mají za Zákonem o nabídkách převzetí upravených okolností povinnost 
učinit ostatním akcionářům nabídku převzetí jejich účastnických cenných papírů. 1. dubna 
2008 nabyl účinnosti nový Zákon o nabídkách převzetí, který byl přijat jako předpis 
transponující Směrnici o nabídkách převzetí. Oproti původní úpravě nabídek převzetí je 
nyní část této úpravy obsažena v Obchodním zákoníku a část je obsažena v Zákoně 
o nabídkách převzetí. Obchodní zákoník obsahuje v § 183a obecnou úpravu veřejného 
návrhu na odkoupení účastnických cenných papírů. Výlučně Obchodním zákoníkem se 
budou řídit tzv. dobrovolné nabídky převzetí nekótovaných cenných papírů. Zákon 
o nabídkách převzetí upravuje tzv. povinné nabídky převzetí kótovaných cenných papírů 
a dobrovolné nabídky převzetí kótovaných cenných papírů. Zákon o nabídkách převzetí  
upravuje práva a povinnosti společníků společností, jejíž účastnické cenné papíry jsou 
obchodovány na regulovaném trhu v České republice a které mají sídlo na území České 
republiky. Zákon o nabídkách převzetí obsahuje také kolizní normy upravující povinné 
nabídky převzetí se zahraničním prvkem. 
 
 

                                                 
209 DĚDIČ, J. A KOL. Obchodní zákoník. Komentář. Praha : Polygon, 2002, s. 1788. 



 

82 

Povinná nabídka převzetí 
 Nabídku převzetí definuje § 2 Zákona o nabídkách převzetí jako návrh smlouvy. 
Návrh této smlouvy je společník za určitých podmínek povinen učinit ostatním 
společníkům. Nabídkou převzetí projevuje společník vůli nabýt účastnické cenné papíry, 
se kterými je spojeno právo na hlasování nebo podíl na základním kapitálu. Takovými 
účastnickými cennými papíry jsou podle mě všechny druhy akcií, zatímní listy a poukázky 
na akcie, pokud bylo zapsáno zvýšení základního kapitálu a společnost dosud nevydala 
akcie. Mezi tyto účastnické cenné papíry nelze zařadit prioritní a vyměnitelné dluhopisy, 
jelikož s nimi není spojeno hlasovací právo a ani podíl na základním kapitálu.  
 Zákon o nabídkách nově formuluje prahy pro povinnost učinit nabídku převzetí. 
Novým prahem pro povinnost učinit nabídku převzetí je 30% podíl na hlasovacích právech 
společně s podmínkou, že je společník ovládající osobou. Podíl na hlasovacích právech 
definuje § 2 Zákona o nabídkách převzetí jako podíl přímý,210 což znamená, že jde o podíl 
hlasovacích právech, které plynou přímo akcionáři společnosti. Povinnost učinit nabídku 
převzetí nevzniká jenom společníkovi, který dosáhne výše uvedeného prahu, ale i tzv. 
skupině spolupracujících osob. Zákon o nabídkách převzetí definuje spolupracující osoby 
jako osoby, které spolupracují s navrhovatelem na získání a provozování společného vlivu 
na cílové společnosti zejména společným výkonem hlasovacích práv. Ex lege 
spolupracujícími osobami jsou ovládaná a ovládající osoba, dále osoby, které uzavřely 
dohodu o hlasování při volbě orgánů společnosti, a také osoby, které jsou členy jednoho 
koncernu. § 39 odst. 2 Zákona o nabídkách převzetí upravuje další podmínku pro vznik 
povinnosti učinit nabídku převzetí. Podle Zákona o nabídkách převzetí se nabídková 
povinnost nevztahuje na osoby, které nejsou ovládajícími osobami cílové společnosti. 
Ovládání společnosti je potřeba chápat ve smyslu § 66a Obchodního zákoníku. Čech, P.211 
v této věci trefně poznamenává, že přes snahu zákonodárce opět nedošlo ke správné 
implementaci Směrnice o nabídkách převzetí, jelikož čl. 5 odst. 3 Směrnice o nabídkách 
převzetí stanoví, že členský stát je povinen určit prahy, kdy dojde k ovládnutí, pomocí 
procentních bodů, což český zákonodárce neučinil. Český zákonodárce opět navázal práh 
na ovládnutí podle § 66a Obchodního zákoníku. 
 Nabídková povinnost nevzniká pouze jedinému společníkovi, ale skupině 
spolupracujících osob, naplní-li podmínky vymezené § 36 odst. 1 Zákona o nabídkách 
převzetí. V takovém případě vzniká povinnost učinit nabídku převzetí všem členům 
skupiny spolupracujících osob. Povinnost však bude splněna, pokud učiní nabídku převzetí 
alespoň jedna ze skupiny spolupracujících osob. 
 Skupině spolupracujících osob vznikne povinnost učinit nabídku převzetí 
v případě, kdy vznikne skupina, jejíž každý člen má 30% podíl na hlasovacích právech 
nebo kdy v již existující skupině každý člen získá 30% podíl na hlasovacích právech. 
Skupině spolupracujících osob vznikne povinnost v případě, že se taková skupina rozpadne 
a některý člen bude mít 30% podíl na hlasovacích právech, přičemž takový podíl neměl 

