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Úvod 
 

Když jsem se zamýšlel nad výběrem tématu své diplomové práce, chtěl jsem se 

pokud možno zaobírat problematikou, která není v úplném středu právního zájmu a o 

které tak není na Právnické fakultě Univerzity Karlovy psána diplomová práce každý 

rok, aby moje dílo mělo šanci přinést na zvolenou problematiku některé nové pohledy. 

 

Předkládané téma jsem nakonec zvolil zejména s ohledem na skutečnost, že 

vyloučení společníka a zrušení jeho účasti ve společnosti s ručením omezeným není 

v poslední době věnována dostatečná pozornost. Potěšující výjimkou je teprve nedávno 

publikovaná monografie J. Hejdy.1 Přitom je tato oblast velmi zajímavá a přináší mimo 

jiné inspirující judikaturu. Jádrem právní úpravy je několik nepříliš rozsáhlých 

ustanovení obchodního zákoníku,2 jejichž text je třeba rozšířit a upřesnit výkladem. 

Zhodnocení a přiblížení výkladu provedeného právními autoritami, z velké části 

v komentářích k obchodnímu zákoníku, a soudy a jeho další rozvíjení a interpretace, je 

jednou z metod a zároveň jedním z hlavních cílů práce. Zároveň bych se rád pokusil 

přispět k řešení problémů diskutované úpravy. Tato práce od počátku nemá ambici 

pokoušet se o komparativní přehled zvolené úpravy v rámci současných právních úprav 

evropských států a ani by toho nebyla na předepsaném rozsahu schopna. Budu se tedy 

zabývat detailně úpravou tuzemskou, a to i s přihlédnutím k úpravě historické a 

k navrhované úpravě budoucí, zde jak na úrovni české, tak evropské. 

 

Úvodní kapitolu práce věnuji stručnému obecnému exkurzu do úpravy společnosti 

s ručením omezeným, pojmu účasti ve společnosti a variantám vzniku a zániku této 

účasti. Hlavním obsahem této práce však bude rozbor vybraných forem zániku účasti 

společníka ve společnosti s ručením omezeným. Postupně se tak budu věnovat dohodě o 

ukončení účasti, vyloučení společníka valnou hromadou, vyloučení společníka soudem 

a nakonec zrušení účasti společníka soudem. V závěru potom v krátkosti shrnu 

nejzajímavější poznatky a zhodnotím, do jaké míry tato práce splnila svůj účel. 

                                                 
1 Hejda, J.: Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným. Praha: Linde, 2010. 
2 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“ či 
jen „ObchZ“). 
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1. Úvodní výklady 
 

1.1.  Společnost s ručením omezeným jako obchodní společnost 
 

Dle ustanovení § 56 odst. 1 ObchZ je obchodní společnost právnickou osobou 

založenou za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských společenství či zákon 

jinak. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, 

společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské 

hospodářské zájmové sdružení. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost 

mohou být založeny i za jiným účelem, pokud to zvláštní právní předpis nezakazuje. 

Zákon však obchodní společnost nedefinuje. Odborná literatura pak předkládá tyto 

typické znaky obchodních společností. Zaprvé jde o formalizované sdružení osob, což 

liší obchodní společnosti od účelových sdružení majetku. Zadruhé toto sdružení osob 

spočívá na smluvním základě, je projevem souhlasné vůle zakladatelů. Tento projev 

vůle směřuje k založení obchodní společnosti, zachování její existence a k úpravě jejích 

poměrů a zakladatelé se jím zavazují řídit se principy dané společnosti. Zatřetí obchodní 

společnost vzniká k naplnění určitého účelu. Projevy vůle zakladatelů a posléze 

společníků tak musí k tomuto účelu směřovat, stejně tak jako projevy společnosti samé.3 

Tyto typické znaky se projevují u všech společností a jako základní kameny jsou také 

interpretační pomůckou při výkladu práva společností. 

 

Obchodní společnosti se dělí na dva základní typy: na společnosti osobní a 

společnosti kapitálové. Při vědomí určitého zjednodušení je pro prvé charakteristická 

osobní forma účasti společníků na podnikání a obchodním vedení společnosti a plné 

solidární ručení společníků za závazky společnosti. Pro druhé naopak majetková účast 

společníků na společnosti, obligatorní tvorba základního kapitálu a omezené nebo žádné 

ručení společníků za závazky společnosti a dále pak absence osobní účasti společníků 

na podnikání a s tím spojená tvorba orgánů společnosti, které společnost spravují.4 

                                                 
3 Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J. a kol.: Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako 
podnikatelé. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, s. 6 – 7.  
4 Tamtéž, s. 8. 
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Společnost s ručením omezeným,5 která je základním předmětem tohoto textu, je pak 

řazena ke kapitálovým obchodním společnostem, ale s tím, že vykazuje i některé znaky 

společností osobních, podobně jako komanditní společnost, která je řazena ke 

společnostem osobním, vykazuje i některé znaky kapitálových společností. Komanditní 

společnost a společnost s ručením omezeným se tak přiklánějí k pomyslnému středu a 

někdy bývají dokonce společně označovány jako společnosti smíšené, ale jejich právní 

úprava je výrazně odlišná. Prvky osobních společností, které nalézáme u společnosti 

s ručením omezeným, jsou jednak poměrně častá osobní účast společníků na podnikání 

a možnost jejich rozhodování mimo orgány společnosti a dále také omezená 

převoditelnost obchodního podílu společnosti a nakonec v případě, že do obchodního 

rejstříku ještě nebylo zapsáno splacení všech vkladů, také omezené ručení společníků za 

závazky společnosti.6 Společnost s ručením omezeným tak v sobě spojuje některé 

výhody osobních i kapitálových společností – společníci již ručí jen omezeně, ale 

přitom ještě nejsou společnosti zcela odcizeni.7 Společnost s ručením omezeným je však 

hlavně společností kapitálovou a vytvoření základního kapitálu z vkladů společníků je 

tak nutnou podmínkou její existence. O úzce související povinnosti společníka tento 

vklad splatit bude pojednáno později v kapitole 3.1. Tento exkurz do úpravy společnosti 

s ručením omezeným jako obchodní společnosti budiž obecným východiskem 

k problémům diskutovaným dále. 

