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Úvod 

 

Tématem mé diplomové práce je „ukončení účasti společníka ve společnosti 

s ručením omezeným“. Důvod, proč jsem si vybral právě tento typ obchodní 

společnosti, je prostý. Společnost s ručením omezeným je jeden z nejmladších typů 

obchodních společností a to nejen v České republice. Přes její novost je nejvíce 

zakládanou a využívanou obchodní společností. Její „atraktivita“ spočívá jednak 

v tom, že nejsou kladeny příliš velké nároky na její založení a zároveň ručení 

společníků je limitováno jak časem tak jeho výší. To jsou výhody, díky kterým její 

obliba ve společnosti stoupá. Společnost s ručením omezeným je kapitálovou 

obchodní společností s prvky osobními. Karel Eliáš ji výstižně charakterizuje 

s jejími přednostmi jako komanditní společnost bez komplementářů a akciovou 

společnost bez akcií.1 

 Při výběru tématu jsem postupně eliminoval jednotlivé možnosti jako vznik 

společnosti s ručením omezeným, její zánik, přes práva a povinnosti jejích 

společníků až mě zaujal institut ukončení účasti společníka v této obchodní 

společnosti. Podle mého názoru se jedná o problematiku, která je v každé době 

aktuální, ale také v praxi velmi užitečnou. Jestliže se někdo stane společníkem 

společnosti s ručením omezeným, pak v zájmu jeho osoby by měl vědět, kdy může 

z takové obchodní společnosti vystoupit, případně být vyloučen. Při konzultaci 

s některými společníky společností s ručením omezeným jsem byl překvapen, že 

netuší, kdy a za jakých okolností mohou z jejich obchodních společností vystoupit či 

se obávat sankce, kterou vyloučení z této společnosti představuje. Téma mé 

diplomové práce jsem si vybral jednak z tohoto důvodu, ale také pro jeho 

zajímavost, kterou ukončení společníka ve společnosti s ručením omezeným nejen 

z hlediska praktičnosti představuje. 

Hranice daného tématu diplomové práce jsou vcelku dané, ale i přesto mohou 

některé důvody ukončení společníka ve společnosti s ručením omezeným svádět 

k odbočení od stanoveného tématu. Příkladem za vše je obchodní podíl a dispozice 

s ním. Institut obchodního podílu by bez dalšího vystačil klidně na samostatné téma 

                                                 
1 Eliáš, K. Společnost s ručením omezeným. 1. vydání. Praha: Prospektrum, 1997. s. 13 
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diplomové práce, a proto se danou tématikou budu zabývat jen z úhlu pohledu 

tématu mé diplomové práce.2  

 Diplomová práce bude členěna na dvě stěžejní kapitoly. Vzhledem k tomu, že 

diplomová práce pojednává o konkrétní obchodní společnosti, tak se v první 

kapitole zaměřím na stručnou charakteristiku společnosti s ručením omezeným 

v závislosti na  komparaci s ostatními obchodními společnostmi. 

 Druhá kapitola již bude zaměřena na konkrétní důvody ukončení účasti 

společníka ve společnosti s ručením omezeným. Samotné důvody budou logicky 

uspořádány do dvou hlavních oddílů v závislosti na tom, zda při ukončení účasti 

společníka ve společnosti s ručením omezeným dochází také k zániku této 

společnosti nebo společnost nadále trvá. 

 V diplomové práci budu vycházet z několika zdrojů, mezi které patří platná 

právní úprava, knihy na dané téma, případně učebnice zaměřené nejen na 

problematiku ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, dále 

odbornými časopiseckými články a v neposlední řadě také judikaturou. 

 Cílem práce není dojít k převratným závěrům v této problematice, ale zároveň 

nepůjde o pouhou kompilaci. Některé otázky důvodů zániku účasti společníka ve 

společnosti s ručením omezeným budou doplněny judikaturou vyšších soudů, které 

trefně doplňují platnou právní úpravu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 po dohodě s konzultantem diplomové práce 
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Kapitola I.: Pojem a právní povaha společnosti s ručením 

omezeným 

 

Oddíl první: Pojem společnosti s ručením omezeným 

 

 Společnost s ručením omezeným je obchodní společností a právnickou osobou 

podle § 56 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále obch. z.).  Definovat obchodní společnost je ovšem velmi obtížné, 

ne-li  nemožné. Obchodní zákoník  pouze stručně charakterizuje obchodní 

společnost a to konstatováním, že obchodní společnost je právnickou osobou a dále 

výčtem jednotlivých druhů obchodních společností, mezi které společnost s ručením 

omezeným náleží. Není třeba dokazovat, zda společnost s ručením omezeným je 

obchodní společností, protože obchodní zákoník explicitně stanovuje, že společnost 

s ručením omezeným je obchodní společností.   

Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou ex lege a to podle 

obecného pravidla, že právnická osoba je takový organizační útvar, o němž to 

stanoví právní předpis, který má sílu zákona.3 V tomto případě jde o § 56 odst. 1 

obch. z. Vzhledem k tomu, že společnost s ručením omezeným je právnickou 

osobou,  nabývá právní subjektivity podle ustanovení § 18 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále obč. z.). Má tedy způsobilost 

k právům a povinnostem, resp. má schopnost být nositelem práv a povinností.  Pro 

společnost s ručením omezeným je charakteristické, že její právní subjektivita je 

oddělena od právní subjektivity jejích společníků.  Společnost s ručením omezeným 

je podle  § 19a  odst. 1 obč. z. způsobilá vlastními právními úkony nabývat práva a 

brát na sebe povinnosti. 

 

 

                                                 
3 Eliáš, K., Havel, B. in Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné. I. díl, 4., 
aktualizované a doplněné vydání, Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 204 
 
 



 5 

Oddíl druhý: Společnost s ručením omezeným jako kapitálová 

společnost 

 

Obchodní společnosti můžeme řadit do dvou základních skupin, na společnosti 

osobní a společnosti kapitálové. Toto dělení je orientační a založené pouze na 

znacích společností, které jsou stanoveny jen rámcově. Zejména komanditní 

společnost a stejně tak i společnost s ručením omezeným by mohli vytvořit 

samostatné kategorie obchodních společností.  

Jestliže se přikloníme k dělení obchodních společností na dvě skupiny, pak 

osobní společnosti jsou zastoupeny veřejnou obchodní společností a společností 

komanditní. Již ze samotného názvu osobní společnosti vyplývá, že pro tuto 

kategorii je typická osobní forma účasti společníků na podnikání společnosti. Pro 

obchodní společnost společníci představují individuální osobnosti, zejména jejich 

odborné znalosti, manažerské schopnosti  atd.  

Mezi kapitálové společnosti můžeme řadit  společnost s ručením omezeným a 

akciovou společnost. Společnost s ručením omezeným je tradičně označována za 

obchodní společnost kapitálového typu, resp. za kapitálovou společnost s prvky 

osobní společnosti.4 Jedním ze základních rozdílů mezi společností s ručením 

omezeným a společnostmi osobními je institut ručení. Ve společnosti s ručením 

omezeným je ručení společníků omezené jak časově, tak výší částky určené k 

ručení. Podle § 105 odst. 1 obch. z. ručí společníci za závazky společnosti, dokud 

nebylo zapsáno splacení vkladů do obchodního rejstříku. Toto ručení je solidární a 

společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebyly splaceny všechny vklady 

podle § 106 odst. 2 obch. z. Společníci osobních společností ovšem ručí za závazky 

společnosti solidárně a neomezeně celým svým majetkem, s výjimkou komanditistů. 

Neomezené ručení v osobních společnostech je také důvodem, proč není třeba 

ukládat vkladovou povinnost těmto subjektům a vytvářet základní kapitál, neplatí u 

komanditní společnosti. Oproti tomu společnost s ručením omezeným musí vytvářet 

základní kapitál, který je tvořen vklady společníků ve smyslu § 105 odst. 1 obch. z. 

                                                 
4 Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Aspi-Wolters Kluwer, 2008, s. 
11 
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 Dalším podstatným rozdílem mezi společnostmi osobními a kapitálovými je 

organizační struktura. Vzhledem k osobní účasti společníků u osobních společností 

obchodní zákoník neukládá povinnost zřizovat orgány společnosti. Oproti tomu 

společnost s ručením omezeným vytváří organizační strukturu. Valná hromada je 

nejvyšším orgánem společnosti a je tvořena společníky. Statutárním orgánem 

společnosti je jednatel či více jednatelů. Jednatelem může být i osoba odlišná od 

společníka, což je podstatný rozdíl mezi společnostmi kapitálovými a osobními. 

Dalším orgánem společnosti s ručením omezeným je dozorčí rada, která se zřizuje 

pouze pokud to společenská smlouva ukládá. 

Mezi charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným také náleží osobní 

substrát, zejména v osobách společníků. Na rozdíl od nadace je společnost 

s ručením omezeným soukromoprávní korporací. Tedy nikoliv sdružením majetku, 

ale sdružením osob. Mezi společníky a společností existuje určitý vztah, který lze 

nazvat společnický poměr. Společnický poměr, resp. účastenství společníka ve 

společnosti v sobě subsumuje soubor práv a povinností. Společník v tomto vztahu 

vystupuje nejen vůči společnosti, ale také vůči ostatním společníkům.  

Charakteristickým znakem společnosti s ručením omezeným je účast společníků 

na společnosti. Samotná účast společníka na společnosti není obchodním zákoníkem 

stanovena, ale lze říci, že obchodní zákoník to předpokládá. Na druhou stranu 

ovšem existuje i možnost, aby společnost s ručením omezeným byla spravována 

osobami odlišnými od společníků. V souvislosti s touto charakteristikou se 

společnost s ručením omezeným přibližuje kategorii osobních společností. Tento 

znak ovšem diferencuje společnost s ručením omezeným a akciovou společnost, kde 

se akcionář na účasti společnosti nepodílí a správa je svěřena profesionálům, kteří 

tvoří představenstvo. 

     Společnost s ručením omezeným je obchodní společností, jak je uvedeno 

výše v textu, ale i samotná společnost může vystupovat v roli společníka. Platná 

právní úprava stanovuje v ustanovení § 56 odst. 2 obch. z., že zakladateli 

společnosti mohou být nejen osoby fyzické, ale i osoby právnické. Obchodní 

zákoník poskytuje určitou volnost při zakládání obchodní společnosti, ale vytváří i 

mantinely a omezení, týkající se zakládání a účasti společníka v obchodní 

společnosti. Příkladem takové úpravy je dikce § 56 odst. 4 obch. z., podle které 
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fyzická nebo právnická osoba může být společníkem s neomezeným ručením pouze 

v jedné společnosti. Důvodem tohoto omezení je neomezené ručení společníka. 

V případě, že by společník byl neomezeně ručícím ve více obchodních 

společnostech, snižoval by tento fakt solventnost takového společníka. Neomezené 

ručení je zárukou pro věřitele společnosti, které by bylo příliš zatíženo. Dalším 

omezením je situace, kdy společnost s ručením omezeným s jediným společníkem 

nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti 

s ručením omezeným ve smyslu § 105 odst.2 obch. z.  Pokud by toto omezení 

neexistovalo, mohlo by být velmi lehce zneužito v tom smyslu, že by docházelo 

k řetězovitému zakládání společností s ručením omezeným jehož důsledkem by byla 

nepřehlednost na úkor věřitelů. 
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Kapitola II.: Důvody ukončení účasti společníka ve 

společnosti s ručením omezeným 

 

Oddíl první: Výchozí úvahy 

 

Účast společníka ve společnosti vzniká určitými zákonem předvídanými 

způsoby. Společník se při trvání společnosti projevuje uplatňováním svých práv a 

plněním svých povinností. Společník musí mít i možnost ukončit svou účast ve 

společnosti, a proto i  v tomto případě je třeba postupovat způsoby, které zákon 

předpokládá. Obchodní právo je součástí práva soukromého, zvláštním právem 

soukromým. Základní tezí pro řešení otázky postavení obchodního práva v právním 

systému vždy musí být myšlenka jednotnosti práva a jednotnosti soukromého práva.5 

Proto na obchodní právo vztahujeme zásady práva soukromého. Jednou ze zásad je 

zásada autonomie vůle účastníků. Fyzická či právnická osoba projevuje svou vůli stát se 

společníkem společnosti. Vůle společníka ovšem může směřovat i k ukončení účasti 

společníka ve společnosti a zdálo by se, že samotná vůle společníka k takovému 

ukončení účasti společníka ve společnosti postačí, ale soukromé právo zná i další 

zásadu pacta sunt servanda. Tato zásada byla a je některými autory považována za 

nejvyšší, resp. nejobecnější zásadu právní.6 Smlouvy musí být dodržovány a nelze 

jednostranně od takovéto smlouvy odstoupit. Tato zásada dopadá i na společníka 

společnosti s ručením omezeným, protože společník uzavírá společenskou smlouvu, 

kterou je vázán. Společník tedy nemůže jednostranně ukončit svou účast ve společnosti. 

Obchodní zákoník  uvádí, že společník nemůže ze společnosti vystoupit, ale zároveň mu 

poskytuje možnost obrátit se na soud, aby jeho účast ve společnosti zrušil.   

Možností ukončit účast společníka ve společnosti s ručením omezeným je hned 

několik. Mohlo by se zdát, že nadpis uvozující § 148 až § 150 obch. z. je taxativním 

výčtem možností zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, ale není 

tomu tak. Obchodní zákoník se zmiňuje o ukončení účasti společníka ve společnosti na 

                                                 
5 Pelikánová, I. Obchodní právo. I. Díl, Praha : ASPI, a.s., 2005, s. 17 
6 Knapp, V., Knappová, M. in  Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné. I. 
díl, 4., aktualizované a doplněné vydání, Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 52 
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více místech než jsou předchozí ustanovení. Dále se zaměřím na jednotlivé instituty 

ukončení účasti společníka ve společnosti. Důvody ukončení účasti společníka ve 

společnosti s ručením omezeným budou vyjmenovány a  roztříděny do kategorií 

v závislosti na tom, zda při ukončení společnického poměru společnost zaniká nebo 

bude ve svém trvání pokračovat. Je zákonitě dané, že popis každého institutu bude 

rozdílně obsáhlý. Zejména popisu převodu obchodního podílu nebude věnována tolik 

náležitá pozornost, protože tento institut by sám o sobě vystačil na samostatné téma.  