                                                 
210 Důvodová zpráva k Zákonu o nabídkách převzetí; , [online], [cit. 30. října 2008],       
Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=12367. 

211 ČECH, P. Nový zákon o nabídkách převzetí vyvolává pochybnosti úsměv a obavy. Právní zpravodaj, 2008, č. 5, s. 3. 



 

83 

před vstupem do skupiny. Dále skupině spolupracujících osob vznikne povinnost v případě 
kvalifikovaných změn ve struktuře skupiny, které budou mít vliv na výkon hlasovacích 
práv v cílové společnosti. 
 Zákon o nabídkách převzetí dále stanoví, jaká hlasovací práva při výpočtu 
rozhodného podílu se budou připočítávat k právům akcionáře a jaká naopak nebudou (viz 
§ 37 a 38 Zákona o nabídkách převzetí). Zákon o nabídkách převzetí dále v § 39 stanoví, 
ve kterých případech není relevantní subjekt povinen učinit nabídku převzetí. 
 Povinná nabídka převzetí musí být učiněna ve lhůtě třiceti dnů od získání nebo 
překročení rozhodného podílu na hlasovacích právech. 
 Nově je v Zákoně o nabídkách převzetí stanoveno také právo na protiplnění, za 
které budou účastnické cenné papíry vykupovány. Podle § 43 Zákona o nabídkách převzetí 
mají společníci cílové společnosti, k nimž směřuje návrh na nabídku převzetí, právo na 
protiplnění v penězích nebo v cenných papírech. Navrhovatel má povinnost poskytnout 
plnění v likvidních prostředcích, a proto v případě, že nabízené cenné papíry nejsou 
obchodované na regulovaném trhu, má povinnost nabídnout alternativně plnění 
v penězích.V souladu s čl. 5 Směrnice o nabídkách převzetí je cena prémiová, což 
znamená, že nabízená cena musí odpovídat nejvyšší cenně, za kterou navrhovatel 
nakupoval akcie v průběhu posledních dvanácti měsíců. Není-li možné takto cenu určit, tak 
má navrhovatel povinnost nabídnout cenu alespoň ve výši odpovídající průměrné ceně na 
regulovaném trhu v průběhu posledních šesti měsíců. České národní bance je umožněno, 
aby změnila výši prémiové ceny a to směrem nahoru i dolů. 
 Nově Zákon o nabídkách převzetí přináší povinnost učinit tzv. dodatečnou nabídku 
převzetí v případě, kdy společník, který učinil povinnou nabídku převzetí, dosáhne 90% 
podíl na akciové společnosti. Tímto se transponuje čl. 16 Směrnice o nabídkách převzetí. 
Podle důvodové zprávy k Zákonu o nabídkách převzetí212 je důvodem pro dodatečnou 
nabídku převzetí to, že v okamžiku, kdy má akcionář 90% podíl na společnosti, je omezena 
pravděpodobnost, že trh s akciemi této společnosti bude likvidní, a proto musí být 
minoritním akcionářům umožněno opustit společnost a ochránit svou investici. Jestliže 
společník nebo skupina spolupracujících osob učinila povinnou nabídku převzetí a na jejím 
základě nabyli na společnosti 90% podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu, pak 
musí učinit dodatečnou nabídku převzetí do třiceti dnů od posledního dne vázanosti 
nabídkou převzetí. Výše protiplnění musí odpovídat výši protiplnění při původní nabídce 
převzetí. 
 