 

1.2.  Charakteristika společenské smlouvy jako závazkového vztahu 
 

Jak bylo uvedeno výše, společnost s ručením omezeným je sdružení osob, které 

spočívá na smluvním základě. Jinak řečeno „základem společnosti je smlouva a 

společnost je ve své podstatě institucionalizovanou smlouvou.“8 Z toho je třeba dovodit, 

že ze společenské smlouvy, jako z jiných smluv, vyplývají pro společníky určité 

závazky. Tato skutečnost je velmi důležitá zejména pro výklad společenské smlouvy, na 

                                                 
5 Pokud z kontextu nevyplývá jinak, používá se v následujícím textu pro zkrácení termín „společnost“ 
ekvivalentně s termínem „společnost s ručením omezeným“. 
6 Bartošíková, M., Štenglová, I.: Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, 
s. 7 – 8. 
7 Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J., op. cit. sub. 3, s. 168. 
8 Čech, P.: K povinnosti loajality společníka vůči společnosti a ostatním společníkům. In: Pauknerová, M., 
Tomášek, M. et al.: Nové jevy v právu na počátku 21. století, Díl IV., Proměny soukromého práva. Praha: 
Karolinum, 2009, s. 54. Citována s. 57. 
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kterou je tak třeba podpůrně použít i obecnou úpravu obchodních závazků, což vyplývá 

také z ustanovení § 261 odst. 3 písm. a) ObchZ.9 Jelikož nikdo nemůže být společníkem 

společnosti s ručením omezeným bez toho, aby byl zároveň stranou společenské 

smlouvy, zavazuje společenská smlouva všechny společníky.10 Je třeba dodat, že ze 

zvláštní povahy společenské smlouvy, jejíž podstatnou obsahovou částí je též založení 

nové obchodní společnosti, vyplývá, že závazkový vztah nevzniká jen mezi společníky 

navzájem, ale také mezi společností a každým jednotlivým společníkem. Ve všech 

těchto vztazích se uplatní základní zásady smluvního práva, mezi které můžeme počítat 

zásadu souladu jednání s dobrými mravy,11 zásadu poctivého obchodního styku, zásadu 

dodržování a plnění smluv,12 ale třeba i nově se formující povinnost loajality 

v soukromoprávních vztazích.13 Tyto principy je třeba brát v potaz při interpretaci 

zákonných ustanovení, která se k obchodním společnostem vztahují. Tento text se jim 

blíže věnuje tam, kde jsou pro něj nejpodstatnější. Jako z každého závazkového vztahu 

plynou i ze společenské smlouvy jejím subjektům určitá práva a povinnosti. Ani tato 

nepokládám za účelné v úvodu práce vyjmenovávat. Výklad k povinnostem společníků 

je podán zejména v kapitole 4.1.1 níže. 

 

1.3.  Pojem účasti společníka ve společnosti 
 

Společník je stranou společenské smlouvy a na společnosti se účastní z titulu 

majitelství obchodního podílu. Účast ve společnosti tedy vzniká současně s nabytím 

obchodního podílu a součástí obchodního podílu jsou také výše uvedené vztahy 

k ostatním společníkům a ke společnosti.14 Právo každého na tuto účast vyplývá z 

                                                 
9 Dle tohoto ustanovení se část třetí obchodního zákoníku, obchodní závazkové vztahy, použije na 
závazkové vztahy mezi zakladateli obchodních společností, mezi společníkem a obchodní společností, 
jakož i mezi společníky navzájem, pokud jde o vztahy týkající se účasti na společnosti. 
10 Ustanovení § 115 odst. 2 ObchZ stanoví, že nabyvatel obchodního podílu, který není společníkem, 
musí ve smlouvě o převodu obchodního podílu výslovně prohlásit, že přistupuje ke společenské smlouvě. 
11 Dle Ústavního soudu jsou „dobré mravy“ souhrn etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, 
jejichž dodržování je mnohdy zajištěno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu 
s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti. Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 26. 2. 
1998, sp. zn. II. ÚS 249/97, Sbírka nálezů a usnesení ÚS, sv. 10, č. 14, s. 383. 
12 Tato zásada v prvé řadě znamená, že mají být dodržovány smlouvy a dále z ní vyplývá, že porušení 
smlouvy je porušením práva. Švestka, J., Dvořák, J. a kol.: Občanské právo hmotné 1. 5. vydání. Praha: 
ASPI, 2009, s. 46. 
13 K této zásadě více v kapitole 4.1.1. 
14 Hejda, J., op. cit. sub. 1, s. 15. 
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článků 26 odst. 1 a 27 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.15 Tato ustanovení 

výslovně každému zaručují právo podnikat a vyvíjet jinou hospodářskou činnost a 

sdružovat se s jinými k ochraně svých hospodářských zájmů. Účast v obchodní 

společnosti představovaná nabytím a majitelstvím obchodního podílu ve smyslu 

ustanovení § 61 odst. 1 ObchZ je tak mimo jiné projevem nezakázaného jednání, které 

může každý v zájmu výkonu hospodářské činnosti sám či ve sdružení s jinými 

vykonávat.16 

 