 

Oddíl druhý: Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením 

omezeným za trvání společnosti 

 
1. Dispozice s obchodním podílem 

 

1.1. Pojem obchodního podílu 

 

Pojem obchodní podíl je vyjádřen v obchodním zákoníku na dvou místech. První 

zmínku můžeme nalézt v obecných ustanoveních, které se týkají všech forem 

společností v § 61 obch.z. Obchodní podíl je právní institut, který slouží k tomu, aby 

společník s jeho využitím – a pravidelně i v míře přímo úměrné jeho velikosti – 

uplatňoval vůči společnosti ta práva, která jsou s vlastněním podílu spojena.7 Obchodní 

podíl zde představuje účast společníka ve společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. 

Speciálním ustanovením dopadajícím na společnost s ručením omezeným je § 114 

obch. z. Obchodní podíl je předmětem právních vztahů. Předměty právních vztahů 

rozlišujeme na věci, práva a jiné majetkové hodnoty. Vzhledem k tomu, že obchodní 

podíl není věcí ani právem, pak ve smyslu § 118 odst. 1 obč.z. je jinou majetkovou 

hodnotou, neboť je penězi ocenitelný, převoditelný, avšak představuje celý soubor práv 

a povinností. 

Nabytí obchodního podílu je buď originární nebo derivativní. Originárně lze 

nabýt obchodní podíl převzetím vkladu do základního kapitálu společnosti s ručením 

omezeným. Jiným způsobem originárního nabytí obchodního podílu je převzetí vkladu 

                                                 
7
 Eliáš, K. Společnost s ručením omezeným. 1. vydání. Praha: Prospektrum, 1997. s. 74 
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při zvýšení základního kapitálu. V tomto případě nabývá originárně obchodní podíl 

osoba odlišná od společníka, protože ve smyslu § 109 odst. 2 obch.z. se může každý 

společník účastnit na základním kapitálu společnosti pouze jedním vkladem, a proto při 

zvýšení základního kapitálu společník svůj podíl pouze rozšiřuje. Druhým způsobem 

nabytí obchodního podílu je derivativní nabytí, tj. odvozené. Jedná se o převod či 

přechod obchodního podílu. 

 

1.2. Převod obchodního podílu 

 

Obchodní podíl je předmětem právních vztahů, jak bylo popsáno výše a zároveň 

je obchodovatelný. Při převodu obchodního podílu dochází k singulární sukcesi a k 

zániku účasti společníka na společnosti. Ustanovení § 115 obch. z. upravuje převod 

obchodního podílu společníka ve společnosti s ručením omezeným. Společník může 

převést svůj obchodní podíl pouze smlouvou. Jedná se o speciální typ obchodní 

smlouvy, kterou nenalezneme v části třetí obchodního zákoníku mezi ostatními 

obchodními smlouvami, ale obchodní zákoník tuto smlouvu zmiňuje právě 

v ustanovení, týkající se společnosti s ručením omezeným. Obchodní zákoník tento 

smluvní typ podřizuje režimu své úpravy, protože podle ustanovení § 261 odst. 3 písm. 

a) obch. z. je považuje za absolutní závazkový vztah.  Obchodní zákoník se v tomto 

případě použije vždy, bez ohledu na to zda strany smlouvy jsou podnikatelé či nikoliv. 

Z předešlého vyplývá, že pro převod obchodního podílu nelze použít smlouvy 

občanskoprávní, dokonce nelze použít ani kupní smlouvu podle obchodního zákoníku, 

protože jejím předmětem je pouze věc movitá, přičemž obchodní podíl je jinou 

majetkovou povahou. Pro tyto důvody, je  třeba  použít smlouvu ve smyslu ustanovení § 

115 obch. z., případně smlouvu o prodeji podniku. 

Obchodní zákoník stanovuje rozdílné podmínky pro převod obchodního podílu 

mezi společníky navzájem a mezi společníky a třetími osobami, tj. osobami  odlišnými 

od společníků. Vzniká zde dvojí režim stanovující různé podmínky pro převod 

obchodního podílu, které jsou závislé na osobě nabyvatele. 

Pro převod obchodního podílu mezi společníky navzájem je důležité, aby tuto 

možnost společenská smlouva nevylučovala. Není zapotřebí, aby se společenská 

smlouva k převodu mezi společníky vůbec vyjadřovala, postačí pokud převod 



 11 

obchodního podílu není vyloučen. Druhou podmínkou pro úspěšnost převodu 

obchodního podílu je jeho schválení valnou hromadou. Podle ustanovení § 115 odst. 1 

obch. z. může společenská smlouva upravit podmínky převodu i jinak. Zejména může 

stanovit, že rozhodnutí valné hromady není podmínkou k převodu obchodního podílu. 

Jiná situace nastává v případě, kdy společenská smlouva vyloučí možnost převodu 

obchodního podílu, poté souhlas daný valnou hromadou bude již bez právních účinků a 

převod bude neplatný. 

Převod obchodního podílu mezi společníky a třetími osobami je upraven v § 115 

odst. 2 obch. z. Zásadním rozdílem oproti převodu obchodního podílu mezi společníky 

navzájem je v tom, že převést obchodní podíl mezi společníkem a třetími osobami lze 

pouze tehdy, pokud to společenská smlouva připouští. Jestliže se nebude společenská 

smlouva touto otázkou vůbec zabývat, pak je převod na třetí osoby vyloučen. 

Společenská smlouva může podmínit převod obchodního podílu souhlasem valné 

hromady. Valná hromada hlasuje prostou většinou, protože se nejedná o rozhodnutí o 

změně společenské smlouvy podle § 141 odst. 1. Jestliže je souhlas valné hromady (z 

jakéhokoli důvodu) nutný, pak na něj není právní nárok a strany smlouvy, kterým byl 

souhlas odepřen, nemohou požadovat, aby o věci rozhodl soud.8 V praxi někdy dochází 

k tomu, že valná hromada neumožní převod obchodního podílu. Otázkou je, zda 

společník v takové situaci není uvězněn ve společnosti, když nemůže jednostranně ze 

společnosti vystoupit. Obchodní zákoník v takovém případě umožňuje společníku 

obrátit se na soud se žádostí o zrušení jeho účasti ve společnosti podle § 148 odst. 1 

obch. z. Pokud má společnost pouze jediného společníka, pak obchodní podíl je 

neomezeně převoditelný bez ohledu na znění společenské smlouvy.  

Strany smlouvy o převodu obchodního podílu musí požádat o udělení souhlasu 

valnou hromadu, pokud je společenskou smlouvou vyžadován. Jestliže strany o souhlas 

valnou hromadu nepožádají, pak jsou vázáni pouze inter partes a jejich jednání 

nezakládá účinky vůči třetím osobám ani vůči společnosti.  

Účinky převodu obchodního podílu vůči společnosti nastávají dnem doručení 

účinné smlouvy o převodu. Někdy je také zapotřebí k účinnosti smlouvy udělení 

státního souhlasu ( § 47 obč. z.) podle zvláštního právního předpisu . 

                                                 
8 Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Aspi-Wolters Kluwer, 2008, s. 
114 
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Převodem obchodního podílu dochází ke změnám v osobách společníků. Tyto 

změny je třeba zapsat do seznamu společníků podle § 118 obch. z. Dále je třeba podat 

návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku. Obě předchozí povinnosti má plnit 

jednatel společnosti. 

 

1.3. Přechod obchodního podílu 

 

Dochází-li k přechodu obchodního podílu, jedná se o univerzální sukcesi 

právního nástupce do všech práv a povinností právního předchůdce. Terminologicky se 

rozlišuje dědění po osobách fyzických a právní nástupnictví po osobách právnických; 

jiného rozdílu zde není.9 Zánik fyzické či právnické osoby nemá za následek zrušení 

společnosti. Pouze dochází ke změně osoby majitele obchodního podílu. 

 

1.3.1. Dědění po fyzických osobách 

 

Smrt společníka společnosti s ručením omezeným je objektivní právní 

skutečností, která dále ovlivňuje společnost. Smrtí společníka zaniká jeho účast na 

společnosti. Obchodní podíl zůstavitele může přejít na dědice nebo dochází ke snížení 

počtu společníků, případně vzniká společnosti povinnost vypořádat se s dědicem 

zůstavitelova obchodního podílu, pokud na něho účast na společnosti z nějakého 

důvodu nepřešla.  

Ustanovení § 116 odst. 2 obch. z. umožňuje dědění obchodního podílu. Jestliže 

společník – fyzická osoba zemře, obchodní podíl se stává předmětem dědického řízení. 

Obecně se podle platné právní úpravy obchodní podíl dědí, ale je možné dědění 

společenskou smlouvou vyloučit. Díky této úpravě mohou společníci ovlivňovat 

budoucí složení společnické základny. Pro společnost totiž může být velmi důležité, aby 

se společníkem (a to třeba i většinovým), nestal dědic, který není potřebného osobního 

zapojení do činnosti společnosti schopen, popřípadě k němu není ochoten.10  

                                                 
9 Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Aspi-Wolters Kluwer, 2008, s. 
128 
10 Štenglová, I. in Bartošíková, M., Štenglová, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : 
C.H.Beck, 2006, s. 82 
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Teorie není jednotná ve věci, zda předmětem dědění je samotný obchodní podíl 

nebo zda jím je právo na vypořádací podíl, příp. podíl na likvidačním zůstatku.11 

Obchodní zákoník neupravuje, zda je možné ve společenské smlouvě vyloučit 

dědění jen některého podílu, případně připuštění dědění jen v případě osoby 

konkrétního dědice. Společenská smlouva by takovou úpravou založila nerovné 

postavení mezi dědici, resp. společníky. Vzniknuvší nerovné postavení ovšem není 

v obchodním zákoníku neobvyklé, vždyť například v ustanovení § 123 odst. 1 obch. z. 

je možné za pomoci společenské smlouvy stanovit, aby se společníci podíleli na zisku 

jinak než v poměru svých vkladů. I přesto, že obchodní zákoník takovouto situaci 

neupravuje, je možné dovodit, že takovéto jednání není dovolené a to jednak 

argumentací a contrario (chce-li obchodní zákoník umožnit nerovnou úpravu poměrů 

společníků, stanoví to výslovně), jednak odkazem na zásady, na kterých stojí obchodní 

zákoník (zásada stejného zacházení se všemi společníky ve stejném postavení, neurčuje-

li zákon něco jiného), a konečně i na základě ustanovení § 56 odst. 2, které zakazuje 

jakékoli jednání, jehož cílem je znevýhodnit některého ze společníků zneužívajícím 

způsobem.12  

Společenskou smlouvou nelze podle § 116 odst. 1 obch. z. vyloučit dědění 

obchodního podílu ve společnosti s jedním společníkem. V případě neexistence tohoto 

ustanovení by nebylo možno pokračovat v činnosti společnosti a muselo by dojít k její 

likvidaci, což by nebylo praktické. 

Ve smyslu § 460 obč. z. se dědictví, resp. obchodní podíl nabývá smrtí 

zůstavitele. K dědění obchodního podílu je třeba naplnit dvě podmínky. Jednak zde 

musí existovat právní skutečnost spočívající ve smrti společníka a následně, že 

společenská smlouva ve svých ustanoveních nevylučuje dědění obchodního podílu 

zůstavitele. Podle § 156 odst. 10 obch. z., na který odkazuje § 116 odst. 2, je dědic 

oprávněn vykonávat práva související s obchodním podílem, jestliže zemře společník. 

                                                 
11 Dědič, J. Smrt společníka obchodní společnosti a člena družstva. Právní praxe, 1994, č. 7,s. 405, se 
domnívá, že předmětem dědění je obchodní podíl. Na rozdíl od podílu nepředstavují vypořádací podíl a 
podíl na likvidačním zůstatku  soubor práv a povinností, nýbrž jen jednu z pohledávek tvořících obsah 
podílu.  
Opačný názor zastávají V. Korecká a J. Pokorná in Smrt fyzické osoby – společníka společnosti 
s ručením omezeným a její právní následky. Právní praxe, 1993, č.8, s. 472, domnívají se, že předmětem 
dědění je právo na vypořádací podíl, tedy pohledávka vůči společnosti. 
12 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha : C.H.Beck, 
2009, s. 378 
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V tomto ustanovení je upravena také situace, kdy je dědiců více. Dědicové se musí 

dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva spojená s obchodním podílem, případně si 

určit společného zmocněnce. Jestliže takto neučiní, pak soud určí na návrh společnosti 

osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s obchodním podílem. Osoba určená 

soudem vykonává tato práva do doby, než soud  řízení o dědictví skončí. Důvodem této 

úpravy je nejen ochrana budoucího společníka, ale i ochrana společnosti. Je tomu 

například tehdy, pokud obchodní podíl zůstavitele je většinový a valná hromada tímto 

důsledkem není schopna se usnášet a přijímat zásadní rozhodnutí pro její fungování. 

  Dědic, který nemá zájem účastnit se na obchodní společnosti má dvě možnosti, 

jak vystoupit, resp. nevstoupit do společnosti. Buď dědictví odmítne a vůbec se nestane 

společníkem nebo dědictví přijme a následně společnost opustí. V ustanovení § 116 

odst. 2 je poskytnuta dědici, který neodmítl dědictví, zvláštní ochrana. Dědic se tak 

může ve stanovené lhůtě domáhat, aby soud zrušil jeho účast ve společnosti. Lhůta, ve 

které se může k soudu dovolat, je tříměsíční a  prekluzivní, tzn. uplynutím lhůta zaniká. 