Následky porušení povinnosti učinit povinnou nabídku převzetí 
 Společníci cílové společnosti mohou podat na společníka nebo skupinu 
spolupracujících osob žalobu na náhradu škody, pokud povinný subjekt nebo subjekty 
neučinily povinnou nabídku převzetí ve lhůtě určené zákonem (viz § 50 Zákona 
o nabídkách převzetí). 
 Společník cílové společnosti také může podat žalobu na náhradu škody na 
společníka – navrhovatele, který uvedl v nabídce převzetí nepravdivé a neúplné informace, 

                                                 
212 , [online], [cit. 30. října 2008]. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=12367. 



 

84 

jsou-li tyto informace důležité pro posouzení nabídky a vznikla-li mu tím škoda (viz § 51 
Zákona o nabídkách převzetí). 
 Společník, jemuž byla směřována povinná nabídka převzetí, se může u soudu 
domáhat dorovnání protiplnění, které mu navrhovatel poskytl do výše, která je v souladu se 
Zákonem o nabídkách převzetí. Společníkovi se zde nabízí možnost zejména vystoupit 
proti výší protiplnění schválenému nebo určenému Českou národní bankou, jelikož soud 
zde není vázán rozhodnutím České národní banky o určení a schválení výše protiplnění 
(viz § 52 Zákona o nabídkách převzetí). 
 Osoba, která je v prodlení se splněním nabídkové povinnosti, a osoby 
spolupracující, které jsou v prodlení s nabídkou převzetí, nemohou vykonávat hlasovací 
práva na valné hromadě. Česká národní banka může určit v důležitém zájmu společnosti, 
že osoba povinná k nabídce převzetí, smí vykonávat hlasovací práva na valné hromadě, 
přičemž Česká národní banka může stanovit určitá omezení a podmínky pro výkon 
hlasovacích práv. Pozastavení hlasovacího práva končí dodatečným splněním nabídkové 
povinnosti nejdéle však za tři roky ode dne vzniku nabídkové povinnosti (viz § 53 Zákona 
o nabídkách převzetí). 
 Fyzická osoba, která nesplnila nabídkovou povinnost se dopustí přestupku, jsou-li 
naplněny další zákonné požadavky podle Přestupkového zákona, a hrozí jí tím pokuta až 
50 000 000 Kč. Správní delikt spáchá právnická osoba, přičemž jí hrozí pokuta až 
50 000 000 Kč. 

10. 10 Právo na výkup účastnických cenných papírů 

 
 Obchodní zákoník v § 183i až 183n Obchodního zákoníku transponuje čl. 15 
Směrnice o nabídkách převzetí, podle kterého mají členské státy zajistit společníkům s 
podílem 90% na základním kapitálu spojeném s hlasovacími právy právo na výkup 
účastnických cenných papírů ostatních společníků. 1. dubna 2008 vstoupila v účinnost 
novela ustanovení o právu na výkup účastnických cenných papírů provedená v souvislosti 
s přijetím Zákona o nabídkách převzetí. 
 Akcionář společnosti, jenž vlastní účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná 
hodnota činí 90% základního kapitálu a s nimiž jsou spojena hlasovací práva, jež 
představují 90% podíl na hlasovacích právech, je tzv. hlavním akcionářem společnosti 
a má právo požadovat na představenstvu, aby svolalo valnou hromadu, která rozhodne 
o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na něj. Právní teorie213 vyvozuje, 
že účastnickými cennými papíry jsou ve smyslu § 183i Obchodního zákoníku akcie, 
zatímní listy či poukázky na akcie, pokud došlo k zápisu zvýšení základního kapitálu do 
obchodního rejstříku. Menšinoví akcionáři mají nárok na přiměřené protiplnění. Přiměřené 
protiplnění zdůvodní hlavní akcionář znaleckým posudek. Zdůvodnění výše přiměřeného 
protiplnění musí být u společností, jejíž cenné papíry jsou obchodovány na regulovaném 
trhu, odsouhlaseno Českou národní bankou. Menšinoví akcionáři se mohou domáhat 
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u soudu přezkoumání výše přiměřeného protiplnění od okamžiku, kdy obdrželi pozvánku 
na valnou hromadu, na níž se má hlasovat o vytěsnění do tří měsíců ode dne, kdy je 
zveřejněn zápis usnesení valné hromady o vytěsnění. 
 Uplynutím tří měsíců ode dne zveřejnění usnesení valné hromady přechází 
vlastnické právo k účastnickým cenným papírů na hlavního akcionáře. 
 V nedávné době se Ústavní soud ČR214 zabýval otázkou, zda je úprava výkupu 
účastnických cenných papírů ve znění před 1. dubnem 2008 v souladu s ústavním 
pořádkem. Ústavní soud došel k závěru, že úprava squeeze – out(u) je v souladu 
s ústavním pořádkem České republiky. Závěry, které učinil Ústavní soud, lze aplikovat 
podle názorů některých autorů215 i na dnešní úpravu práva výkupu účastnických cenných 
papírů, která na rozdíl od předchozí právní úpravy neupravuje požadavek souhlasu České 
národní banky s výší protiplnění při vytěsnění ve společnosti, jejíž akcie nejsou kótovány 
na regulovaném trhu a která dále neobsahuje, že právo hlavního akcionáře svolat valnou 
hromadu pro uplatnění práva na vytěsnění může být uplatněno v tříměsíční lhůtě po nabytí 
90% podílu. Jiní autoři zase zastávají názor, že nová úprava vytěsnění není plně v souladu 
s argumentací Ústavního soudu ČR ve výše uvedeném rozhodnutí.216 