Z pohledu soukromého práva pak je obchodní podíl, jako souhrn majetkových a 

nemajetkových práv společníka, ve smyslu ustanovení § 118 OZ17 považován za jinou 

majetkovou hodnotu, nikoliv věc v právním slova smyslu.18 Obchodní podíl, a tedy i 

s ním spojená účast ve společnosti, může být jako předmět právních vztahů předmětem 

samostatné právní dispozice, může být převáděn mezi fyzickými a právnickými 

osobami.19 Zákonodárce však převoditelnost obchodního podílu omezil, a to vzhledem 

k tomu, že právní forma společnosti s ručením omezeným byla vytvořena zejména pro 

malé a střední podnikání, ve kterém se společníci často ještě navzájem znají, osobně se 

na činnosti společnosti podílí a není jim lhostejná identita ostatních společníků. Převod 

obchodního podílu mezi stávajícími společníky je ustanovením § 115 odst. 1 ObchZ 

povolen, ale zaprvé ho může společenská smlouva vyloučit a zadruhé je k němu třeba 

souhlasu valné hromady. Aby mohl společník převést svůj obchodní podíl na jinou 

osobu, musí to dle ustanovení § 115 odst. 2 ObchZ připouštět společenská smlouva, 

která může i tento převod podmínit souhlasem valné hromady. Z této úpravy vyplývá 

skutečnost, že vztah společnosti a společníků je, pokud si jej společníci neupraví jinak, 

relativně blízký až osobní. Uvádí se tedy také, že společnost s ručením omezeným je, na 

rozdíl od společnosti akciové, společností s vázaným členstvím. To se projevuje také 

skutečností, že společník nemůže svoji účast ve společnosti ukončit jednostranným 

právním úkonem, nemůže dát nějakou formu výpovědi, a to ani tehdy, pokud by 

                                                 
15 Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základní práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
16 Hejda, J., op. cit. sub. 1, s. 15 – 16. 
17 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ či 
jen „OZ“). 
18 Dědič, J., Kunešová-Skálová, J.: Společnost s ručením omezeným z ekonomického a právního hlediska. 
Praha: Polygon, 1999, s. 225. 
19 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 2. díl. 2. vydání. Praha: Polygon, 2002, s. 408. 
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ujednání toto umožňující bylo součástí společenské smlouvy.20 Tento přístup k účasti ve 

společnosti s ručením omezeným je pro následující text důležitý, neboť se výrazně 

promítá zejména do úpravy zrušení účasti společníka ve společnosti, ale také do úpravy 

vyloučení společníka. 

 

1.4.  Vznik a zánik účasti ve společnosti 
 

Účast ve společnosti je, jak vyplývá z předchozího textu, dána majitelstvím 

obchodního podílu. Vznik této účasti je možný v důsledku mnoha právních skutečností. 

Způsoby nabytí můžeme dělit na originární, tj. původní, a derivativní, tj. odvozené. 

Originární nabytí účasti je takové, ke kterému nedochází na základě právního 

nástupnictví, to jest, na nového majitele nepřecházejí žádná práva a povinnosti. Takto 

lze účast ve společnosti nabýt na základě uzavření společenské smlouvy nebo nabytím 

obchodního podílu třetí osobou při zvyšování základního kapitálu společnosti. 

Derivativní nabytí účasti je potom takové, kdy na nového majitele přechází obchodní 

podíl právního předchůdce, on sám již je tedy právním nástupcem jiné osoby a vstupuje 

tak do jejích práv.21 Takovým způsobem nabytí účasti je převod obchodního podílu 

v nejširším smyslu, jeho přechod ve smyslu ustanovení § 116 ObchZ, případně 

majetkové vypořádání spoluvlastníků podle ustanovení § 141 a 142 OZ. 

 

Zánik účasti společníka ve společnosti je spojen s pozbytím obchodního podílu. 

Zánik účasti v některých svých formách odpovídá formám jejího vzniku, jiné formy 

jsou specifické. Účast společníka může zaniknout následujícími způsoby: 

• Dohodou o ukončení účasti podle ustanovení § 149a ObchZ. 

• Vyloučením společníka valnou hromadou podle ustanovení § 113 odst. 3 a 4 

ObchZ. 

• Vyloučením společníka soudem dle ustanovení § 149 ObchZ. 

• Zrušením účasti společníka soudem podle ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ. 

• Zrušením účasti dědice obchodního podílu soudem dle ustanovení § 116 ObchZ. 

                                                 
20 Hedrlín, A.: Zrušení účasti společníka soudem ve společnosti s ručením omezeným. Právní rozhledy, 
1998, č. 4, s. 174 a n. 
21 Dvořák, T.: Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované a doplněné vydání. Praha: ASPI, 2008, 
s. 82 – 83. 
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• Vystoupením v souvislosti s přeměnami obchodních společností podle zákona 

č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností. 

• V důsledku převodu obchodního podílu dle ustanovení § 115 ObchZ. 

• V důsledku smrti společníka nebo jeho zániku. 

• V důsledku zániku společnosti, které se společník účastní. 

• Výkonem práv zástavního věřitele v případě zastaveného obchodního podílu 

podle ustanovení § 117a ObchZ. 

• Prohlášením konkursu na majetek společníka. 

• Zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku. 

• V důsledku exekuce či výkonu rozhodnutí.22 

 

Zánik účasti společníka ve společnosti, respektive některé z jeho způsobů, jsou 

základním obsahem této práce. Jelikož věnovat pozornost všem formám zániku účasti 

by nebylo v daném rozsahu práce možné, respektive nebylo by tak možno činit detailně, 

zabývám se v následujících kapitolách pouze prvními pěti výše uvedenými způsoby 

zániku účasti, a to v uvedeném pořadí.  

 

2. Dohoda o ukončení účasti společníka 
 

Nespornou, a tudíž nejméně problematickou formou ukončení účasti společníka ve 

společnosti je dohoda o ukončení účasti podle ustanovení § 149a ObchZ, které stanoví, 

že účast společníka ve společnosti může skončit i dohodou všech společníků. Dohoda 

musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. Jsou tedy vymezeny 

určité požadavky na formu dohody, a to zejména z toho důvodu, že se jedná o důležité 

rozhodnutí v životě společnosti. Dohoda však není smlouvou mezi společníkem a 

společností, ale smlouvou mezi všemi společníky dané společnosti, nepřichází tedy 

v úvahu u jednočlenných společností. Jediný společník má namísto toho vždy možnost 

svou společnost zrušit, a tak přestat být jejím společníkem. 