Podmínkou pro úspěšnost návrhu na ukončení účasti společníka ve společnosti je, že 

nelze na společníkovi spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval. Toto 

ustanovení se velmi blíží dikci § 148 odst.1 obch. z., ale při bližším porovnání vykazuje 

dva podstatné rozdíly. Obchodní zákoník stanovuje tříměsíční lhůtu, jak bylo popsáno 

výše, ale hlavní diferenciace spočívá v tom, že společník není povinen osobně se podílet 

na společnosti, a to ani když  takovou povinnost společenská smlouva stanoví. Toto 

ustanovení sleduje postavení dědice – společníka z pohledu jeho vůle. Dědic nemůže 

odmítat nabytí obchodního podílu, který tvoří součást dědictví, musel by odmítnout celé 

dědictví.13 Pokud by se dědic nechtěl účastnit na společnosti, musel by tedy odmítnout 

celé dědictví, i když obchodní podíl by zde tvořil nepatrnou část. To by zřejmě vůči 

dědici nebylo „fair“. Proto ustanovení § 116 odst. 2 reflektuje to, že dědic –  společník 

se nestává společníkem společnosti z vlastní vůle, ale na základě objektivní právní 

skutečnosti. Společník, který vstupuje do společnosti, má tu výhodu, že tak činí, protože 

chce, resp. na základě své dobrovolné vůle. V takovém případě nelze dědice - 

společníka nutit, aby ve společnosti setrval. Má možnost obrátit se na soud s návrhem, 

aby jeho účast ve společnosti ukončil. Podstatné je, že v průběhu řízení o ukončení 

                                                 
13 Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako 
podnikatelé. 5. vydání. Praha : C.H. Beck, 2005, s. 199 
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účasti ve společnosti není povinen podílet se na činnosti této společnosti. Podobnou 

úlevu ustanovení § 148 odst. 1 řádnému společníku již neposkytuje.  

Odchylné ustanovení v poslední větě § 116 odst. 2 obch. z. má své logické 

opodstatnění. Účast dědice ve společnosti nelze zrušit, pokud se jedná o jednočlennou 

společnost. Dědic není uvězněn ve společnosti nastálo, ale naopak je na jeho vůli, 

jakým způsobem ukončí svou účast ve společnosti. Může převést svůj obchodní podíl 

nebo zrušit společnost v likvidaci.  

Jestliže společenská smlouva nepřipouští přechod obchodního podílu na dědice, 

pak uvolněný podíl přechází na společnost. Obchodní zákoník ukládá v takovém 

případě několik povinností. Ustanovení § 120 odst. 1 obch. z. zakazuje společnosti 

nabývat vlastních obchodních podílů. Tento zákaz ovšem platí, jen přechází-li obchodní 

podíl na společnost na základě smlouvy. Zákaz se nevztahuje na dědění a právní 

nástupnictví obchodního podílu. I přesto je společnost povinna nakládat s uvolněným 

podílem způsobem a za podmínek stanovených v § 113 odst. 5 a 6 obch. z. Uvolněný 

podíl přechází na společnost, která ho může převést na jiného společníka nebo třetí 

osobu. O převodu rozhoduje valná hromada prostou většinou hlasů přítomných 

společníků, pokud společenská smlouva nestanoví jinou většinu potřebnou k usnášení. 

Jestliže společnost o převodu uvolněného podílu nerozhodne, musí valná hromada o 

osudu takového podílu rozhodnout do šesti měsíců, jinak společnost zanikne. Obchodní 

zákoník valné hromadě poskytuje dvě možnosti. Buď sníží základní kapitál o hodnotu 

uvolněného podílu nebo rozhodne, že ostatní společníci převezmou uvolněný obchodní 

podíl v poměru svých obchodních podílů za úplatu ve výši vypořádacího podílu. 

Obchodní podíl přechází na společníky okamžikem rozhodnutí valné hromady, nejsou-li 

v rozhodnutí stanoveny jiné podmínky.  

Společnost je povinna splnit nejen podmínky nabytí vlastního podílu, ale také 

vypořádat se s dědicem, kterému není společenskou smlouvou umožněno účastnit se ve 

společnosti. Podle ustanovení § 150 obch. z. náleží takovému dědici právo na 

vypořádací podíl. Tento podíl je obecně určen poměrem obchodních podílů, nestanoví-li 

společenská smlouva jiný způsob určení vypořádacího podílu. 
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Právo na vypořádání řadíme mezi majetková práva společníka, stejně jako právo 

na likvidační zůstatek. Obě práva jsou si velmi blízká. Jediným znakem, kterým se 

odlišují, je ten fakt, že nastupují v různých fázích života.14   

Podle ustanovení § 61 odst. 2 obch. z. má společník, jehož účast ve společnosti 

s ručením omezeným zanikne, právo na vypořádací podíl. Toto právo vzniká společníku 

jehož obchodní podíl se uvolní a přejde na společnost. Z toho vyplývá, že právo na 

vypořádání nemá společník v případě, kdy dochází k převodu nebo přechodu 

obchodního podílu na jiného společníka nebo třetí osobu. Důvod je prostý. Jestliže 

společník převádí svůj obchodní podíl na nabyvatele, pak se takový obchodní podíl 

neuvolňuje. Neuvolněný obchodní podíl tudíž nepřechází na společnost, která nemá 

povinnost takový obchodní podíl vypořádat, protože k vypořádání dochází mezi 

společníkem a nabyvatelem obchodního podílu. Společník se účastní svým vkladem ve 

společnosti a jeho právem v případě, že jeho účast ve společnosti zanikne, je právo na 

vypořádání. I přes určitou souvislost mezi vkladem a právem na vypořádací podíl je 

nelze považovat za totéž. Vypořádací podíl se vkladu nikdy nerovná. Vklad je 

povinností společníka vůči společnosti. Právo na vypořádací podíl je naopak povinností 

společnosti vůči společníku. 

Vypořádací podíl je určitou majetkovou hodnotou, kterou je nutné vypočítat. 

Způsob výpočtu je stanoven v ustanovení § 61 odst. 2, § 150 odst. 1 obch. z. 

Rozhodným dnem pro výpočet vypořádacího podílu je den ukončení účasti společníka 

ve společnosti. Vypořádací podíl se stanoví z vlastního kapitálu, který se zjišťuje na 

základě mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní uzávěrky. Společenská smlouva může 

stanovit odchylný postup, kdy se vypořádací podíl určí z čistého obchodního majetku 

společnosti na základě posudku znalce. Výše vypořádacího podílu se stanoví poměrem 

obchodních podílů, pokud společenská smlouva nestanoví jiný postup. Vypořádací 

podíl se většinou vyplácí v penězích, ale obchodní zákoník umožňuje, aby společenská 

smlouva nebo stanovy určily jiným způsob výplaty.  

Splatnost vypořádacího podílu závisí na tom, zda společník svůj vklad již splatil 

či nikoli. V případě, že společník splatil svůj vklad, společnost vyplatí společníkovi 

                                                 
14 Pelikánová, I., Černá, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. díl, 

Praha: Aspi, a.s., 2006, s. 402 
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vypořádací podíl poté, co společnost naložila s obchodním podílem způsobem 

stanoveným v ustanovení § 113 odst. 5 a 6 obch. z. Jestliže společník nesplatil svůj 

vklad, pak společnost vyplatí vypořádací podíl bez zbytečného odkladu po splacení 

tohoto vkladu.   

 

 

1.3.2. Přechod obchodního podílu při zániku společníka s právním nástupcem 

 

 Právní úprava přechodu obchodního podílu při zániku společníka s právním 

nástupcem je podobná úpravě při dědění po fyzických osobách. Při zániku společníka–

právnické osoby přechází obchodní podíl na jejího právního nástupce. I zde může 

společenská smlouva přechod obchodního podílu vyloučit. 

 K zániku obchodní společnosti s právním nástupcem dochází na základě 

přeměny obchodní společnosti či družstva podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, v případech jejich 

fúze, rozdělení nebo převodu jmění na společníka. Pro jiné právnické osoby může 

upravit případy  právního nástupnictví zákon.15   

 Jestliže společenská smlouva přechod obchodního podílu nevyloučí, obchodní 

podíl zaniklé právnické osoby přechází na jejího právního nástupce. Společnost nemůže 

tomuto důsledku zániku společníka-právnické osoby nijak zabránit, ale ani právní 

nástupce zaniklé právnické osoby nemůže přechod obchodního podílu odmítnout.16 

Obchodní zákoník zde neumožňuje odmítnutí účasti ve společnosti s ručením 

společným jako v případě dědění. Jedinou možnost poskytuje ustanovení § 148 odst. 1 

obch. z., kdy se právní nástupce zaniklé právnické osoby může obrátit na soud, aby 

zrušil jeho účast ve společnosti, pokud na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve 

společnosti setrval. Jestliže dochází k přechodu podílu na právního nástupce, pak jeho 

                                                 
15 Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. 
Praha : C.H.Beck, 2009, s. 377 
16 Pokorná, J. in Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby 
jako podnikatelé. 5. vydání. Praha : C.H. Beck, 2005, s.198 
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účast ve společnosti začíná dnem zániku právního předchůdce; zápis v obchodním 

rejstříku má pouze deklaratorní účinky.17 

Jestliže má zanikající právnická osoba, která je společníkem společnosti s 

ručením omezeným, právních nástupců více, kterýžto stav nastává při rozdělení 

společnosti, stanoví právního nástupce, na kterého přejde obchodní podíl projekt 

rozdělení, popřípadě smlouva o rozdělení.18  

 Pokud společenská smlouva přechod obchodního podílu na právního nástupce 

zaniklé právnické osoby vyloučí, náleží právnímu nástupci právo na vypořádací podíl. 

Postup společnosti v případě nabývání vlastního uvolněného podílu je stejná jako při 

dědění po fyzických osobách, jak bylo popsáno výše. 

 

2. Zrušení účasti společníka ve společnosti rozhodnutím soudu 

 

2.1.Zánik účasti společníka rozhodnutím  soudu 

 

 Platná právní úprava nedovoluje jednostranně společníku ve společnosti 

s ručením omezeným vystoupit ze společnosti. Společník ovšem není uvězněn ve 

společnosti navěky. Na základě ustanovení § 148 odst. 1 obch. z. je mu umožněno, 

obrátit se na soud s návrhem na zrušení jeho účasti ve společnosti. Společník musí splnit 

jednu základní podmínku, kterou mu obchodní zákoník ukládá, a to nelze-li na něm 

spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval. Dikce tohoto ustanovení dává velký 

prostor soudu, aby důkladně prozkoumal, zda žádost společníka naplňuje skutkovou 

podstatu § 148 odst. 1 obch. z., zejména nelze-li spravedlivě požadovat jeho setrvání ve 

společnosti. Slovní spojení spravedlivě požadovat je velmi široké, a proto je na soudu, 

aby přihlížel ke konkrétním okolnostem jednotlivých případů. Z předchozího vyvstává 

otázka, zda prostor soudu pro rozhodování o tom, kdy lze po společníkovi spravedlivě 

požadovat, aby ve společnosti setrval, není příliš široký. Posouzení otázky, kdy je 

                                                 
17 Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Aspi-Wolters Kluwer, 2008, s. 
131 
18 Štenglová, I. in Bartošíková, M., Štenglová, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : 
C.H.Beck, 2006, s. 88 
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spravedlivé na společníkovi požadovat, aby ve společnosti setrval, je otázkou právní 

filozofie, což klade na soudy velké nároky.19  

Ustanovení obchodního zákoníku chrání společníka, ale také samotnou 

společnost. Jestliže společník se již nechce účastnit ve společnosti, bylo by zbytečné a 

hlavně neefektivní donucovat takového společníka k účasti na společnosti. Společník je 

zde chráněn jednak před společností, ale také před šikanózním chováním společníků, 

kteří bezdůvodně brání společníkovi ukončit svou účast ve společnosti. Příkladným 

důvodem pro ukončení účasti společníka ve společnosti je podle judikatury stav, kdy 

nedošlo k realizaci předmětu podnikání (činnosti), a tím ke splnění účelu existence 

společnosti podle společenské smlouvy. Stejným případem je nepřítomnost společníka, 

která znemožňuje výkon práv a povinností ostatních společníků, vyplývajících ze 

společenské smlouvy.20  

Ochrana je poskytována také společnosti. Společnost s ručením omezeným je 

společnost s vázaným členstvím, a proto nelze ze společnosti libovolně vystupovat. 

Ukončení účasti společníka na společnosti může mít i negativní vliv na fungování 

společnosti a na zájmech jejích společníků. Proto je třeba, aby ochrana společníka, který 

navrhuje ukončení své účasti ve společnosti s ručením omezeným ve svém důsledku 

neúměrně nepoškozovalo společnost a její společníky. Judikatura reflektovala ochranu 

společnosti v řadě rozhodnutí. 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.21 Jestliže má být žalobě vyhověno 

je zapotřebí, aby přistoupily ještě další důvody, které by opodstatňovaly možné 

vystoupení společníka ze společnosti. Mohlo by se jednat o konflikt mezi společníky, 

problémy týkající se finančního hospodaření společnosti apod. Soud musí zvážit zda 

v konkrétním případě situace společníka naplňuje skutkovou podstatu § 148 odst. 1 

obch. z. Důvodem pro zrušení účasti společníka ve společnosti nemůže být ta okolnost, 

že ostatní společníci odmítli jeho nabídku na odkoupení zbývajících obchodních podílů, 

                                                 
19 Hedrlín, A. Zrušení účasti společníka soudem ve společnosti s ručením omezeným. Právní rozhledy, 
1998,č. 4, s. 176 
20 Rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 22.2.1995, sp. zn. 29/10 Cm 33/93, Soudní 
rozhledy, 1995, č.4, s. 89 
21 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. 1. 2001, sp. zn. 29 Cdo 2084/2000 
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neboť rozhodnutí o tom, zda prodají obchodní podíly, je právem společníků a 

odmítnutím prodeje společníci žádnou povinnost neporušili.22  

Společník podává návrh na ukončení jeho účasti ve společnosti s ručením 

omezeným u krajského soudu podle § 9 odst. 3 písm. g) zákona č. 99/1963 Sb. 

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále OSŘ) v jehož obvodu má 

společnost s ručením omezeným sídlo. V případě zamítavého rozhodnutí krajského 

soudu může společník, který nadále trvá na ukončení své účasti ve společnosti, podat 

proti rozhodnutí krajského soudu odvolání k Vrchnímu soudu České republiky. 