11. kapitola: Evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská 
společnost 

11.1 Evropské hospodářské zájmové sdružení 

 
 Evropské hospodářské zájmové sdružení (dále jen „sdružení“) je první formou 
nadnárodní společnosti upravenou komunitárním právem. Podle § 1 odst. 2 Zákona 
o evropských sdruženích má sdružení právní subjektivitu a je právnickou osobou. Podle čl. 
3 Nařízení o evropském sdružení je účelem sdružení usnadňovat nebo rozvíjet 
hospodářskou činnost jeho členů, zlepšit nebo zvýšit jejich hospodářské výsledky. Podle 
Dědiče, J. a Čecha, P.217 má vždy pomocný charakter a nesmí činnost členů nahrazovat, 
což ostatně vyplývá z čl. 3 odst. 2 Nařízení o evropském sdružení. 
 Z čl. 2 a preambule vyplývá, že se sdružení řídí Nařízením o evropském sdružení, 
právními předpisy členských států tam, kde to Nařízení o sdružení přímo vyžaduje, 
ustanoveními smlouvy o sdružení tam, kde Nařízení o evropském sdružení k takové úpravě 
dává prostor, ustanoveními práva členského státu, které se podpůrně aplikuje 
v neupravených otázkách a právem členského státu, kde má sdružení sídlo, v otázkách 
možnosti subjektu stát se členem evropského hospodářského sdružení.218 Sdružení se 
                                                 
214 Rozhodnutí Ústavního soudu Pl. ÚS 56/05 publikované ve sbírce zákonů pod číslem 257/2008 Sb. 

215 HAVEL, B. a PIHERA, V. K rozhodnutí Ústavního soudu o tzv. squeeze – out(u). Právní rozhledy, 2008, č. 19, s. 
717. 

216 ČECH, P. Nový zákon o nabídkách převzetí vyvolává pochybnosti úsměv a obavy. Právní zpravodaj, 2008, č. 5, s. 3. 

217 DĚDIČ, J., ČECH, P. Evropské právo společností. Praha : Polygon, 2004, s. 75. 

218 DĚDIČ, J., ČECH, P. Evropské právo společností. Praha : Polygon, 2004, s. 79. 



 

86 

sídlem v České republice se budou řídit zejména Zákonem o evropském sdružení 
a Obchodním zákoníkem, přičemž pokud některé otázky nejsou řešeny Nařízením 
o evropském sdružení nebo Zákonem o evropském sdružení, tak se subsidiárně použije 
obecná úprava obchodních společností a úprava veřejné obchodní společnosti 
v Obchodním zákoníku. 
 Sdružení se sídlem v České republice se nejvíce blíží veřejné obchodní společnosti, 
ale má také některé prvky společnosti s ručením omezeným,219 což se velmi zřetelně 
promítá v postavení společníků. 
 Postavení člena sdružení odpovídá postavení společníka společnosti s ručením 
omezeným ve věci účasti na řízení společnosti, kdy se člen evropského hospodářského 
sdružení nepodílí ex lege na obchodním vedení sdružení a kdy není ex lege statutárem 
sdružení. Podíl člena je převoditelný obdobně jako podíl společníka společnosti s ručením 
omezeným. Zánik účasti člena evropského hospodářského sdružení ex lege neznamená 
zánik sdružení. Práva a povinnosti člena sdružení, která nejsou upravena v Nařízení 
o evropských sdruženích, smlouvě o sdružení a Zákoně o evropských sdruženích, jsou 
upravena v Obchodním zákoníku v obecné části upravující obchodní společnosti a v části 
věnující se veřejné obchodní společnosti, a proto se níže budu zabývat jen některými 
specifiky v úpravě práv a povinností člena sdružení. 