 

                                                 
22 Hejda, J., op. cit. sub. 1, s. 45. Autorův seznam však byl dále doplněn. 
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Obsahem dohody je shodný projev vůle všech společníků, že určitý společník nebude 

od dohodnutého dne, případně od účinnosti dohody, nadále společníkem. Obchodní 

podíl takového společníka se nepřevádí na jinou osobu, nýbrž přechází na společnost, 

která s ním musí naložit dle § ustanovení 113 odst. 5 a 6 ObchZ. Společníkovi vzniká 

právo na vypořádací podíl dle ustanovení § 150 ObchZ.23 

 

Není bez zajímavosti, že možnost dohody společníků o ukončení účasti jednoho 

z nich byla do obchodního zákoníku včleněna až novelou provedenou zákonem 

č. 142/1996 Sb. Před jejím přijetím teorie a judikatura sice tuto možnost dovodila, ale 

vzhledem ke kogentnímu ustanovení § 120 ObchZ nemohla společnost obchodní podíl 

sama nabýt a bylo tak nutné snížit základní kapitál společnosti o hodnotu obchodního 

podílu společníka, což ale v některých situacích nebylo objektivně možné.24 

 

Současná právní úprava tak společníkům přináší skutečnou smluvní svobodu ve 

formě možné změny společenské smlouvy i v osobách společníků, rozuměj všeobecnou 

dohodou. To konverguje také s výše rozebraným konceptem společnosti jako smlouvy 

mezi společníky. Ti tak mají právo ji shodným projevem vůle jakkoliv změnit, což je 

dle mého názoru korektní přístup. 

 

3. Vyloučení společníka valnou hromadou společnosti 
 

Další možností zániku účasti společníka ve společnosti je jeho vyloučení valnou 

hromadou společnosti. Obchodní zákoník upravuje oprávnění valné hromady vyloučit 

společníka pro nesplnění vkladové povinnosti a pro nesplnění příplatkové povinnosti. 

Z jiných důvodů není vyloučení valnou hromadou možné. Zákonodárce tím poukazuje 

na důležitost splnění těchto povinností, zejména povinnosti vkladové. Jejich porušení je 

ale možné sankcionovat i jinak. V úvodu této kapitoly se tedy budu věnovat vkladové 

povinnosti a následně následkům jejího porušení s důrazem na úpravu vyloučení 

                                                 
23 K úpravě vypořádání srovnej krátký výklad v kapitole 3.4.3. níže. 
24 Dobře je tato problematika popsána například v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 1997, sp. 
zn.: 1 Odon 36/97. In: Soudní judikatura, 1997, č. 12, s. 280. 



11 
 

společníka valnou hromadou. V závěru kapitoly se pak zaměřím na příplatkovou 

povinnost. 

 

3.1.  Vkladová povinnost 
 

Povinnost splatit vklad je základní povinností společníka. Obchodní zákoník 

symbolicky touto povinností začíná oddíl nadepsaný „Práva a povinnosti společníků“. 

V tom se odráží popsaný kapitálový charakter společnosti s ručením omezeným, když 

jedním z jejích základních definičních znaků je fakt, že společnost má povinně 

vytvořený základní kapitál z vkladů společníků, jehož nejnižší hodnota je 200.000,- Kč 

a u každého jednotlivého společníka nejméně 20.000,- Kč.25 Základní kapitál, 

respektive předměty a peněžní hodnoty, které jsou jako vklad do základního kapitálu 

společníky poskytovány, pak společnosti slouží jako základ k zahájení její činnosti a 

jejich peněžní suma, spolu se zásadami zachování základního kapitálu, jako garance 

zaplacení pohledávek věřitelů. Základní kapitál je definován jako peněžní vyjádření 

souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků. Vkladem se pak dle 

ustanovení § 59 odst. 1 ObchZ rozumí souhrn peněžních prostředků (peněžitý vklad) 

nebo jiných penězi ocenitelných hodnot (nepeněžitý vklad), které se určitá osoba 

zavazuje vložit do společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení účasti ve společnosti.  

 

K převzetí povinnosti splatit vklad primárně dochází na základě společenské 

smlouvy podle ustanovení § 110 ObchZ. Závazek splatit vklad je před vznikem 

obchodního podílu osobním závazkem zakladatele. Se vznikem společnosti vzniká 

zakladateli/společníku obchodní podíl, jehož neoddělitelnou součástí je též závazek 

splatit zbývající část vkladu, pokud již nebyl zcela splacen. Při převodu či přechodu 

obchodního podílu pak přechází tento závazek na nabyvatele obchodního podílu. Jeho 

převodce za jeho splacení ručí. Obchodní zákoník svými ustanoveními vyžaduje, aby 

vklad do společnosti byl skutečně splacen, a to zejména z již zmiňovaných důvodů 

kapitalizace společnosti a ochrany jejích věřitelů. Na rozdíl například od úpravy 

francouzské však náš zákon připouští, aby společnost vznikla, ačkoliv její základní 

kapitál ještě nebyl zcela splacen. Obchodní zákoník klade v ustanovení § 111 
                                                 
25 Eliáš, K., Bartošíková, M., Pokorná, J., op. cit. sub. 3, s. 169 – 170. 
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podmínku, aby bylo před zápisem společnosti do obchodního rejstříku splaceno celé 

emisní ážio, veškeré nepeněžité vklady a na každý peněžitý vklad nejméně 30% s tím, 

že celkově musí být splaceno alespoň 100.000,- Kč. Z toho však logicky vyplývá, že 

zbylých až 70% na každý peněžitý vklad může být společníky spláceno až po vzniku 

společnosti.26 Při zvyšování základního kapitálu společnosti je pak situace obdobná. 

K převzetí povinnosti splatit vklad zde dochází písemným prohlášením o převzetí 

závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu podle ustanovení § 143 ObchZ. 