Povinnost tvrzení a důkazní břemeno má v řízení společník. Je na něm, aby 

uvedl důvody a poskytl důkazy, které ho opravňují k ukončení účasti ve společnosti. 

Soud na základě poskytnutých důvodů žalobcem rozhoduje, zda ukončí účast 

společníka ve společnosti.  

Účastníky řízení jsou společník, který se již nechce podílet svou účastí na 

společnosti a společnost sama. Pokud by společník - žalobce, který se domáhá ukončení 

účasti ve společnosti,  v žalobě označil za žalovaného jiného společníka společnosti 

s ručením omezeným, pak takový návrh žaloby musí soud zamítnout. Podle judikatury 

je pasivně legitimovaným ve sporu podle § 148 odst. 1 obch. z. právě společnost 

s ručením omezeným, nikoli společník této společnosti.23 

Situace je odlišná v případě, kdy společník je ve společnosti pouze jeden. 

Takový společník nemůže žádat soud, aby ukončil jeho účast ve společnosti, neboť 

zrušením jeho účasti by zanikl jeden ze základních předpokladů vzniku společnosti.24 

 

2.2. Vyloučení společníka rozhodnutím  soudu 

 

Ustanovení § 149 obch. z. upravuje vyloučení společníka soudem. Podle tohoto 

ustanovení se může společnost domáhat u soudu vyloučení společníka, který závažným 

způsobem porušuje své povinnosti. Aktivně legitimovaným subjektem, který se může 

domáhat u soudu k vyloučení společníka je společnost. Toto právo jednotlivý společníci 

společnosti s ručením omezeným nemají, v případě podání žaloby jménem společníka, 

                                                 
22 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. 1. 2001, sp. zn. 29 Cdo 084/2000 
23 Rozsudek Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 16.6.1995 sp.zn. 17 Cm 405/94 
24 Bartošíková,M., Štenglová, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2006, s. 
267 
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by soud žalobu zamítl. Aktivně legitimovaná k podání návrhu podle § 149 je společnost 

i v případě návrhu na nařízení předběžného opatření , má-li jím být uložení zdržení se 

výkonu jednatelských oprávnění do doby rozhodnutí o žalobě o vyloučení společníka ze 

společnosti.25  

Aby došlo k vyloučení společníka ze společnosti je třeba splnit podmínky dané 

obchodním zákoníkem. Důvodem je ochrana společníka, aby ukončení jeho účasti ve 

společnosti nebylo zneužito ostatními společníky. Zásadní podmínkou je, že společník 

závažným způsobem porušuje své povinnosti. Slovní spojení „závažné porušení“ 

obchodní zákoník nijak nedefinuje, proto je zde vytvořen široký prostor pro posouzení 

soudem. Společníkovo jednání musí být v rozporu se zákonem či společenskou 

smlouvou, tedy protiprávní a povinnosti musí být společníkem porušovány způsobem, 

který je závažný .  Judikatura upřesňuje ustanovení § 149 obch. z., resp. dotváří znění 

tohoto ustanovení. Společník musí porušovat své povinnosti nejen závažným způsobem, 

nýbrž i opakovaně, resp. soustavně.26  

Společnost, jak bylo výše uvedeno je aktivně legitimována k podání žaloby na 

vyloučení společníka ze společnosti, a má také důkazní břemeno.27 Společnost 

poskytuje důkazy a je na uvážení soudu, zda poskytnuté důvody naplňují skutkovou 

podstatu ustanovení § 149 obch. z. 

Je třeba odlišit povinnosti vztahující se ke společníku jako takovému a 

povinnosti, které má společník například ve funkci jednatele. Nelze vyloučit společníka, 

který je zároveň jednatelem společnosti, pro porušování povinností vyplývajících 

z funkce jednatele. Institut vyloučení společníka soudem je určen pouze pro společníky 

společnosti  a nelze ho vztahovat na jednatele a naopak. Porušuje-li jednatel své 

povinnosti, je potřeba řešit situaci jinou cestou například odvoláním jednatele valnou 

hromadou.  

Důvody, pro které lze účastníka ze společnosti rozhodnutím soudu vyloučit jsou 

taxativní a nelze je rozšiřovat ani společenskou smlouvou, takovéto ujednání by bylo 

neplatné pro rozpor se zákonem. Ustanovení § 149 obch. z. je kogentní.  

                                                 
25 Z judikatury. Právo a podnikání, 1995, č. 10, s. 32 
26 Rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 15.2.1995 sp. zn. 29/10 Cm 577/93, Soudní 
rozhledy, 1995,č 4, s. 89 
27 Rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 4.5.1995 sp. zn. 19/10 Cm 619/93, Soudní 
rozhledy, 1995, č. 4, s. 89-90 
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Porušuje-li společník své povinnosti, musí ho společnost vyzvat, aby své 

povinnosti plnil a zároveň ho upozornit, že v případě nesplnění těchto povinností bude 

ze společnosti vyloučen. Obchodní zákoník stanovuje, že upozornění musí být písemné. 

Pokud by společník nebyl takto upozorněn, pak nelze společníka ze společnosti 

vyloučit. Stanovené podmínky, jak závažné porušování povinností ze strany společníka, 

tak podmínky kladené společnosti, aby vyzvala společníka k plnění povinností musí být 

splněny kumulativně. V případě nesplnění jen některé z podmínek nelze společníka ze 

společnosti vyloučit. Tyto podmínky chrání nejen společníka před jednostranným 

vyloučením ze společnosti, ale také společnost v případě, kdy společník není schopen 

dostát svých povinností a tak svým jednáním poškozuje společnost. Z ustanovení 

obchodního zákoníku jasně vyplývá časová souslednost, kdy má  společnost výzvu 

učinit. Podmínkou je, aby společník soustavně porušoval své povinnosti závažným 

způsobem. Společnost se musí obrátit na společníka s výzvou, aby přestal porušovat 

uložené povinnosti a zároveň mu poskytnout dostatečnou lhůtu k nápravě. Další 

podmínkou je, aby byl společník výslovně upozorněn na možnost vyloučení. Za takové 

upozornění nelze považovat ustanovení ve společenské smlouvě.28  Upozornění musí 

reagovat na konkrétní porušení povinnosti. Jestliže společnost tuto podmínku splnila a 

společník následně nepřestal porušovat své povinnosti, může se společnost domáhat u 

soudu vyloučení společníka ze společnosti. 

S podáním návrhu společnosti na vyloučení společníka musí souhlasit 

společníci, jejichž vklady představují alespoň jednu polovinu základního kapitálu. 

Obchodní zákoník ovšem nestanoví způsob, jak se mají společníci k návrhu na 

vyloučení společníka ze společnosti vyjádřit. Z toho vyplývá, že společníci mohou o 

návrhu na vyloučení společníka rozhodnout jak na valné hromadě, tak i mimo ni.  

V právní teorii ovšem není jednoty o tom, zda lze společníka s většinovým 

podílem na společnosti vyloučit.29 

                                                 
28 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12.2.1996 sp. zn. 3 Cmo 110/1996 
29 Např.  Pokorná, J. in Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol. Kurs obchodního práva. Právnické 
osoby jako podnikatelé. 5. vydání. Praha : C.H. Beck, 2005, s.206, se domnívá, že ustanovení týkající se 
souhlasu společníků s vyloučením, nesvěřuje souhlas s podáním návrhu rozhodnutí valné hromady a 
v podstatě znamená, že nelze podat návrh na vyloučení společníka, jehož vklad představuje 51% a více 
základního kapitálu.  
Naproti tomu Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Aspi-Wolters 
Kluwer, 2008, s. 195-196, se domnívá, že společníci mající menšinový podíl ve společnosti, mohou na 
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3. Kaduční řízení 

 

3.1. Obecné úvahy 

 

Společnost s ručením omezeným má stabilní společnickou základnu a společník   

nemůže ze společnosti libovolně vystupovat, stejně tak nemůže být ze společnosti 

jednostranně vyloučen bez splnění podmínek daných zákonem. V prvé řadě se jedná 

o ochranu společníka, který je chráněn před společností, resp. ostatními společníky. 

Nelze nepohodlného společníka bez dalšího vyloučit ze společnosti. Ochrana má i 

druhou stranu mince, která je stejně důležitá jako ta první. Tato ochrana je 

poskytována společnosti. Společnost se může bránit proti společníkovi, který není 

ochoten nebo schopen plnit povinnosti vyplývající z jeho vztahu ke společnosti. 

Platná právní úprava umožňuje společnosti s ručením omezeným, aby ze svého 

středu vyloučila společníka. Není ovšem možné vyloučit takového společníka 

libovolně, ale pouze tehdy pokud se proviní. Obchodní zákoník uvádí pouze dva 

případy, kdy může společnost společníka vyloučit. Prvním případem je situace, kdy 

společník nesplatil včas svůj splatný vklad. Druhý důvod pro vyloučení společníka 

ze společnosti nastává tehdy, když společník nesplní svou příplatkovou povinnost. 

 Společnosti s ručením omezeným je poskytnut institut kadučního řízení, v rámci 

kterého může společníka ze společnosti vyloučit. K tomu, aby bylo možné 

společníka ze společnosti platně vyloučit, je třeba v kadučním řízení dodržet všech 

podmínek stanovených zákonem. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
valné hromadě rozhodnout o podání návrhu na vyloučení společníka. A to z toho důvodu, že k vkladu 
většinového společníka se na valné hromadě nepřihlíží podle § 127 odst. 6, § 186c odst. 1 obch. z. 
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3.2. Nesplnění vkladové povinnosti 

 

3.2.1 Obecně 

 

Společnost s ručením omezeným je obchodní společností, jak bylo popsáno 

výše. Obchodní společnosti jsou zřizovány za účelem podnikání, společnost 

s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem. 

Důvodem pro zřizování společností je jejich přínosnost pro jejich zakladatele, resp. 

společníky a de facto i pro celou společnost. Platná právní úprava vytváří takové 

právní prostředí, které předpokládá stabilní a řádně fungující obchodní společnosti. 

Umožňuje realizovat záměry společníků ve společnosti, která je fiktivní osobou 

vystupující vůči třetím osobám. Jsou vytvořeny mantinely, v rámci kterých má 

společnost fungovat. Obchodní zákoník stanoví jednak práva společníků, mezi která 

náleží podíl na zisku společnosti, právo na vypořádání, práva spočívající v kontrole 

a řízení společnosti a další, ale stanoví i povinnosti. Mezi základní povinnosti 

společníků patří vkladová povinnost, příplatková povinnost, povinnosti osobní 

povahy a další. Povinnosti jsou společníku ukládány obchodním zákoníkem, 

případně společenskou smlouvou na základě obchodního zákoníku. V praxi ne vždy 

dostojí společníci svým povinnostem, a proto je třeba je donutit ke splnění jejich 

povinností pod hrozbou sankce. Předmětem této diplomové práce je ukončení účasti 

společníka ve společnosti s ručením omezeným a právě jedním ze způsobů ukončení 

účasti společníka ve společnosti je jeho vyloučení v kadučním řízení, které 

představuje sankci za nesplnění jeho povinností.  

 

3.2.2.Vkladová povinnost a základní kapitál 

 

Platná právní úprava ukládá společnosti s ručením omezeným, stejně tak i 

akciové společnosti a společnosti komanditní vytvořit základní kapitál. Základní 

kapitál společnosti je podle ustanovení § 58 odst. 1 obch. z. tvořen souhrnem vkladů 

všech společníků, přičemž tento souhrn je vyjádřen v penězích. Základní kapitál je 

chápán zejména jako garanční fond pro věřitele společnosti. Umožňuje věřitelům 

utvořit si nepřímo obrázek o platební schopnosti společnosti. Vzhledem k tomu, že 
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ve společnosti s ručením omezeným jakožto kapitálové společnosti dochází 

k oddělení majetku společnosti a společníků a neexistuje zde neomezené ručení 

společníků za závazky společnosti, pak základní kapitál představuje jakousi garanci 

pro věřitele, že společnost má alespoň takový majetek, který je vyjádřen v položce 

základního kapitálu. S ohledem na garanční funkci základního kapitálu, ze které 

naše právní úprava shodně jako komunitární vychází, ukládá zákon povinné 

vytváření základního kapitálu v kapitálových společnostech. Povinné vytváření 

základního kapitálu s sebou nese vkladovou povinnost.30 

Obchodní zákoník stanovuje minimální hranici pro základní kapitál ve 

společnosti s ručením omezeným. Jedná se o částku dvě stě tisíc korun českých, 

přičemž horní hranice určena není a záleží na společnosti, zda vytvoří základní 

kapitál vyšší než dvě stě tisíc korun českých. Základní kapitál je tvořen vklady 

společníků. Společníci společnosti s ručením omezeným jsou zavázáni ke vkladové 

povinnosti. Tato povinnost vzniká okamžikem uzavření společenské smlouvy či 

zakladatelské listiny v případě jediného zakladatele nebo přistoupením ke 

společenské smlouvě. Mohla by zde vyvstat otázka, kdy se vkladatel stává 

společníkem společnosti? Je jím tehdy až splatí celý vklad, případně jeho část nebo 

jiným okamžikem? Vkladatel se stává společníkem společnosti v okamžiku vzniku 

společnosti, tedy dnem zápisu do obchodního rejstříku bez ohledu na to, zda splatil 

celý svůj vklad. Obchodní zákoník ovšem stanoví podmínky zápisu do obchodního 

rejstříku. Podle ustanovení § 111 odst. 1 musí být již před podáním návrhu na zápis 

do obchodního rejstříku splaceno celé emisní ážio a na každý peněžitý vklad musí 

být splaceno nejméně 30%, přičemž celková výše splacených vkladů musí být 

alespoň sto tisíc korun českých. Vkladová povinnost v sobě implikuje dvě 

povinnosti. Jednak povinnost upisovací a povinnost uhrazovací. Upisovací 

povinnost vkladatel splní již převzetím závazku v zakladatelském dokumentu. 

Vkladová povinnost představuje pohledávku společnosti vůči společníku, při jejím 

splnění se vklad stává majetkem společnosti.   

 Pojem vklad v sobě implikuje tři významy. V prvé řadě si pod tímto pojmem 

můžeme představit samotný předmět vkladu, jímž jsou peněžité a nepeněžité vklady. 