11.1.1. Podmínky pro účast na evropském hospodářském zájmovém sdružení 

 
 Podmínky pro účast na sdružení upravuje čl. 4 Nařízení o evropském sdružení. 
Členem evropského hospodářského sdružení mohou být společnosti (ve smyslu čl. 48 
Smlouvy o ES) založené podle občanského nebo obchodního práva členského státu včetně 
družstev a jiných právnických osob veřejného nebo soukromého práva s výjimkou 
neziskových organizací, tedy takové společnosti, které sledují výdělečné účely. Dále 
členem evropského hospodářského sdružení mohou být další právní subjekty veřejného 
nebo soukromého práva členských států založené v souladu s právem členských států, 
které sledují hospodářský a výdělečný účel. Společnosti (ve smyslu čl. 48 Smlouvy o ES) 
a další výše uvedené subjekty práva mohou být členy sdružení, pokud mají na území 
společenství sídlo nebo zákonné ústředí (skutečné sídlo). Podle čl. 4 Nařízení o evropském 
sdružení mohou být členem fyzické osoby, které na území společenství vykonávají 
průmyslovou, obchodní, řemeslnou, zemědělskou činnost nebo svobodné povolání nebo 
poskytují jiné služby. 

11.1.2. Převoditelnost členství v evropském hospodářském zájmovém sdružení 

 
 Člen může podle čl. 22 Nařízení o evropském sdružení převést svou účast na jiného 
člena nebo třetí osobu. Převod podléhá jednohlasnému schválení ostatních členů. Ve věci 
možnosti převoditelnosti členství na sdružení se právní postavení člena blíží postavení 
společníka společnosti s ručením omezeným. 

                                                 
219 DĚDIČ, J., ČECH, P. Evropské právo společností. Praha : Polygon, 2004, s. 77. 
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11.1.3. Právo podílet se na řízení evropského hospodářského zájmového sdružení 

 
 Čl. 16 Nařízení o evropském sdružení stanoví, že orgánem sdružení jsou společníci 
a jednatel nebo jednatelé společnosti a že členové jednající jako orgán sdružení mohou k 
dosažení předmětu podnikání sdružení přijmout jakékoliv rozhodnutí. Členové evropského 
hospodářského sdružení nejsou ex lege na rozdíl od společníků veřejné obchodní 
společnosti ani statutáry, a ani obchodními vedoucími. Obchodními vedoucími podle čl. 19 
Nařízení o evropských sdruženích jsou jednatelé. Statutáry podle čl. 20 Nařízení 
o evropských sdruženích jsou taktéž jednatelé. Z toho tedy podle mého plyne, že členové 
evropského hospodářského sdružení nemohou rozhodovat o věcech obchodního vedení 
a stejně jako valná hromada českých kapitálových společností budou moci rozhodovat 
o strategických a koncepčních krocích při podnikání evropského hospodářského sdružení.  

11.1.4. Ručení členů evropského hospodářského sdružení 

 
 Členové evropského sdružení podle čl. 24 Nařízení o evropském hospodářském 
zájmovém sdružení odpovídají (podle českého překladu Nařízení o evropských sdruženích) 
celým svým majetkem společně a nerozdílně za závazky společenství. Český překlad 
obsahuje slovo „odpovídá“ ve shodě s anglickou verzí, která obsahuje slovo „liability“. 
Právní teorie220 však toto ustanovení interpretuje ve smyslu, že jde o ručení členů sdružení. 
Důsledky odpovědnosti jsou podle Nařízení o evropských sdruženích upraveny 
vnitrostátními předpisy členského státu. Neomezené solidární ručení celým svým 
majetkem člena evropského hospodářského sdružení odpovídá postavení společníka české 
veřejné obchodní společnosti. 

11.1.5. Právo na podíl na zisku, povinnost podílet se na ztrátě, právo na vypořádání 

 
 Právo na podíl na zisku člena sdružení upravuje čl. 21 Nařízení o evropském 
sdružení. Zisky sdružení jsou přímo ziskem členů. Stejně jako u veřejné obchodní 
společnosti nemůže sdružení nakládat se ziskem jiným způsobem než ho rozdělit mezi 
členy. I v tomto případě má člen evropského hospodářského sdružení obdobné postavení 
jako společník veřejné obchodní společnosti. 
 Podle čl. 21 odst. Nařízení o evropském sdružení mají členové sdružení obdobně 
jako společníci veřejné obchodní společnosti povinnost podílet se na ztrátě sdružení.  
 Nařízení o evropských společnostech nestanoví způsob výše výpočtu a hodnoty 
práva na vypořádání.  