 

Vzhledem k výše uvedenému musí obchodní zákoník obsahovat úpravu, která zajistí 

následné splacení základního kapitálu společníky ve lhůtě pro to vymezené, to jest 

jinými slovy úpravu, která zajistí efektivní donucení společníků ke splnění vkladové 

povinnosti, a to zejména z výše opakovaně uvedených důvodů, ale i z hlediska 

oprávněných zájmů ostatních společníků. Dle kogentní úpravy ustanovení § 106 odst. 2 

ObchZ totiž každý společník ručí za závazky společnosti do výše, která se rovná 

souhrnu částek všech nesplacených částí vkladů, a to bez ohledu na to, zda již on sám 

svůj závazek zcela splatil čili nic. Společník tak může být z titulu ručitele nucen platit 

věřitelům společnosti, ačkoliv již celý svůj vklad splatil. I když potom může tento 

společník podle zákona zaplacenou částku vymáhat na společnosti nebo na 

společníkovi, jehož vklad nebyl splacen, má přímý zájem na tom, aby ostatní společníci 

splnili svou vkladovou povinnost v určené lhůtě a aby tak jeho ručení zaniklo. 

 

Za část úpravy zajišťující řádné splacení základního kapitálu je možno považovat i 

ustanovení upravující závazek splatit vklad nebo jinými slovy skutečnost, že u tohoto 

závazku nejsou možné některé způsoby jeho zániku, které jsou u ostatních závazků 

zcela běžné. Obchodní zákoník tak zakazuje zánik závazku splatit vklad započtením 

proti jakémukoliv nároku společníka za společností i jeho zánik prominutím povinnosti 

splatit vklad, a to s některými velmi omezenými výjimkami. Započtení je tak možné dle 

ustanovení § 106 odst. 2 ObchZ a při zvyšování základního kapitálu také dle ustanovení 

§ 108 odst. 2, in fine, ObchZ a prominutí je možné v rámci postupu při snižování 

                                                 
26 Pokud tedy společníci tohoto pravidla využijí v maximální povolené míře, může mít společnost 
základní kapitál například 340.000,- Kč, a přesto po dobu 5 let disponovat z této částky pouze 102.000,- 
Kč. Z toho je vidět, že kapitalizační funkce základního kapitálu je v takovém případě značně omezená. 
Funkce ochrany věřitelů je přitom zajištěna zákonným ručením společníků. K tomu viz dále. 
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základního kapitálu upraveného v ustanovení § 146 a 147 ObchZ.27 Tato pravidla tak 

zejména brání tvoření pouze fiktivního základního kapitálu. Jádro úpravy však leží 

v ustanovení § 113 ObchZ, který povinnost splatit vklad a následky jejího nesplnění 

upravuje. 

 

3.2.  K zákonné úpravě povinnosti splatit vklad 
 

V předchozím výkladu byla obecně rozebrána vkladová povinnost a její specifika. 

Tato povinnost je v obchodním zákoníku upravena v ustanovení § 113 odst. 1, který 

říká, že společník je povinen splatit vklad za podmínek a ve lhůtě určené ve společenské 

smlouvě, popřípadě ve stanovách, nejpozději však do pěti let od vzniku společnosti 

nebo od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu. Dále se zde 

opakuje, že této povinnosti nemůže být společník zproštěn, ledaže jde o snížení 

základního kapitálu prominutím dluhu. Jak uvádí J. Dědič, lhůta pěti let uvedená 

v ustanovení § 113 odst. 1 ObchZ není dispozitivním určením lhůty ke splacení vkladu 

pro případ, že by se toto ujednání ve společenské smlouvě nevyskytovalo, ale pouze 

limituje smluvní svobodu stran při určení lhůty ke splacení vkladu.28 Určení lhůty a 

způsobu splacení vkladu je totiž jednou z povinných náležitostí společenské smlouvy, 

která je uvedena v ustanovení § 110 odst. 1 písm. d) ObchZ, a také jednou z povinných 

náležitostí prohlášení o převzetí závazku k novému vkladu nebo ke zvýšení vkladu při 

zvyšování základního kapitálu dle ustanovení § 143 odst. 6 ObchZ. Pokud společník 

svou povinnost v určené lhůtě nesplní, dostává se do prodlení se splněním vkladové 

povinnosti, což pro něj může mít vážné následky, viz dále. 

 

Současné znění první věty ustanovení § 113 odst. 1 ObchZ je důsledkem novelizace 

provedené zákonem č. 370/2000 Sb.,29 kterým byl upřesněn zejména počátek běhu lhůt 

ke splacení vkladu, jelikož jeho předchozí úprava způsobovala nemalé výkladové 

                                                 
27 Detailně zvláštnosti úpravy závazku splatit vklad vyjmenovává J. Dědič in op. cit. sub. 19, s. 1005. 
28 Dědič, J., op. cit. sub. 19, s. 1007. 
29 Zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník…, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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obtíže.30 Současná úprava tedy udává, že lhůta ke splacení vkladu běží buď zaprvé od 

vzniku společnosti, nebo zadruhé od převzetí závazku k novému vkladu, nebo zatřetí od 

převzetí závazku ke zvýšení vkladu. I. Štenglová uvádí, že se ustanovení § 113 odst. 1 

ObchZ vztahuje na peněžité i nepeněžité vklady.31 Situace je ale složitější. Vzhledem 

k tomu, že, jak již bylo výše uvedeno, ustanovení § 59 odst. 2 ObchZ spolu s § 111 

ObchZ vyžadují splacení všech nepeněžitých vkladů a alespoň 30% peněžitých vkladů 

před vznikem společnosti, dopadá v prvním případě z logiky věci ustanovení § 113 

ObchZ pouze na tu část peněžitých vkladů, které nebyly splaceny před vznikem 

společnosti, a nemůže se týkat nepeněžitých vkladů. V druhém případě je situace stejná, 

jelikož vkladový závazek přebírá osoba, která není společníkem společnosti, a obchodní 

podíl nabude a účast ve společnosti jí vznikne až zápisem zvýšení základního kapitálu 

do obchodního rejstříku.32 Tento zápis má totiž podle ustanovení § 145 ObchZ 

konstitutivní účinky. Aplikací ustanovení § 59 odst. 2 ObchZ a § 145 ObchZ tak 

dospějeme ke stejnému výsledku jako v prvním případě. V třetím případě se však 

ustanovení § 113 ObchZ vztahuje i na nepeněžité vklady. Je tomu tak proto, že 

společník, který se v prohlášení o zvýšení vkladu zaváže k splacení nepeněžitého vkladu 

v určité lhůtě, se, na rozdíl od extranea, může po vypršení této lhůty dostat do prodlení 

se splněním vkladové povinnosti společníka popsané v uvedeném ustanovení, přestože 

ještě nemohlo být zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Tento 

závazek je součástí existujícího obchodního podílu tohoto společníka.33 

 