                                                 
30 Pelikánová, I., ‚Černá, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. II. Díl, 
Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 77 
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Pojem vklad je dále označením pro majetkový základ podílu společníka na 

společnosti. Konečně třetím významem pojmu vklad je označení pro vkladovou 

povinnost společníka. Právě třetí význam sehrává zásadní roli v kadučním řízení. Na 

základě vkladové povinnosti vzniká mezi společností a společníkem závazkový 

vztah. Společník má povinnost poskytnout společnosti vklad a společnosti odpovídá 

právo požadovat po společníku vklad a zároveň povinnost takový vklad přijmout. 

 

3.2.3. Kaduční řízení 

 

Společnost s ručením omezeným může vyloučit společníka ze společnosti, pokud 

nesplní svou povinnost splatit vklad. Z hlediska gramatického výkladu ustanovení § 

113 odst. 4 obch. z., můžeme dovodit, že jde o právo společnosti, nikoli o její 

povinnost. Je na rozhodnutí společnosti, zda v případě nesplnění společníkovi 

vkladové povinnosti přistoupí ke kadučnímu řízení a následnému vyloučení 

společníka ze společnosti. K platnému vyloučení společníka dojde pouze tehdy, 

pokud budou společností splněny všechny podmínky stanovené v obchodním 

zákoníku.  

Mezi základní podmínky pro platné vyloučení společníka patří výzva adresovaná 

společníku, který je v prodlení se splacením svého vkladu. Kaduční řízení je tedy 

zahájeno výzvou společníku, aby své povinnosti splnil. Součástí výzvy je také 

pohrůžka, že v případě nesplnění této povinnosti, bude předložen návrh valné 

hromadě na vyloučení společníka ze společnosti. Jedná se o motivaci společníka 

splnit svou povinnost a zároveň také sankci za případné nesplnění. Nelze po 

společníkovi požadovat okamžité plnění po zaslání výzvy, nýbrž je nutné mu 

poskytnout určitou lhůtu ke splnění jeho povinnosti. Společník se může do prodlení 

dostat i bez vlastní vůle, a proto je zapotřebí mu ponechat určitý prostor k řešení 

jeho situace. Lhůta poskytnutá ve výzvě musí být alespoň tři měsíce, přičemž horní 

hranice stanovena není a je na společnosti, aby se rozhodla o  případném 

prodloužení doby poskytnuté společníkovi k nápravě jeho povinností.  Platná právní 

úprava nepředepisuje žádnou povinnou formu výzvy. Není stanoven ani způsob, 

jakým má být výzva společníkovi sdělena. Z předchozího lze dovodit, že forma i 

způsob výzvy je na uvážení společnosti. I zde je třeba brát v potaz, že společnost 
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bude možná později vyzvána, aby prokázala, že skutečně vyzvala společníka ke 

splnění. Proto není od věci, když tento právní úkon bude učiněn písemně. Výzva 

sama může přitom být realizována i tak, že společníkovi bude zaslán zápis o 

průběhu valné hromady, v němž bude obsaženo její usnesení, že další porušení 

společenské smlouvy bude považováno za dostatečný důvod pro jeho vyloučení ze 

společnosti.31 

 Společnost s ručením omezeným musí společníka vyzvat, aby splnil své 

povinnosti. Otázkou je, kdo konkrétně vyzývá společníka, aby splnil? Obchodní 

společnost je právnickou osobou, tedy osobou fiktivní. Právnická osoba je tak 

nazírána jako právně-technická konstrukce, kterou zákonodárce odvodil z jiných 

právních institutů, a jež tudíž – jako reálně neexistující – nemá vlastní vůli a nabývá 

práva i povinnosti jen zástupcem.32 Vycházíme tedy z teorie fikce, kdy za 

právnickou osobu, v našem případě obchodní společnost, jedná a projevuje její vůli 

zástupce. Podle ustanovení § 20 odst. 1 obč.z. „právní úkony právnické osoby ve 

všech věcech činí ti, kteří k tomu jsou oprávněni smlouvou o zřízení právnické 

osoby, zakládací listinou nebo zákonem (statutární orgán).“ Občanský zákoník 

stanoví nejen okruh osob, které jsou oprávněné za právnickou osobu jednat, ale také 

vytváří legislativní zkratku „statutární orgán“. Je-li občanský zákoník v tomto směru 

poněkud mlhavý, obchodní zákoník promlouvá v § 13 odst. 1 jednoznačně: 

„Právnická osoba jedná statutárním orgánem nebo za ni jedná zástupce.“33 

Obchodní zákoník v ustanoveních týkajících se společnosti s ručením omezeným 

stanovuje, že statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jednatel, 

případně může být jednatelů i více. Z předešlého vyplývá, že za společnost 

s ručením omezeným jedná jednatel této společnosti. 

Jednatel je povinen zaslat výzvu společníkovi. V případě, že společník svou 

povinnost ani v dodatečné lhůtě nesplní, jednatel svolá zasedání valné hromady. Na 

zasedání valné hromady se rozhoduje o vyloučení společníka ze společnosti. 

Výsledek řízení nemusí vždy skončit vyloučením společníka, je na úvaze ostatních 

                                                 
31 Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Aspi-Wolters Kluwer, 2008, 
s.192 
32 Knappová, M., Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné. I. Díl, 4., aktualizované a 
doplněné vydání. Praha: Aspi a.s., 2005, s. 201-202 
33 Pelikánová, I. Obchodní právo. I. Díl, Praha: Aspi, a.s., 2005, s. 310 
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společníků, zda svým hlasem budou souhlasit s vyloučením společníka ze 

společnosti či nikoli. Obchodní zákoník nestanoví, zda k přijetí rozhodnutí o 

vyloučení je třeba alespoň dvoutřetinové většiny a zároveň ustanovení § 141 odst. 1 

obch. z. explicitně uvádí, že rozhodování valné hromady o vyloučení společníka ze 

společnosti není změnou společenské smlouvy, tudíž není třeba souhlasu všech 

společníků. Z toho vyplývá, že k přijetí rozhodnutí valné hromady k vyloučení 

společníka ze společnosti stačí prosté většiny hlasů přítomných společníků, přičemž 

při rozhodování nemá hlasovací práva ten společník, o jehož vyloučení valná 

hromada rozhoduje.   

Může vyvstat otázka, co se stane, jestliže společník splatí svůj vklad ještě před 

rozhodnutím valné hromady? Tuto otázku vyřešila judikatura. Pokud společník 

splatí svůj vklad, nelze ho rozhodnutím valné hromady ze společnosti vyloučit. 

Nejvyšší soud konstatoval, že povinnost společníka splatit vklad musí v době 

rozhodování valné hromady trvat. K takovému závěru nejvyšší soud došel na 

základě systematického a logického výkladu, doplněného o jednu ze stěžejních 

zásad soukromého práva a to zásadu ochrany třetích osob. Pokud společník splatí 

svůj vklad, pak není tato zásada již ohrožena. Výzva podle ustanovení § 113 odst. 3 

obch. z. směrovaná společníku, že v případě neuhrazení svého vkladu bude ze 

společnosti  rozhodnutím valné hromady vyloučen, má především charakter 

uhrazovací funkce. Z toho také vyplývá, že pokud společník svou vkladovou 

povinnost splní, pak odpadá důvod pro jeho vyloučení. 34 

V praxi může nastat situace, kdy vkladovou povinnost neplní více společníků. 

V takovém případě by mohla vzniknout otázka, zda je možné zahájit řízení pouze 

proti jednomu účastníku a zbylé účastníky porušující vkladovou povinnost nechat 

bez povšimnutí? Obchodní právo je součástí práva soukromého. Mezi základní 

principy práva soukromého bezesporu patří princip rovnosti, tzn. v tomto případě 

rovnost společníků. Z tohoto důvodu nelze zahájit řízení jen proti jednomu 

společníku a proti druhému, který splňuje stejné podmínky, nikoli. V případě 

zahájení kadučního řízení by došlo k porušení základních zásad soukromého práva. 

Jestliže bude zahájeno kaduční řízení proti všem společníkům, kteří jsou v prodlení 

                                                 
34 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 4. 1998 sp. zn. 1 Odon 132/97 
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se splácením splatného vkladu, a přitom na základě rozhodnutí valné hromady bude 

vyloučen pouze jediný společník a ostatní společníci nikoliv, pak takové rozhodnutí 

nebude v rozporu s principem rovnosti. Je na každém společníku, jak posoudí 

situaci a využije svého hlasovacího práva na valné hromadě.  

Na okraj tohoto tématu je třeba připomenout, že vyloučení společníka z důvodu 

neplnění jeho vkladové povinnosti není jediným možným sankčním postihem. 

Společníka společnosti s ručením omezeným lze postihnout i jinými způsoby. Mezi 

které patří povinnost platit úrok z prodlení ve výši 20 % ročně, společenská smlouva 

může stanovit jinou výši. Společenská smlouva může dokonce úrok z prodlení úplně 

vyloučit. Další možností je podání žaloby o splacení vkladu proti společníku, který 

je se splacením svého vkladu v prodlení. Tuto žalobu může podat každý společník 

jménem společnosti. Žalobu ovšem není možné podat v případě, kdy dojde 

k vyloučení společníka, který je v prodlení se splacením svého vkladu.  

 

3.3. Nesplnění příplatkové povinnosti 

 

 Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové společnosti. Jednou ze 

základních charakteristik kapitálových společností je vytváření základního kapitálu. U 

společnosti s ručením omezeným je uložena společníkům vkladová povinnost, která je 

společníkům uložena zákonem a ani společenská smlouva ji nemůže vyloučit.  

 Existují i další povinnosti společníků k plnění mimo vklad. Obchodní zákoník 

výslovně počítá s možností, že se společníci mohou zavázat i k jiným plněním mimo 

vklad ve prospěch společnosti; hodnota těchto plnění se přitom na vklady nikdy 

nezapočítává. 35 Jak bylo výše popsáno, jedná se o povinnost, ke které je společník 

zavázán. Tato povinnost ovšem není uložena zákonem, nýbrž společenskou smlouvou. 

První takovou povinností je plnění do rezervního fondu, který je vytvořen fakultativně 

společenskou smlouvou. Tedy dříve než je k tomu společnost s ručením omezeným 

povinna ze zákona. 

                                                 
35 Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Aspi-Wolters Kluwer, 2008, 
s.173 
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 Povinnost příplatková je druhým případem, kdy dochází k plnění nad rámec 

vkladové povinnosti. Tuto povinnost ukládá valná hromada. Pravomoc valné hromady 

je v tomto případě založena společenskou smlouvou. Jedná se o povinnost společníka 

přispět  na vytvoření vlastního kapitálu společnosti s ručením omezeným mimo její 

základní kapitál. Společníci jsou povinni poskytnout plnění, které je peněžité. Poskytne-

li společník plnění nepeněžité, pak se bude zřejmě jednat o dar. Obchodní zákoník 

stanovuje horní hranici příplatkové povinnosti. Příplatková povinnost nesmí přesáhnout 

polovinu základního kapitálu. Nad tuto hranici již valná hromada nemůže dále ukládat 

příplatkovou povinnost. V případě uložení příplatkové povinnosti je nutné uložit tuto 

povinnost všem společníkům bez rozdílu. Poskytnutím příplatku společníkem se 

nezvyšuje vklad společníka a nezvyšuje se ani základní kapitál.  Příplatky mohou být 

společníkům vráceny pouze, pokud přesahují ztrátu společnosti. 

 Příplatková povinnost je povinností, kterou obchodní zákoník v případě porušení 

umožňuje sankcionovat. Společník, který je v prodlení se splacením příplatku, je 

povinen platit úrok z prodlení jehož výše činí dvacet procent, přičemž společenská 

smlouva může stanovit jinou výši, případně úrok z prodlení vyloučit. 

 Společníka, který neplní příplatkovou povinnost je možné na základě kadučního 

řízení vyloučit. Podmínky, za kterých lze společníka v kadučním řízení vyloučit, jsou 

stejné jako u vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným v případě, kdy 

nesplnil svou vkladovou povinnost.  

 

3.4. Účinky vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným 

 

K vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným dochází okamžikem 

přijetí usnesení valnou hromadou. Valná hromada může ve svém usnesení určit 

pozdější okamžik účinnosti. 

Společník pozbývá svůj obchodní podíl okamžikem vyloučení. Uvolněný 

obchodní podíl přechází na společnost, která s ním naloží způsobem, jak bylo 

popsáno výše. Vyloučený společník podle ustanovení § 150 odst. 2 obch. z. 

nepřestává ručit za splacení vkladu nabyvatelem obchodního podílu. Vyloučením 

společníka zaniká jeho účast ve společnosti, a proto má právo na vypořádací podíl. 
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V důsledku vyloučení společníka musí dojít ke změně společenské smlouvy a 

podle ustanovení § 38i odst. 1 písm. a) obch. z. tato nová společenská smlouva 

reflektující nové složení společníků musí být doložena do sbírky listin. 

 

4. Prohlášení konkursu na majetek společníka 

 

Obchodní zákoník explicitně uvádí, že prohlášení konkursu na majetek 

společníka má stejné  účinky jako zrušení jeho účasti ve společnosti rozhodnutím 

soudu. Je třeba rozlišit dvě situace. Prvou z nich je prohlášení konkursu na majetek 

společníka, který je společníkem ve vícečlenné společnosti. Druhá situace nastává, 

když je prohlášen konkurs na majetek společníka, který je pouze jediným 

společníkem společnosti s ručením omezeným. Odlišení je důležité proto, že 

v každém případě se postupuje odlišně. 