11.2 Evropská společnost 

 
 Evropská společnost je druhá z forem nadnárodních společností upravených 
komunitárním právem. Evropská společnost je společností kapitálovou, jelikož její 

                                                 
220 DĚDIČ, J., ČECH, P. Evropské právo společností. Praha : Polygon, 2004, s. 109. 
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společníci jsou povinni do společnosti vložit vklad do základního kapitálu. Jediný způsob, 
kterým se mohou účastnit řízení společnosti je účast na valné hromadě. V neposlední řadě 
evropská společnost vytváří organizační strukturu, která může mít monistickou nebo 
dualistickou podobu v závislosti na tom, který model si zakladatelé evropské společnosti 
zvolí.  
 Podle čl. 9 Nařízení o evropských společnostech se práva a povinnosti akcionářů 
evropské společnosti řídí Nařízením o evropských společnostech a stanovami evropské 
společnosti vydanými podle Nařízení o evropských společnostech. Pokud Nařízení 
o evropských společnostech nebo stanovy vydané podle Nařízení o evropských 
společnostech neupravují určitá práva a povinnosti, tak se tato práva a povinnosti řídí 
právními předpisy členského státu, které se týkají výhradně evropské společnosti (v ČR je 
to Zákon o evropských společnostech), právními předpisy členského státu, které se 
vztahují na akciovou společnost (v ČR zejména Obchodní zákoník) a stanovami vydanými 
v rozsahu, v jakém to vyplývá z předpisů členských států upravujících akciové společnosti. 
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že postavení akcionáře evropské společnosti odpovídá 
postavení akcionáře akciové společnosti členského státu, kde má společnost sídlo, 
nestanoví-li Nařízení o evropských společnostech jinak. Z tohoto důvodu se níže budu 
věnovat některým specifikům postavení akcionáře evropských společností a ve zbytku lze 
v přiměřené míře odkázat na úpravu české akciové společnosti, pokud jde o evropskou 
společnost se sídlem v České republice. 

11.2.1. Postavení akcionáře evropské společnosti 

 
 Čl. 5 Nařízení o evropských společnostech stanoví, že pro akcie, dluhopisy 
a ostatní cenné papíry platí předpisy, které by se vztahovaly na akciovou společnost se 
sídlem v členském státě, ve kterém je evropská společnost zapsána v rejstříku. Pokud je 
evropská společnost zapsána v českém obchodním rejstříku, tak se na akcie a na dispozice 
s nimi použijí české předpisy. 
 Podle čl. 1 odst. 2 Nařízení o evropských společnostech akcionář ručí do výše 
svého upsaného kapitálu. Česká úprava akciové společnosti sice nehovoří o ručení 
akcionáře za trvání společnosti explicitně, ale z faktu, že se společník podílí kapitálově na 
akciové společnosti, která odpovídá za závazky společnosti celým svým majetkem, jenž 
zahrnuje majetkové hodnoty, které společník vložil do společnosti, a z faktu, že vyloučený 
upisovatel ručí za splacení upsaného emisního kurzu, zřejmě vyplývá, že akcionáři, jak 
akciové společnosti, tak evropské společnosti se případně podílejí na podnikatelském 
neúspěch obou společností do výše své části upsaného základního kapitálu. 