Je třeba ještě dodat, že do prodlení se dostane jak společník, který vkladovou 

povinnost nesplní ve lhůtě, tak ten, který ji nesplní za podmínek určených ve 

společenské smlouvě, tedy například učiní pokus vkladovou povinnost splnit v eurech 

místo v českých korunách, jak vyžadovala společenská smlouva. V ustanovení § 113 

odst. 1, in fine, ObchZ je pak zdůrazněna povinnost jednatelů společnosti oznámit 

rejstříkovému soudu bez zbytečného odkladu splacení celého vkladu každého 

                                                 
30 K tomu viz Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákoníku. 2. díl. 2. přepracované a doplněné 
vydání, Praha: Linde, 1998, s. 377 – 379. 
31 Štenglová, I. in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2009, s. 359. 
32 Hejda, J., op. cit. sub. 1, s. 26. 
33 Obdobně též J. Dědič in op. cit. sub. 19, s. 1010. 
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společníka.34 Zajímavou je v této souvislosti také otázka, zda a případně kdy se závazek 

splatit vklad promlčuje. Nejvyšší soud k tomu konstatoval, že jelikož se jedná o 

obchodní závazek, který není vyňat z právní úpravy promlčení ani pro něj není 

stanovena zvláštní promlčecí doba, promlčí se tento závazek v obecné čtyřleté 

promlčecí době.35 Promlčecí doba počíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro splacení 

vkladu, kterou určuje společenská smlouva. 

 

Výše jsem tedy rozebral vkladovou povinnost a její zákonné vymezení a dále se budu 

věnovat ustanovením § 113 odst. 2 až 4 ObchZ, které upravují možné důsledky 

nesplnění vkladové povinnosti. 

 

3.3.  Následek prodlení s plněním vkladové povinnosti 
 

Ustanovení § 113 odst. 2 ObchZ obsahuje první následek nesplnění vkladové 

povinnosti a uvádí, že společník, který v určené lhůtě nesplatil předepsanou hodnotu 

peněžitého vkladu, je povinen platit úrok z prodlení ve výši 20% z nesplacené částky, 

nestanoví-li společenská smlouva jinak. Myslí se tím úrok ve výši 20% z nesplacené 

částky ročně, k čemuž lze dojít i analogickou aplikací ustanovení § 502 odst. 2 ObchZ. 

Ustanovení § 113 odst. 2 ObchZ je především sankční povahy36 a upravuje speciálně 

úrok z prodlení, jehož obecná úprava v ustanovení § 369 odst. 1 ObchZ se tak 

nepoužije. Použije se však ustanovení § 369 odst. 2 ObchZ a případnou škodu vzniklou 

společnosti v důsledku pozdního splacení vkladu tak lze uplatňovat, jen pokud není 

kryta úrokem z prodlení.37 Jelikož jsou však uvedená ustanovení dispozitivní, může 

společenská smlouva stanovit, že se platí nižší, vyšší nebo dokonce žádný úrok 

z prodlení, případně že se úrok počítá za jiné období, to jest například za každý den 

prodlení. J. Dědič dovozuje, že je dále možno stanovit placení úroku z prodlení i pro 

                                                 
34 Tato zákonná věta je nadbytečná, neboť, jak uvádí I. Štenglová, z ustanovení § 36 písm. c) ObchZ ve 
spojení s § 32 odst. 3 ObchZ vyplývá povinnost jednatelů zapsat do obchodního rejstříku každou změnu 
v rozsahu splacení vkladu každého společníka. Op. cit. sub. 31, s. 360.  
35 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 1. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1553/2007. In: Soudní judikatura, 
2009, č. 9, s. 701. 
36 Toto potvrdil Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 20. 4. 1998, sp. zn. 1 Odon 132/97. In: Soudní 
judikatura, 1998, č. 16, s. 376. Tomuto rozhodnutí se podrobně věnuji dále v kapitole 3.4.2. 
37 Pelikánová, I., op. cit. sub. 30, s. 381. 
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případ prodlení se splácením nepeněžitého vkladu určitou sazbou z jeho hodnoty.38 

Vzhledem k tomu, že se skutečně jedná o dispozitivní ustanovení zákona, lze 

s uvedeným názorem vyslovit souhlas. Společenská smlouva se může odchýlit i od 

ustanovení § 369 odst. 2 ObchZ, případně stanovit jednorázovou smluvní pokutu 

nastupující v okamžiku uplynutí lhůty ke splacení vkladu.39 S poukazem na to, že 

společenská smlouva může určit povinnost k postupnému splácení vkladu, jeví se velmi 

správným text „v určené lhůtě nesplatil předepsanou hodnotu peněžitého vkladu“. Lze 

od něj snadno dospět k závěru, že povinnost k placení úroku nastává, pokud je 

společník v prodlení se splacením určené části vkladu, a to ačkoliv ještě nebyl povinen 

splatit celý vklad.40 Úrok se pak počítá z rozdílu mezi částkou, kterou byl povinen 

splatit, a částkou, kterou již splatil. 

 

Splacení vkladu, samozřejmě spolu s jeho příslušenstvím, lze vymáhat soudní cestou. 

Tento návrh může podat osoba oprávněná za společnost jednat, anebo v případě její 

nečinnosti i společník v zákonné plné moci dle ustanovení § 131a ObchZ.41 Tento 

společník je pak oprávněn za společnost jednat v průběhu celého soudního řízení. Z 

odstavce 2 citovaného ustanovení vyplývá, že není možné soudně vymáhat splacení 

vkladu, pokud byl společník vyloučen valnou hromadou společnosti. Tak se může stát 

v tzv. kadučním řízení, kterému se věnuje kapitola 3.4 níže. Jelikož ustanovení § 113 

ObchZ zachycuje specifické majetkoprávní důsledky pro případ prodlení, je tím, jak o 

tom bylo pojednáno výše, vyloučena obecná právní úpravu důsledků prodlení. 