 

4.1. Konkurs 

 

Konkurs lze prohlásit na majetek společníka – dlužníka, který je v úpadku nebo 

mu takový úpadek hrozí a lze důvodně předpokládat, zejména s přihlédnutím ke 

všem okolnostem, že nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých 

peněžitých závazků. Dlužník se dostává do úpadku tehdy, pokud má více věřitelů a 

po stanovenou dobu není schopen plnit své splatné závazky. V tomto okamžiku se 

dlužník dostává do platební neschopnosti . Ustanovení § 3 odst. 2 zák. č. 182/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále ins. z.) poskytuje výčet situací, kdy se 

společník považuje za platebně neschopného. Můžeme konstatovat, že platební 

neschopnost dlužníka je výsledkem insolvenčního testu. Insolvenční test, poměřující 

hodnotu dlužníkova majetku oproti výši jeho závazků, se v české terminologii 

tradičně nazývá testem předlužení.36  Úpadcem je tedy dlužník, na jehož majetek byl 

podán insolvenční návrh. Úpadcem může být jak fyzická osoba, tak osoba 

právnická. Je povinností úpadce, aby sestavil seznam svého majetku a závazků, ve 

kterém uvede své dlužníky a věřitele. Úpadce odevzdává seznam do rukou 

                                                 
36 Richter, T. Insolvenční právo. 1. vydání. Praha : ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 124 - 125  
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insolvenčního správce. Jestliže jsou splněny všechny předpoklady stanovené 

insolvenčním zákonem, je na majetek úpadce prohlášen konkurz, nebylo-li v rámci 

insolvenčního návrhu žádáno o reorganizaci nebo oddlužení. Právě konkurs je 

jedním ze způsobů řešení úpadku  nebo hrozícího úpadku společníka – dlužníka 

v insolvenčím řízení. 

 

4.2. Prohlášení konkursu na majetek společníka ve vícečlenné společnosti 

 

Prohlášení konkursu na majetek společníka ve vícečlenné společnosti je 

důvodem pro zánik jeho účasti ve společnosti s ručením omezeným. Podle 

ustanovení § 244 ins. z. je konkurs určitým způsobem řešení úpadku spočívající v 

tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky 

věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, 

že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví 

jinak. Okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním 

rejstříku nastávají účinky prohlášení konkursu a tedy zánik společníkovi účasti ve 

společnosti s ručením omezeným. Podle předešlé úpravy, zákona č. 328/1991 Sb., o 

konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, nastávaly účinky prohlášení 

konkursu vyvěšením usnesení o prohlášení konkursu na úřední desce soudu. 

Uvolněný podíl přechází na společnost, která je povinna s ním naložit podle 

podmínek stanovených v ustanovení § 113 odst. 5 a 6 obch. z. Přičemž vypořádací 

podíl náležející již bývalému společníku spadá do majetkové podstaty. Poté, co se 

vypořádací podíl stane splatným, vyplácí se ve prospěch majetkové podstaty 

k rukám insolvenčního správce.37  

Ještě před novelou již neplatného zákona o konkurzu a vyrovnání byly účinky 

prohlášení konkursu na majetek společníka či zamítnutí návrhu pro nedostatek 

majetku nevratné, a to i tehdy, jestliže následně došlo ke zrušení usnesení, které tyto 

účinky vyvolalo. 38 Oproti tomu dnes platná právní úprava umožňuje obnovu účasti 

                                                 
37 Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Aspi-Wolters Kluwer, 2008, s. 
186 
38 Bartošíková,M., Štenglová, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2006, s. 
269 
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společníka ve společnosti s ručením omezeným, jestliže došlo ke zrušení konkursu 

z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek 

společníka je zcela nepostačující. K obnovení účasti společníka ve společnosti 

s ručením omezeným ovšem nedochází vždy, ale pouze za předpokladu splnění 

podmínky. Touto podmínkou je, že společnost s ručením omezeným do této doby 

s obchodním podílem nenaložila, jak jí to ukládá ustanovení § 113 odst. 6 obch. z. 

Jestliže již společnost s ručením omezeným takto s obchodním podílem naložila, 

pak není možné, aby se účast společníka ve společnosti obnovila. Bývalý společník 

se sice nestává společníkem, ale náleží mu právo na vyplacení vypořádacího podílu. 

Může nastat situace, kdy vypořádací podíl byl již vyplacen insolvenčnímu správci. 

Bývalý společník se v takovém případě obrací na insolvenčního správce a ten má 

povinnost bývalému společníku vydat částku, která odpovídá vypořádacímu podílu 

vyplacenému společností. Pokud společnost s ručením omezeným ještě vypořádací 

podíl nevyplatila, pak se bývalý společník obrací přímo na společnost. 

Obnoví-li se účast bývalého společníka ve společnosti s ručením omezeným, 

dojde tím ex lege ke změně společenské smlouvy a jednatel bude povinen podat 

návrh na zápis společníka do obchodního rejstříku, vyhotovit úplné znění 

společenské smlouvy podle § 141 odst. 4 obch. z.  a uložit je spolu s rozhodnutím 

soudu o zrušení konkursu, na jehož základě došlo ke změně společenské smlouvy, do 

sbírky listin.39 

Jestliže společnost nenaložila s uvolněným podílem podle ustanovení § 113 odst. 

6 obch. z., pak uvolněný obchodní podíl přechází zpět na společníka a obnovuje se 

jeho účast ve společnosti s ručením omezeným. Jestliže dojde ke zrušení konkursu 

na majetek společníka poté, co mu společnost vyplatila vypořádací podíl, pak se 

společníkova účast obnovuje až nahrazením vypořádacího podílu společnosti. 

Obchodní zákoník stanoví dvouměsíční lhůtu, ve které je třeba vypořádací podíl 

uhradit. Jestliže společník vypořádací podíl v této lhůtě společnosti nenahradí, pak 

se jeho účast ve společnosti neobnovuje. 

V důsledku prohlášení konkursu na majetek společníka nebo zamítnutí návrhu 

na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku dochází ze zákona ke změně 

                                                 
39 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 2. Díl. Praha : Polygon, 2002, s. 1277 
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společenské smlouvy a společnosti vzniká povinnost vyhotovit nové úplné znění 

společenské smlouvy a doložit je do sbírky listin [§ 38i odst. 1 písm. a] obch. z.].40 

 

4.3. Prohlášení konkursu na majetek jediného společníka 

 

Obchodní zákoník speciálně upravuje situaci, kdy je na majetek společníka 

společnosti s ručením omezeným prohlášen konkurs, přičemž se jedná o jediného 

společníka ve společnosti. Účast jediného společníka ve společnosti prohlášením 

konkursu na jeho majetek nezaniká, jedná se o odlišnou úpravu od prohlášení 

konkursu na majetek společníka ve vícečlenné společnosti s ručením omezeným. 

Obchodní podíl společníka sice nezaniká, ale stává se součástí majetkové podstaty. 

Práva spojená s obchodním podílem nadále vykonává pouze insolvenční správce. 

Insolvenční správce obchodní podíl zpeněží a tato částka zůstává součástí majetkové 

podstaty . Jak naloží insolvenční správce s obchodním podílem, který se stal 

součástí konkursní podstaty, je věcí jeho uvážení  ve vazbě na možnosti zpeněžení 

tohoto podílu. Nejjednodušším postupem je nepochybně prodej obchodního podílu. 

Nenajde-li se však zájemce o jeho koupi, může správce rozhodnout o vstupu 

společnosti do likvidace.41   

 

5. Zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku společníka 

 

Zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku společníka má stejné 

účinky jako zrušení jeho účasti ve společnosti rozhodnutím soudu. Jedná se o 

případ, kdy společníkem společnosti s ručením omezeným je obchodní společnost a 

tato obchodní společnost byla zrušena rozhodnutím soudu. Podle ustanovení § 144 

odst. 1 písm. a) ins. z. insolvenční soud zamítne insolvenční návrh a to z důvodu 

nedostatku majetku. Obchodní podíl zrušené obchodní společnosti přechází na 

                                                 
40 Bartošíková,M., Štenglová, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : C.H.Beck, 2006, s. 
270 
 
41 Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. 
Praha : C.H.Beck, 2009, s. 461 
 



 35 

společnost, která s ním náloží za podmínek stanovených v ustanovení § 113 odst. 5 

a 6 obch. z. Vypořádací podíl přechází do majetkové podstaty bývalého společníka.  

 

6. Výkon rozhodnutí postižením obchodního podílu 

 

Jedním ze způsobů zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným 

je podle ustanovení § 148 odst. 2 obch. z. výkon rozhodnutí postižením obchodního 

podílu. Dochází zde k situaci, kdy existuje pohledávka na jejíž jedné straně 

vystupuje věřitel, který uplatňuje právo na plnění z pohledávky a na druhé straně 

dlužník, v našem případě společník společnosti s ručením omezeným, který 

dobrovolně věřitele neuspokojí. Tato pohledávka je zároveň vykonatelná. Věřitel se 

může obrátit na soud, který okolnosti daného případu přezkoumá a následně 

rozhodne o  nařízení výkonu rozhodnutí postižením obchodního podílu. Právě 

v tomto okamžiku dochází k zániku účasti společníka ve společnosti s ručením 

omezeným, tedy dnem právní moci usnesení soudu. Věřitel je v postavení osoby 

oprávněné a společník společnosti s ručením omezeným v postavení osoby povinné. 

Dnem právní moci rozhodnutí soudu přechází obchodní podíl společníka na 

společnost s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným je povinna 

s uvolněným obchodním podílem naložit za podmínek stanovených v § 113 odst. 5 a 

6 obch. z. Výkon rozhodnutí poté již nepostihuje samotný obchodní podíl, nýbrž 

pohledávku povinného (společníka) z práva na vypořádací podíl, které mu náleží 

vůči společnosti.42 V důsledku toho společnost vyplatí oprávněnému částku 

vyplývající z nároku z práva na vypořádací podíl, která do té doby náležela 

bývalému společníku. Může se stát, že částka z vypořádacího podílu převyšuje 

nároky oprávněného, proto společnost s ručením omezeným prostředky 

z vypořádacího podílu, které převyšují nárok oprávněného, vyplatí bývalému 

společníku.  

Jestliže je pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením obchodního podílu 

společníka jako povinného, postupuje se při obnovení účasti společníka ve 

                                                 
42 Dvořák, D. Výkon rozhodnutí postižením podílu společníka v obchodní společnosti a družstvu ve 

světle nové právní úpravy. Právo a podnikání, 2001, č. 1, s. 12 
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společnosti obdobně jako při zrušení  konkursu z jiných důvodů, než pro nedostatek 

majetku.43 Účast povinného se ve společnosti obnoví, pokud společnost 

s obchodním podílem dosud nenaložila podle § 113 odst. 6 obch. z. Pokud byl 

vypořádací podíl již vyplacen, musí ho společník společnosti splatit. Musí tak učinit 

do dvou měsíců ode dne právní moci soudního rozhodnutí. Účast společníka se ve 

společnosti s ručením omezeným neobnovuje, pokud společnost již naložila 

s obchodním podílem podle § 113 odst. 6 obch. z. Jestliže společnost již vyplatila 

vypořádací podíl jiné osobě, pak tato osoba je povinna plnění převést na bývalého 

společníka.  

Výše byla popsána situace, kdy společnost s ručením omezeným měla dva a více 

společníků. Odlišný postup je třeba v případě, kdy se bude jednat o jediného 

společníka ve společnosti. Podle judikatury účast společníka zaniká i v případě, kdy 

je jediným společníkem ve společnosti s ručením omezeným.  Společnost samotná 

se tím nezrušuje a společníkovi (zde povinnému) vzniká právo na vypořádání 

(vypořádací podíl). Výkon rozhodnutí pak postihuje - tím, že ji přikazuje 

oprávněnému - pohledávku z tohoto práva na vypořádací podíl.44 Nejvyšší soud 

konstatoval, že společnost se výkonem rozhodnutí nezrušuje. Vyvstává zde otázka, 

co se bude dít se společností dále. Bylo řečeno, že společník je jediným společníkem 

společnosti. Když jím přestane být, pak společnost postrádá svůj osobní substrát a 

dostává se do rozporu s obchodním zákoníkem. Dvořák se domnívá, že jediným 

možným způsobem je zrušení společnosti. Popisuje i postup, jak by mělo být 

jednáno po vydání usnesení soudu o výkonu rozhodnutí postižením obchodního 

podílu.45   

 

 

                                                 
43 Štenglová, I. in Bartošíková,M., Štenglová, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : 
C.H.Beck, 2006, s.270 
44 Usnesení Nejvyššího soudu v Brně ze dne 23. února 2005 sp. zn. 20 Cdo 391/2003 
45 Po právní moci usnesení vyrozumí exekuční soud příslušný obchodní soud, že je zde společnost bez 
společníku, a podá návrh na zrušení společnosti. Obchodní soud v řízení podle § 200e o.s.ř. společnost 
zruší a rozhodne o její likvidaci, neboť zanikly předpoklady vyžadované zákonem pro vznik společnosti [§ 
68 odst. 6 písm. c) obch. z.]. Po skončení likvidace bude společnost vymazána z obchodního rejstříku. 
Pohledávka povinného z titulu práva na likvidační zůstatek bude postižena výkonem rozhodnutí podle § 
230a o. s. ř. Likvidátor společnosti je přitom povinen poukázat v souladu s rozhodnutím soudu o nařízení 
výkkonu rozhodnutí příslušné prostředky přímo oprávněnému. in Dvořák, T. Společnost s ručením 
omezeným. 3., přepracované vydání. Aspi-Wolters Kluwer, 2008, s. 190 
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7. Exekuce postižením obchodního podílu 

 

Vydání exekučního příkazu k postižení obchodního podílu společníka ve 

společnosti s ručením omezeným má za následek ukončení jeho účasti ve 

společnosti. Podle ustanovení § 148 odst. 2 obch. z. má pravomocné usnesení o 

nařízení exekuce stejné účinky jako zrušení jeho účasti ve společnosti rozhodnutím 

soudu.  

V rámci exekuce postižením obchodního podílu společníka ve společnosti 

s ručením omezeným se bude postupovat podle zákona č. 120/2001 Sb. o soudních 

exekutorech a jejich činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů (dále ex. 

ř.). Oprávněný podá soudnímu exekutorovi nebo příslušnému soudu návrh na 

exekuci. Jsou-li splněny všechny zákonné podmínky, nařídí soud exekuci (§ 44 odst. 