11.2.2. Právo podílet se na řízení společnosti 

 
 Stejně jako akcionáři akciové společnosti, tak i akcionáři evropské společnosti se 
podílejí na řízení a svá akcionářská práva vykonávají na valné hromadě. Podle čl. 53 
Nařízení o evropských společnostech se řídí organizace, průběh, zasedání valné hromady 
a hlasování na valné hromadě právními předpisy vztahujícími se na akciové společnosti 
v sídle evropské společnosti, nestanoví-li Nařízení o evropských společnostech jinak. 
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Právním řádem sídla evropské společnosti se řídí svolávání, organizace a průběh valné 
hromady.221 
 Právo minoritních akcionářů svolat valnou hromadu a domáhat se zařazení bodu na 
jednání valné hromady podle Nařízení o evropských společnostech je svěřeno akcionářům 
nebo akcionáři, kteřý vlastní akcie o jmenovité hodnotě odpovídající 10% základního 
kapitálu. Český Zákon o evropských společnostech využívá zmocnění, které mu dává 
Nařízení o evropských společnostech a stanoví hranici nižší tím, že § 43 Zákona 
o evropských společnost v této věci odkazuje na úpravu Obchodního zákoníku, čili hranice 
pro uplatnění menšinových akcionářských práv v evropské společnosti se sídlem v České 
republice jsou 3%, respektive 5% základního kapitálu. Nařízení o evropských 
společnostech odvozuje minoritní akcionářská práva od podílu na upsaném základním 
kapitálu a Obchodní zákoník od základního kapitálu zapsaném v obchodním rejstříku (viz 
§ 181 odst. 1 Obchodního zákoníku). Zastávám názor, že pokud Nařízení o evropských 
společnost umožňuje českému zákonodárci stanovit odchylně nižší procentní podíl za 
stejných podmínek, jaké platí pro akciové společnosti a český zákonodárce v této věci 
odkazuje na Obchodní zákoník, tak mezi podmínky patří i to, zda je procentní podíl 
vypočítáván z upsaného základního kapitálu nebo základního kapitálu zapsaného 
v obchodním rejstříku. 
 Aplikace českého překladu čl. 55 odst. 1 Nařízení o evropských společnost působí 
problémy, jelikož je nekonzistentní s ostatními jazykovými verzemi. Český překlad tohoto 
ustanovení zní: „…mohou požadovat svolání a určení pořadu jednání“. Anglický překlad 
problematického ustanovení zní: „…to request the SE to convene a general meeting and 
draw up the agenda therefor“. Česká vrze umožňuje požadovat určení a anglická verze 
umožňuje určit pořad jednání. Dědič, J. a Čech, P.222 zastávají názor, že logickým 
výkladem a komparací jazykového výkladu je příslušný orgán pro svolání valné hromady 
vázán návrhem žadatele ve věci jednotlivých bodů jednání valné hromady, což plyne také 
z účelu ustanovení a z dikce čl. 55 odst. Nařízení o evropských společnostech, podle něhož 
musejí být v žádosti o svolání valné hromady uvedeny body, které mají být zařazeny na 
jednání. 
 Nařízení o evropských společnostech a Zákon o evropských společnost chrání 
menšinového akcionáře i v případě, kdy nesouhlasí s přemístěním sídla evropské 
společnosti. Podle § 12 Zákona o evropských společnostech má v tomto případě právo, aby 
od něj společnost odkoupila akcie.  

11.2.3. Právo na informace o společnosti 

 
 Akcionář evropské společnosti má mimo jiných práv na informace vyplývajících 
z národních předpisů o akciových společnostech právo prostudovat projekt přemístění 
v sídle evropské společnosti a zprávu řídícího orgánu. Případně má právo na poskytnutí 

                                                 
221 DĚDIČ, J. ČECH, P. Evropská (akciová) společnost. Praha : Bova Polygon, 2006, s. 304. 

222 DĚDIČ, J. ČECH, P. Evropská (akciová) společnost. Praha : Bova Polygon, 2006, s. 314. 
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kopií těchto dokumentů podle čl. 8 odst. 4 Nařízení o evropských společnostech jeden 
měsíc před valnou hromadou, která bude rozhodovat o přemístění sídla společnosti.  

11.2.4. Právo na podíl na likvidačním zůstatku 

 
 Čl. 63 Nařízení o evropských společnostech se evropská společnost ve věcech 
likvidace řídí právem sídla společnosti. Evropská společnost se sídlem v České republice 
se bude řídit ustanoveními Obchodního zákoníku. K této problematice viz výše v části 
pojednávající o právu na podíl na likvidačním zůstatku obecně a v příslušné části kapitoly 
o akciové společnosti. 
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12. kapitola: Závěr 
 