Společnost tak nemůže od společenské smlouvy z důvodu prodlení společníka 

odstoupit, valná hromada však může společníka ze společnosti vyloučit.42 Právě úpravě 

vyloučení společníka valnou hromadou společnosti se budu dále podrobně věnovat. 

 

3.4.  Kaduční řízení 
 

                                                 
38 Dědič, J., op. cit. sub. 19, s. 1008. 
39 Tamtéž. 
40 Souhlasně také J. Hejda in op. cit. sub. 1, s. 77. 
41 Toto ustanovení mimo jiné uvádí, že každý společník je oprávněn podat jménem společnosti žalobu o 
splacení vkladu proti společníkovi, který je v prodlení se splacením vkladu. To neplatí, vymáhá-li 
splacení vkladu jednatel nebo jestliže valná hromada rozhodla o vyloučení společníka, který je v prodlení. 
42 Dědič, J., op. cit. sub. 19, s. 1006. 
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Kadučním řízením se dle právní nauky rozumí právem upravený postup orgánů 

společnosti, jehož cílem je vyloučení společníka, který je v prodlení s plněním v zákoně 

vymezených povinností, ze společnosti a s tím spojené uvolnění obchodního podílu 

vyloučeného společníka, kterému zároveň vzniká právo na vypořádací podíl.43 Já se 

budu kadučním řízením zabývat zejména v jeho užším smyslu, který ho chápe jako 

právem upravený postup orgánů společnosti, jehož cílem je vyloučení společníka 

z důvodů uvedených v zákoně, a jeho následků se dotknu jen okrajově. Připomenu, že 

důvody, pro které lze dle platného obchodního zákoníku kaduční řízení vést, jsou dva. 

Zaprvé je to nesplnění vkladové povinnosti, kterému se budu dále věnovat. Zadruhé je 

to nesplnění příplatkové povinnosti, které je předmětem výkladu níže v kapitole 3.6. 

 

Kaduční řízení je v obchodním zákoníku upraveno v ustanovení § 113 odst. 3 a 4. 

Podle něj může společnost vyloučit společníka, který je v prodlení s placením vkladu. 

Spolu s teorií se domnívám, že použití slov „s placením vkladu“ nelimituje použití 

kadučního řízení pouze na peněžité vklady, ale že ho lze použít i v případě prodlení se 

splacením nepeněžitých vkladů.44 Opačný přístup by totiž znamenal zvýhodněné 

postavení těch společníků, kteří se zavázali k poskytnutí nepeněžitého vkladu. Kaduční 

řízení lze pro účely teorie rozdělit na dvě hlavní fáze – vyzývací řízení a rozhodnutí 

valné hromady o vyloučení. Pokud je společník vyloučen, následuje ještě fáze, ve které 

je jeho účast ve společnosti vypořádána. 

 

3.4.1. Vyzývací řízení 
 

Jelikož vyloučení ze společnosti je výrazným zásahem do právního postavení 

společníka, musí mu předcházet zákonem upravená výzva. Tak dle ustanovení § 113 

odst. 3 ObchZ může být společník, který je s placením vkladu v prodlení, společností 

pod pohrůžkou vyloučení vyzván, aby svoji povinnosti splnil ve lhůtě, která nesmí být 

kratší než tři měsíce. Z textu tohoto ustanovení vyplývá, že není povinností společnosti 

kaduční řízení vést, může se rozhodnout též pro jiný postup, kterým se bude snažit 

                                                 
43 Dědič, J., op. cit. sub. 19, s. 1009. 
44 Shodně například I. Štenglová in op. cit. sub. 31, s. 360. O tom, že situace, kdy by se společník dostal 
do prodlení se splacením nepeněžitého vkladu, budou spíše vzácné, bylo již pojednáno výše 
v kapitole 3.2. 
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vynutit splnění vkladové povinnosti společníkem, například může podat žalobu na 

plnění nebo částku vymáhat na ručitelích, pokud jsou. Z povinnosti jednatelů vykonávat 

funkci s péčí řádného hospodáře však vyplývá, že nemohou zůstat nečinní, a musí 

pohledávku vymáhat nebo učiněním výzvy zahájit kaduční řízení.45 

 

Je otázkou, kdo vlastně může uvedenou výzvu učinit. Dle textu zákona tak musí 

učinit společnost, tedy její statutární orgán. Problém tak může nastat v okamžiku, kdy 

společník, který je v prodlení, bude zároveň jediným jednatelem společnosti. Ostatní 

společníci sice mohou s využitím ustanovení § 131a ObchZ jménem společnosti 

vymáhat splacení vkladu takovým společníkem, nejsou již ale oprávněni zahájit kaduční 

řízení. K. Eliáš k tomu uvádí, že výzva může být učiněna i usnesením valné hromady.46 

I. Štenglová s ním tacitně souhlasí, ale zároveň uvádí, že samo usnesení valné hromady, 

že má být společník k splacení vkladu vyzván, k splnění podmínky nestačí. Požaduje, 

aby toto usnesení bylo společníku doručeno nebo aby s ním byl seznámen.47 Z toho 

však plyne, že toto doručení či seznámení by mohlo být provedeno některým ze 

společníků, například předsedou valné hromady, a součinnost jednatele by tak nebyla 

nutná. Je možné také uvažovat tak, že valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti 

a že do její působnosti patří dle ustanovení § 125 odst. 1 písm. h) ObchZ také 

rozhodování o vyloučení společníka a že tato působnost zahrnuje i oprávnění učinit 

výzvu ke splnění vkladové povinnosti.48 Jelikož společník, který je v prodlení se 

splacením vkladu, nemůže dle ustanovení § 127 odst. 5 písm. d) ObchZ vykonávat 

hlasovací právo, nebude moci přijetí usnesení o výzvě zabránit, ani pokud bude 

společníkem většinovým. Takovýto výsledek je dle mého mínění v souladu s účelem 

právní úpravy, která by měla být využitelná proti všem společníkům, lhostejno, zda jsou 

zároveň jediným jednatelem společnosti. K tomuto závěru došel i J. Hejda, který 

argumentuje taktéž účelem právní úpravy a poukazuje též na ustanovení § 125 odst. 3 