2 ex. ř.); proti tomuto usnesení je přípustné odvolání (§ 44 odst. 10 ex. ř.). Poté, co 

bude usnesení soudu doručeno exekutorovi, vydá exekuční příkaz k postižení 

obchodního podílu a po právní moci usnesení soudu realizuje vlastní exekuci (§ 47 

ex. ř.).46 

Společníkovi, jehož účast ve společnosti s ručením omezeným  zanikla 

v důsledku exekuce postižením obchodního podílu, náleží právo na vypořádací 

podíl. Právo společníka na vypořádací podíl je ovšem postižitelné výkonem 

exekuce. 

Exekuce postižením obchodního podílu má za následek zánik účasti společníka 

ve společnosti s ručením omezeným. V důsledku zániku účasti společníka ve 

společnosti musí dojít ke změně společenské smlouvy. Společnost má povinnost 

vypracovat nové znění společenské smlouvy a doložit tuto skutečnost do sbírky 

listin. 

V případě, že dojde k pravomocnému zastavení exekuce, postupuje se obdobně, 

jako když dojde k obnovení účasti společníka ve společnosti při zrušení konkursu 

z jiných důvodů, než pro nedostatek majetku. 

 

                                                 
46 Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Aspi-Wolters Kluwer, 2008, s. 
191 
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8. Ukončení účasti společníka ve společnosti dohodou všech společníků 

 

Účast společníka ve společnosti s ručením omezeným může být ukončena 

dohodou všech společníků. Obchodní zákoník tento způsob ukončení účasti 

společníka ve společnosti s ručením omezeným explicitně uvádí v ustanovení § 

149a obch. z. Aby došlo k platnému ukončení účasti společníka ve společnosti, je 

třeba splnit podmínky, které obchodní zákoník stanovuje. Zejména musí být 

dodržena povinná písemná forma této dohody. Podpisy na této dohodě musí být 

úředně ověřeny. S ukončením účasti musí souhlasit všichni společníci, souhlas je 

tedy vyžadován i od společníka, který ze společnosti s ručením omezeným, chce 

vystoupit. Společník přestává být společníkem společnosti okamžikem účinnosti 

dohody, případně pozdějším okamžikem, který je v dohodě stanoven. 

Společník, který na základě dohody všech společníků ze společnosti vystupuje, 

má právo na vypořádací podíl. Ukončení účasti společníka ve společnosti na základě 

dohody všech společníků má za následek změnu společenské smlouvy, a proto je 

společnost povinna vypracovat a uložit do sbírky listin nové znění společenské 

smlouvy.  

 

Oddíl třetí: Zánik účasti společníka spolu se zánikem společnosti 

s ručením omezeným 

 

1. Zrušení a zánik společnosti s ručením omezeným 

 

 K ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným může dojít 

jednak za trvání společnosti, ale také účast společníka logicky končí při zániku 

společnosti samotné. Proces ukončení existence společnosti s ručením omezeným a 

samozřejmě i ostatních obchodních společností sestává ze dvou fází. Tento proces je 

složen ze dvou etap stejně jako při konstituování obchodní společnosti. Obchodní 

společnost musí být nejprve založena a poté dochází ke vzniku obchodní společnosti, 

tento akt je reprezentován zápisem do obchodního rejstříku. Stejně je tomu i při zániku 

existence společnosti s ručením omezeným. První fází je zrušení obchodní společnosti a 



 39 

fází druhou je zánik obchodní společnosti. Obchodní zákoník vytváří dvě etapy, 

přičemž k zániku existence společnosti s ručením omezeným je třeba, aby bylo 

dosaženo časové souslednosti. Nejprve musí dojít ke zrušení společnosti s ručením 

omezeným a poté k jejímu zániku. Jestliže nebude splněna první fáze nelze obchodní 

společnost platně zrušit. K zániku společnosti s ručením omezeným je třeba, aby 

nejprve došlo ke zrušení této společnosti. Jestliže dojde ke zrušení společnosti, 

obchodní společnost nadále existuje, stále má svou právní subjektivitu. Společnost 

s ručením omezeným po zrušení je stále podnikatelem, dokonce ani statutární orgán 

není zrušen. Statutární orgán společnosti s ručením omezeným stále vykonává svou 

činnost, která je ovšem omezena a to v takovém rozsahu, v jakém nepřešla na 

likvidátora nebo insolvenčního správce. Okamžikem zrušení obchodní společnosti 

přestává naplňovat společnost svůj podnikatelský účel a její trvání již směřuje k jinému 

účelu, kterým je majetkové vypořádání poměrů této společnosti. Společnost s ručením 

omezeným zaniká podle § 68 odst. 1 obch. z. dnem výmazu této společnosti 

z obchodního rejstříku. Jedná se o zápis, který má konstitutivní účinky.  

 Platná právní úprava rozlišuje zrušení obchodní společnosti s právním 

nástupcem, v takovém případě půjde o přeměnu společnosti a zrušení obchodní 

společnosti bez právního nástupce, kdy dochází k likvidaci obchodní společnosti a 

následnému zániku. 

 Níže bude pojednáno o jednotlivých důvodech zrušení společnosti s ručením 

omezeným. Domnívám se, že by bylo na škodu neuvést jeden z hlavních aspektů 

ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, jakým je zrušení a 

zánik společnosti. Zároveň si uvědomuji, že obsáhlejší výklad v této kapitole by 

znamenal zbytečné vybočení od tématu této diplomové práce. Pokusím se o logické 

utřídění jednotlivých důvodů zániku společnosti s ručením omezeným, resp. ukončení 

účasti společníka ve společnosti. Obchodní zákoník upravuje zrušení a zánik společnosti 

v obecných ustanovení, z toho vyplývá, že tato úprava platí nejen pro společnost 

s ručením omezeným, ale také pro ostatní obchodní společnosti. Obecné způsoby 

zrušení obchodních společností jsou ještě doplněny o ustanovení v obchodním 

zákoníku, která nalezneme již mezi ustanoveními upravující společnost s ručením 

omezeným, o kterých bude též pojednáno níže. 
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1.1. Zrušení a zánik společnosti s právním nástupcem 

 

Společnost s ručením omezeným lze zrušit i bez provádění likvidace této 

společnosti. Děje se tak v případě, kdy se obchodní společnost sice ruší, ale pouze za 

účelem, aby její majetkový a osobní substrát nadále pokračoval a byl převzat právním 

nástupcem této společnosti. Z tohoto důvodu se proto likvidace nevyžaduje. 

K zániku společnosti s ručením omezeným s právním nástupcem dochází fúzí, 

rozdělením společnosti nebo převodem obchodního jmění na společníka. V případě fúze 

a rozdělení společnosti s ručením omezeným dochází k zániku účasti společníka v této 

společnosti, ale zároveň vzniká nový vztah takového společníka ve 

společnosti nástupnické.  

Platná právní úprava předpokládá ještě čtvrtý důvod zrušení společnosti 

s ručením omezeným. Tímto důvodem je transformace společnosti s ručením 

omezeným neboli změna právní formy. Vzhledem k tomu, že tématem diplomové práce 

je zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, pak se domnívám, že 

transformace společnosti s ručením omezeným není důvodem pro zánik účasti 

společníka ve transformované společnosti. Společnost s ručením omezeným, která mění 

svou formu podle ustanovení § 69d obch. z. nezaniká a ani její jmění na právního 

nástupce nepřechází. Jestliže nedochází k zániku společnosti, pak společnický vztah 

nadále trvá, pouze se mění vnitřní poměry společnosti a postavení jejich společníků. 

Jestliže dochází k zániku společnosti převodem obchodního jmění na společníka, 

musí společník, na kterého se obchodní jmění převádí, vlastnit obchodní podíl, který 

představuje nejméně 90%. Společník, na kterého přechází obchodní jmění musí mít 

bydliště nebo sídlo v České republice a musí být zapsán v obchodním rejstříku. Právní 

účinky převodu obchodního jmění na společníka nastávají ke dni zápisu tohoto převodu 

do obchodního rejstříku.47 Mezi společníkem a společností musí být uzavřena smlouva o 

převzetí obchodního jmění, jejíž návrh musí být schválen valnou hromadou. Jednou 

z podmínek k tomu, aby byla smlouva o převzetí obchodního jmění platná je, že 

menšinoví společníci jsou v textu smlouvy upozorněni na jejich právo na vypořádání 

                                                 
47 Štenglová, I. in Bartošíková,M., Štenglová, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : 
C.H.Beck, 2006, s.335 
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v penězích a stejně tak na právo na přezkum výše vypořádání v penězích. Toto právo 

náleží menšinovým společníkům i tehdy, pokud hlasovali na valné hromadě pro 

smlouvu o převzetí obchodního jmění. Právo na vypořádání společníků je limitováno 

dvouměsíční lhůtou, která počíná plynout ode dne účinnosti zápisu převodu obchodního 

jmění do obchodního rejstříku. Po uplynutí lhůty toto právo zaniká. O převodu 

obchodního jmění musí být sepsána písemná zpráva, kterou vypracovává přejímající 

společnost, pokud je společností kapitálovou. Ve zprávě se uvádí důvody proč k  

převodu obchodního jmění došlo, případně problémy, které se v průběhu převodu 

objevily, atd. Účast společníků zaniká zápisem změny do obchodního rejstříku.  

V případě rozdělení nebo fúze společnosti s ručením omezeným je nutné 

vypracovat projekt rozdělení nebo fúze společnosti. Povinnost vypracovat projekt je 

uložena statutárnímu orgánu společnosti. Před schválením projektu musí být tento návrh 

nejméně měsíc zveřejněn. Rozhodnutí o přeměnách společnosti je v působnosti valné 

hromady společnosti s ručením omezeným. Schválením přeměny dochází sice k zániku 

společnosti, ale zároveň vzniká nástupnická společnost, případně nástupnické 

společnosti. Stejná situace platí v případě účasti společníka ve společnosti. Při přeměně 

dochází k zániku účastnického vztahu v zanikající společnosti a zároveň vzniká nový 

účastnický vztah ve společnosti nástupnické. Jestliže společník nesouhlasí 

s uskutečňovanou přeměnou společnosti, má právo z nástupnické společnosti vystoupit, 

přičemž má nárok na přiměřený vypořádací podíl. 

 

1.2. Zrušení a zánik společnosti bez právního nástupce 

 

 Obchodní společnost může být zrušena několika způsoby. Můžeme zde 

rozlišovat, zda zrušení společnosti je nucené nebo dobrovolné. O dobrovolném zrušení 

se hovoří tehdy, došlo-li ke zrušení společnosti v důsledku výslovného rozhodnutí 

společníků (nebo valné hromady, připouští-li to společenská smlouva), nebo tehdy, 

nastala-li zákonem výslovně předpokládaná jiná právní skutečnost, s níž zákon zrušení 
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spojuje. 48 Oproti tomu zrušení nucené je prezentováno například soudním rozhodnutím, 

případně může zrušení společnosti nastat v souvislosti s insolvenčním řízením. 

 

1.2.1. Důvody dobrovolného zrušení společnosti 

 

 Výčet jednotlivých důvodů dobrovolného zrušení společnosti nám podává 

obchodní zákoník jednak v obecných ustanoveních vztahujících se na všechny 

společnosti, ale také speciální úpravu v ustanoveních upravujících společnost s ručením 

omezeným. Mezi obecné důvody dobrovolného zrušení společnosti s ručením 

omezeným a zároveň ukončením účasti společníka ve společnosti náleží : 

• uplynutím doby, na kterou byla společnost založena podle ustanovení 

§ 68 odst. 3 písm. a) obch. z. Z podstaty věci vyplývá, že se jedná o 

společnost založenou na dobu určitou. Platí presumpce, jestliže není 

ve společenské smlouvě stanoveno, že společnost je založena na dobu 

určitou, pak se má za to, že společnost je založena na dobu neurčitou. 

Společnost založená na dobu určitou se ruší uplynutím doby, na 

kterou byla založena. Ke zrušení společnosti dochází přímo ze 

zákona a není k tomu třeba jiného právního úkonu. Jestliže společníci 

chtějí, aby společnost trvala i po době stanovené ve společenské 

smlouvě, je zapotřebí změnit společenskou smlouvu. V právní teorii 

není jednoty, jestli je možné takovou změnu učinit i v případě, kdy již 

uplynula doba stanovená ve společenské smlouvě a de facto 

společnost již byla zrušena,49 

• dosažení účelu, pro který byla společnost založena podle ustanovení 

§ 68 odst. 3 písm. b) obch. z. Společnost se zrušuje okamžikem, kdy 

bylo dosaženo účelu stanoveného ve společenské smlouvě. Účel musí 

                                                 
48 Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Aspi-Wolters Kluwer, 2008, s. 
358 
49 Štenglová in Bartošíková,M., Štenglová, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : 
C.H.Beck, 2006, s. 294 se domnívá, že společníci musí společenskou smlouvu změnit před uplynutím 
doby, na kterou byla společnost založena. 
Opačný názor zastává T. Dvořák in Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované 
vydání. Aspi-Wolters Kluwer, 2008, s. 359, který zastává stanovisko, že společnost bude nadále trvat i po 
zrušení společnosti, resp. uplynutí doby, na kterou byla založena, a to za předpokladu, že bude změněna 
společenská smlouva. 
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být ve společenské smlouvě přesně vymezen a zároveň musí být 

stanoven okamžik, kdy dojde k naplnění účelu, resp. zrušení 

společnosti. V případě, kdyby tak nebylo stanoveno, je v praxi velmi 

obtížné určit, kdy daný okamžik nastane. V předchozím bodě bylo 

zrušení společnosti vázáno na stanovený časový úsek, kdežto v tomto 

případě je stanoven konkrétní důvod, kterým může být například 

dosažení stanoveného zisku nebo splnění jiného vytyčeného cíle, 

• rozhodnutí společníků nebo valné hromady o zrušení společnosti. 