 Ve své práci jsem se pokusil poskytnout alespoň schematizující výčet práv 
a povinností společníků obchodních společností se zaměřením na vznik a zánik členství ve 
společnosti, jelikož pro společníka je velice důležité, zda a kdy se stane subjektem 
oprávněným vykonávat práva a povinnosti. Dále jsem se ve své práci zabýval možnostmi 
společníků podílet se na chodu společnosti, protože jestli něco společníka opravdu zajímá, 
je to způsob ovlivňování vývoje jeho osobní nebo kapitálové investice do obchodní 
společnosti. Ve své práci jsem se často zaměřoval na judikaturu obchodních soudů, jelikož 
předpisy obchodního práva nemohou vždy postihnout všechny praktické případy, a proto 
je nutné mnoho institutů precizovat v soudní praxi. Jeden ze světlých případů, kdy soudní 
praxe pomáhá nalézat řešení praktický problémů, je judikatura v oblasti práva na podání 
návrhu na prohlášení neplatnosti usnesení valné hromady soudem. Poměrně rozsáhlá je 
také judikatura v oblasti práv minoritních akcionářů. Nezbývá nám, než si v oblasti práv 
a povinností společníků obchodních společností přát více judikátů, které budou přinášet 
světlo do každodenních problémů právní praxe. Zajímavý bude jistě pohled Ústavního 
soudu ČR na poslední novelizaci Obchodního zákoníku ve věci vytěsnění minoritních 
akcionářů. Zajímavé také bude jistě sledovat, zda se v každodenní praxi uchytí komunitární 
nadnárodní formy obchodních společností, které mají pro běžné uživatele nevýhodu 
spočívající v roztříštěnosti a nepřehlednosti právní úpravy. Z úpravy těchto forem 
obchodních společností není snadné vyčíst, jaká práva a povinnosti má společník. Jsem 
toho názoru, že tyto formy najdou praktickou odezvu pouze u podnikatelů, kteří mohou 
a jsou ochotni vynaložit poměrně velké prostředky na právní poradenství.
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12. 1 SEZNAM ZKRATEK 
 
„Obchodní zákoník“ – zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů; 
„Občanský zákoník“ – zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů; 
„Občanský soudní řád“ – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů; 
„Zákon o majetku státu“ – zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů; 
„Zákon o cenných papírech“ – zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění 
pozdějších předpisů; 
„Zákon o advokacii“ – zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů; 
„Zákon o přeměnách obchodních společností“ – zákon č. 125/2008, o přeměnách 
obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů; 
„Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“ – zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů; 
„Zákon o evropských společnostech“ – zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, 
ve znění pozdějších předpisů; 
„Zákon o evropských hospodářských zájmových sdruženích“ – zákon č. 360/2004 SB., 
o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 
Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém 
sdružení), ve znění pozdějších předpisů. 
„Zákon nabídkách převzetí“ – zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí a o změně 
dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí), ve znění pozdějších předpisů; 
„Přestupkový zákon“ – zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 
předpisů; 
„Nařízení o evropské společnosti“ - Nařízení Rady (EHS) č. 2157/2005 ze dne 8. října 
2001 o statutu Evropského společnosti (SE); 
„Nařízení o evropských hospodářských zájmových sdruženích“ – Nařízení Rady 
(EHS) č. 2137/85 ze dne 25. července 1985 o zřízení Evropského hospodářského 
zájmového sdružení; 
„Směrnice o nabídkách převzetí“ – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/25/ES ze dne 21. dubna 2004 o nabídkách převzetí; 
„12. směrnice“ – Dvanáctá směrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 v oblasti 
práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem;
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12. 3 RESUMÉ 
 
Members of Several Forms of Business Companies. 
 
 This paper aims to find the difference between the status of the members of 
the several forms of Czech business companies. This paper is about rights and obligations 
of the members of Czech business companies which are an unlimited partnership 
(a general commercial partnership), a limited partnership, a limited liability company and 
joint stock company. This paper is also about rights and obligations of the members of 
business companies which are supranational and governed by the law of European 
communities. These European supranational forms are European economic interest 
grouping and European company (SE). 
 In the beginning I give a brief overview of the general rights and obligations arising 
from the membership of natural or corporate entities of business companies. The rights and 
obligations of the members of business companies depending on whether nature of the 
business company is so called personal or capital. The nature of the unlimited partnership, 
particularly the limited partnership and the European economic interest grouping is 
personal. The nature of the limited liability company, the joint stock company and 
European company (SE) is capital. I try to explain the differences among above mentioned 
two groups of business companies   
 The next part focuses on the several basic rights and obligations which are: i.g. 
liability for the obligations of the company, obligation to pay up the contribution, right for 
the profit of the business company, obligation to bear the loss of the company, right to 
participate the run of business. In this part I also deal with the Czech Republic and Czech 
municipalities as the member of the business company and this part focuses also 
the obligations of the member´s loyalty to the business company. 
 In the third part I dwell on the specifics of the memberships in the several Czech 
and also European forms of business companies. I focus on the fundamental decisions of 
Czech courts and relevant opinions of Czech honoured scholars. I do not omit the recent 
development in the Czech law of the business companies. I also focus on a squeeze out and 
a sell out. I also give a brief overview of the law of the takeover bids. 
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