Společnost může být podle ustanovení § 125 odst. 1 písm. i) obch. z. 

zrušena s likvidací rozhodnutím valné hromady za předpokladu, že to 

společenská smlouva připouští. Pro rozhodnutí valné hromady je 

vyžadována kvalifikovaná dvoutřetinová většina všech hlasů 

společníků. Jestliže není rozhodnutí o zrušení společnosti svěřeno 

společenskou smlouvou do působnosti valné hromady, pak se 

společnost zrušuje dohodou všech společníků podle ustanovení § 152 

odst. 1 obch. z. Dohoda všech společníků je disociačním 

rozhodnutím.50 Dohoda všech společníků musí mít formu notářského 

zápisu, a to notářského zápisu úkonového podle §62 a násl. not. ř., 

neboť společníci projevují svoji vůli právně relevantním způsobem,51  

• zrušení společnosti z jiných důvodů uvedených ve společenské 

smlouvě podle ustanovení § 151 písm. b) obch. z. V tomto případě 

společníci mohou vázat zrušení společnosti na jakýkoli důvod 

stanovený ve společenské smlouvě, tzn. nejen na určitý časový 

interval či na stanovený účel. Společníci jsou v podstatě neomezeni 

ve stanovení důvodů pro zrušení společnosti, ovšem ani tyto důvody 

nemohou být v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů 

a nemohou je ani obcházet a rovněž nemohou být v rozporu se 

                                                 
50
 dissociare = rozlučovat, disociační rozhodnutí – společníci se rozhodnou, že již nadále nechtějí být 

společenskou smlouvou vázáni – výklad in Eliáš, K. Společnost s ručením omezeným. 1. vydání. Praha: 
Prospektrum, 1997. s. 215 
51 Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Aspi-Wolters Kluwer, 2008, s. 
360 
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zásadami poctivého obchodního styku, popřípadě dobrými mravy a 

musejí být formulovány dostatečně určitě a srozumitelně.52  

 

1.2.2. Důvody nuceného zrušení společnosti 

 

 K nucenému zrušení společnosti dochází rozhodnutím soudu, po kterém 

následuje likvidace společnosti. Konečný zánik společnosti nastává výmazem 

z obchodního rejstříku. Soud může zrušit společnost pouze na základě důvodů, které 

jsou stanoveny v zákoně nebo ve společenské smlouvě. Soud musí respektovat nejen 

tyto důvody, ale musí dodržet i podmínky postupu stanoveného zákonem. Soud nemůže 

bez dalšího rozhodnout o zrušení společnosti, ale musí poskytnout společnosti lhůtu, 

v rámci které je společnost povinna odstranit důvod, pro který bylo navrženo rozhodnutí 

o jejím zrušení. Lhůtu soud nemusí poskytovat tehdy, pokud odstranění důvodu pro 

zrušení společnosti možné není. 

 

Mezi důvody nuceného zrušení společnosti náleží : 

• společnost je nečinná, vykazuje pasivitu.  Obchodní zákoník podává 

výčet situací, kdy lze považovat společnost za nečinnou. Společnost 

je považována za nečinnou, jestliže se v uplynulých dvou letech 

nekonala valná hromada nebo v uplynulém roce nebyli zvoleni 

jednatelé společnosti, kterým skončilo funkční období před více než 

jedním rokem, nebo členové dozorčí rady, jestliže všem členům 

skončilo funkční období, nestanoví-li zákon jinak, anebo společnost 

po dobu delší než dva roky neprovozuje žádnou činnost, 

• společnost pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti, 

• zaniknou předpoklady vyžadované zákonem pro vznik společnosti 

nebo společnost nemůže vykonávat svoji činnost pro nepřekonatelné 

rozpory mezi společníky, 

• společnost porušuje svoji povinnost vytvářet rezervní fond, 

                                                 
52 Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. 
Praha : C.H.Beck, 2009, s. 466 
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• společnost neplní povinnost prodat část podniku nebo se rozdělit 

uloženou rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

podle zákona č. 143/2001 Sb, o ochraně hospodářské soutěže, 

• společnost porušuje svoji povinnost vykonávat činnost, kterou podle 

zvláštních předpisů mohou vykonávat fyzické osoby, které jsou 

k tomu podle právních předpisů oprávněny, 

• společnost může být soudem zrušena s likvidací i bez návrhu tehdy, 

jestliže obsah zápisu v obchodním rejstříku odporuje kogentním 

zákonným ustanovením, společnost nesjedná nápravu ani ve lhůtě jí 

k tomu soudem určené, nelze dosáhnout nápravy jinak a tento postup 

je v zájmu ochrany třetích osob (§ 29 odst. 6 obch. z.)53, 

• rozhodnutí soudu o zrušení společnosti z důvodu neplatnosti 

společnosti podle ustanovení § 68a obch. z. 

 

Výše vypsané důvody nuceného zrušení společnosti jsou důvody, které jsou 

společné pro všechny obchodní společnosti. Společnost s ručením omezeným má i své 

specifické důvody jejího nuceného zrušení. Mezi tyto důvody náleží : 

• podle ustanovení § 151 písm. a), § 152 odst. 2 obch. z. může 

společenská smlouva stanovit další důvody a podmínky, za kterých 

lze společnost s ručením omezeným zrušit. Společníci se mohou na 

základě těchto důvodů a podmínek domáhat u soudu zrušení 

společnosti s ručením omezeným,  

• jestliže dojde k uvolnění obchodního podílu a tento podíl přejde na 

společnost, která s ním v šestiměsíční lhůtě nenaloží zákonem 

stanovenými způsoby, pak ji soud může zrušit i bez návrhu, 

judikatura ovšem došla k závěru, že uvolněný obchodní podíl může 

být převeden i po této šestiměsíční lhůtě, jestliže k takovémuto 

převodu dojde (a není dosud pravomocně rozhodnuto o zrušení 

společnosti podle § 113 odst. 6 ObchZ), zaniká převodem uvolněný 

                                                 
53 Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Aspi-Wolters Kluwer, 2008, s. 
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obchodní podíl coby volný podíl. Tím také zaniká možnost soudu 

společnost podle § 113 odst. 6 ObchZ zrušit 54, 

• pokud se spojí všechny obchodní podíly v rukou jediného společníka, 

který ve lhůtě 3 měsíců nesplatí všechny peněžité vklady nebo 

nepřevede část podílu na třetí osobu, pak soud může společnost i bez 

návrhu zrušit. 

 

Zvláštní kategorii případů představuje zrušení společnosti ve vazbě na 

insolvenční řízení. Jedná se o zrušení společnosti na základě rozhodnutí 

insolvenčního soudu o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo 

zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je zcela nepostačující. 

Společnost se v tomto případě zrušuje ex lege. Tento důvod zrušení společnosti 

vytváří odlišnou kategorii od předchozích důvodů, protože sice se jedná o 

zrušení, které je nucené, ale zároveň soud nerozhoduje v samostatném řízení. 

 

1.2.3. Likvidace společnosti 

 

Samotné téma likvidace společnosti by stačilo na zpracování diplomové 

práce. Domnívám se, že z tohoto důvodu bude dostatečné, stručně popsat průběh 

likvidace jakož i osobu likvidátora.  

Poté, co je společnost s ručením omezeným zrušena na základě důvodů 

popsaných výše, následuje likvidace společnosti. Likvidace je obligatorní 

postup, jehož cílem je mimosoudní vypořádání majetkových a ostatních otázek 

souvisejících se zrušením společnosti, přičemž veškerá činnost je omezena na 

vypořádání dosavadních obchodů a jiných záležitostí.55 

K likvidaci nedochází tehdy, pokud je společnost podle ustanovení § 68 

odst. 2 obch. z. zrušena v souvislosti s insolvenčním řízením a nemá žádný 

majetek. V likvidaci je společnost povinna k firmě používat dovětek „v 
                                                 
54 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14.12.2000, sp.zn. 7 Cmo 783/2000 v Právní rozhledy. 
2001, č. 12, s. 620 - 621 
 
55 Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Aspi-Wolters Kluwer, 2008, s. 
364 
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likvidaci“. Zápis likvidace společnosti do obchodního rejstříku má deklaratorní 

povahu. 

Samotná likvidace se skládá z několika etap. Nejprve je jmenován 

likvidátor, který podle ustanovení § 72 odst. 1 obch. z. činí jménem společnosti 

jen ta jednání, která směřují k likvidaci společnosti. Likvidátor je povinen 

sestavit mimořádnou účetní závěrku (pokud tak neučinil jednatel společnosti), 

likvidační účetní rozvahu, soupis jmění a v neposlední řadě má povinnost 

oznámit všem známým věřitelům, že společnost vstoupila do likvidace. 

Likvidátor má ještě další neméně důležité povinnosti jak vůči společnosti, 

společníkům, věřitelům, ale také třetím osobám. Po skončení všech nezbytných 

úkonů likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace jejíž součástí je i 

návrh na rozdělení likvidačního zůstatku. Tato zpráva je předložena ke schválení 

společníkům. Likvidátor sestaví účetní závěrku ke dni zpracování návrhu na 

rozdělení likvidačního zůstatku. 

Podle ustanovení § 75a obch. z. končí likvidace rozdělením likvidačního 

zůstatku nebo použitím prostředků z výtěžku z prodeje majetku k uspokojení 

věřitelů anebo převzetím majetku věřiteli k úhradě jejich pohledávek anebo 

odmítnutím věřitelů převzít majetek. Jestliže dojde k rozdělení likvidačního 

zůstatku, je sestaven likvidátorem seznam společníků, kterým byl vyplacen podíl 

na likvidačním zůstatku. Likvidátor má povinnost podat návrh na výmaz 

společnosti z obchodního rejstříku. Musí tak učinit do 30 dnů po skončení 

likvidace. 

Výmazem společnosti z obchodního rejstříku společnost zaniká. Tento 

okamžik lze připodobnit k smrti fyzické osoby.56 Je otázkou, co se stane 

v případě, když se zjistí majetek, který náležel společnosti? Jak bude naloženo 

s tímto majetkem? Situace bude o to komplikovanější v případě, kdy dojde 

k výmazu společnosti z obchodního rejstříků, dojde de facto k zániku této 

společnosti. Platná právní úprava ovšem i s těmito situacemi počítá. Obchodní 

zákoník v takových situacích předpokládá obnovu likvidace a to i tehdy, kdy již 

došlo k výmazu společnosti z obchodního rejstříku. K obnově dochází za 

                                                 
56 Eliáš, K. Společnost s ručením omezeným. 1. vydání. Praha: Prospektrum,1997, s. 229 
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předpokladu, že se objeví buď potřeba určitých opatření souvisejících s likvidací 

nebo se zjistí doposud neznámý majetek náležející společnosti.  

 

 

 

 

 



 49 

Závěr 

 

 Cílem mé práce bylo zabývat se způsoby ukončení účasti společníka ve 

společnosti s ručením omezeným. Domnívám se, že jsem splnil vše, co jsem si vytyčil 

v úvodu. Logicky jsem roztřídil jednotlivé způsoby zániku účasti společníka ve 

společnosti s ručením omezeným. Ke každému způsobu zániku účasti společníka jsem 

podal náležitý výklad.  Z počátku jsem se domníval, že platná právní úprava zabývající 

se ukončením účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, nebude skýtat 

žádné nedostatky, přece jen se jedná pouze o zlomek právní úpravy zabývající se 

společností s ručením omezeným, ale kolikrát jsem byl překvapen, že tomu tak není. 

Literaturu vycházející z platné právní úpravy jsem ještě doplnil o judikaturu, dotýkající 

se někdy méně někdy více jednotlivých institutů. V průběhu psaní práce jsem shledal 

důležitost judikatury, která se snaží odstraňovat nedostatky vytvořené zákonodárcem. 

 Na druhou stranu se zároveň domnívám, že volnost soudní moci by měla mít i 

své meze. Příkladem může být například příliš velký prostor pro úvahy soudu, zda podle 

ustanovení § 148 odst. 1 obch. z. umožní společníkovi „odejít“ ze společnosti. 

Případným řešením by mohlo být začlenění trochu více kasuistiky do tohoto ustanovení, 

které by stanovilo určité mantinely pro volnou úvahu soudu a zmenšilo tak již těžké 

břímě rozhodování na bedrech soudní moci. 

 Domnívám se, že tato práce přinesla velmi důležité poznatky nejen pro mě, ale 

může být i srozumitelným přehledem jednotlivých způsobů ukončení účasti společníka 

ve společnosti s ručením omezeným a to nejen pro samotné společníky obchodní 

společnosti, ale vůbec pro širokou veřejnost.  
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Resumé 

 

The topic of thesis is "Termination of participation in the partnership of a limited 

liability company." The reason why I chose this topic is my interest in the commercial 

companies especially limited liability company. A limited liability company is one of 

the newest forms of commercial companies. In spite of this fact is one of the most used 

companies, not only in the Czech Republic. A limited liability company ranks among 

the corporate enterprises, although includes personal elements. 

This theme is very closely linked with the practice of commercial companies. If 

there is participation in the partnership of a limited liability company, then there must 

be the basis of the termination of the participation in  the relationship. The aim of the 

thesis is the particular termination of participation in the partnership of a limited 

liability company. It isn´t limited to enumerate the various types of termination of 

participation in the partnership, but the interpretation is complemented by views of 

jurisprudence and legal theory. Particular reasons for termination of participation in the 

partnership are logically classified according to whether the disappearance of the 

participation of the partnership and company continues or occurs also in the winding up 

of companies. 

Chapter two focuses on the specific reasons for termination of participation in 

the partnership of a limited liability company. The chapter is subdivided into three parts. 

Part One describes in general the reasons for termination of participation in the 

partnership of a limited liability company. Part Two deals with the particular reasons for 

termination of participation in the partnership for its duration:  

• the transfer of business share  

• death of the partner – natural person 

• termination of the partner – legal entity 

• termination of participation in the partnership due to decision of the court   

• exclusion of partner by decision of the General Meeting  

• bankruptcy order of a company property  

• the refusal of the proposal of insolvency due to a lack of partner´s property  

• enforcement of the decision by infliction of business share  
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• execution by infliction of business share 

• termination of participation in the agreement of all members 

 

Part Three describes termination of participation in the partnership, in the line with the 

disappearance of business company.  

The main aim of the thesis is to describe the different reasons for termination of 

participation in a partnership with limited liability companies, supplemented by the 

adjudication of the Czech courts, which complements the existing legal regulations. I 

believe that this work brings very important knowledge not only to me but may be 

understandable overview of the various types of termination of participation in the 

partnership of a limited liability company for partners of the company and also for the 

general public. 
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