ObchZ, dle kterého si valná hromada může vyhradit rozhodování věcí, které jinak náleží 

                                                 
45 Dědič, J., op. cit. sub. 19, s. 1009 – 1010. 
46 Eliáš, K.: Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektum, 1997, s. 125. 
47 Štenglová, I., op. cit. sub. 31, s. 360 – 361. 
48 J. Dědič k tomu sice uvádí, že zákon nestanoví orgán společnosti, který má výzvu učinit, ale dodává, že 
by tak měl standardně učinit jednatel a že závěr, že tak může učinit valná hromada, není nesporný. Op. 
cit. sub. 19, s. 1010 – 1011. 
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do působnosti jiného orgánu.49 Tento závěr konečně podporuje i rozhodnutí Nejvyššího 

soudu Slovenské republiky. Ten judikoval, že doručení zápisu z valné hromady, jehož 

součástí je upozornění na možnost vyloučení ze společnosti, je, vzhledem k tomu, že 

zákon nevyžaduje specifickou formu, dostatečné ke splnění zákonné podmínky.50 

Domnívám se tedy, že výzvu může učinit nejen jednatel, ale též valná hromada 

společnosti. Pokud by byl tento přístup soudy odmítnut, museli by společníci zvolit 

jinou cestu a na valné hromadě jmenovat jiného jednatele, který by následně 

prodlévajícího společníka ke splacení vkladu vyzval. Vzhledem k ustanovení § 127 

odst. 5 písm. d) ObchZ by ani tomuto většinový společník nemohl zabránit. 

 

Za komplikovanou pokládám také otázku, zda, pokud chce společnost zahájit 

kaduční řízení proti jednomu společníku, tak musí učinit také proti všem ostatním 

prodlévajícím společníkům. J. Dědič uvádí, že je to třeba dovodit z principu rovnosti 

společníků, jelikož „opačný postup by bylo možno kvalifikovat jako rozpor s dobrými 

mravy a poctivým obchodním stykem.“51 Dle mého názoru je možné s takto 

kategorickou odpovědí polemizovat. Povinnost společnosti, ostatních společníků i 

třetích stran zachovávat princip rovnosti společníků je jednou z povinností, které 

vyplývají z požadavku, aby veškerá jednání byla v souladu s dobrými mravy a poctivým 

obchodním stykem. Tato povinnost není pro společnost s ručením omezeným v zákoně 

výslovně stanovena, na rozdíl od úpravy společnosti akciové, u které obchodní zákoník 

v ustanovení § 155 odst. 7 stanoví, že „akciová společnost musí zacházet za stejných 

podmínek se všemi akcionáři stejně.“ V obecné úpravě obchodních společností je pak 

ochrana principu rovnosti obsažena v ustanovení § 56a odst. 2 ObchZ, které stanoví, že 

„jakékoliv jednání, jehož cílem je některého ze společníků zneužívajícím způsobem 

znevýhodnit, je zakázáno.“ Dispozici tohoto ustanovení by tak zřejmě naplnilo i jednání 

společnosti, které by nerespektovalo princip rovného zacházení se všemi společníky.52 

Tato práce se nemůže detailně zabývat principem rovnosti, připomenu tedy jen, že 

rovnost není a priori pojmem právním a jako společenský ideál je velmi obtížně 

definovatelná. Formální rovnost by se dala nejvíce zjednodušit do premisy „stejným 

                                                 
49 Hejda, J., op. cit. sub. 1, s. 83 – 84. 
50 Rozsudek Nejvyššího soudu SR ze dne 29. 4. 1997, sp. zn. Obdo V. 5/1997. In: Zo súdnej praxe, 1998, 
č. 1, s. 27. 
51 Dědič, J., op. cit. sub. 19, s. 1010. Ke stejnému závěru došel také J. Hejda in op. cit. sub. 1, s. 82.  
52 Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 1. díl. 2. vydání. Praha: Polygon, 2002, s. 346. 
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stejně, odlišným odlišně v poměru k jejich odlišnosti.“ Materiální aspekt rovnosti pak 

ve svém uvažování poměřuje nejenom určitou normu samu, ale i výsledek její 

aplikace.53 Rovnost společníků tedy nemusí být absolutní, i když použití stejných sankcí 

bude v této situaci základním přístupem. Také Ústavní soud se k problematice rovnosti 

vyjádřil tak, že je kategorií nikoliv abstraktní (absolutní), ale toliko relativní a nelze ji 

chápat mechanicky.54 Domnívám se, že pokud by činění rozdílu mezi společníky bylo 

opodstatněné a nebylo zneužívajícím způsobem znevýhodňující, bylo by možné ho 

v souladu se zákonem ospravedlnit.  Jak již bylo uvedeno, společnost má více možností, 

jak může reagovat na prodlení společníka se splácením vkladu. Povinností jednatelů je 

některý z nich využít. Jednatelé jsou také dle ustanovení § 566 a 567 odst. 2 ObchZ 

povinni vykonávat činnost pro společnost v souladu s jejími nejlepšími zájmy. 

Představme si tedy situaci, kdy společníci A a B jsou v prodlení se splacením svého 

vkladu, přičemž společnosti je známo, že společník A je schopen vklad splatit, kdežto 

společník B je problémový a insolventní. Přidejme ještě fakt, že obchodní podíl 

společníka A představuje například 45% základního kapitálu společnosti a společnost 

jeho peníze potřebuje ke své kapitalizaci. Myslím, že v takovém případě může být zcela 

legitimním postupem společnosti, pokud po společníku A bude soudně vymáhat 

splacení vkladu a se společníkem B zahájí kaduční řízení. Toto samozřejmě platí jen 

v podobných zvláštních případech, když, jak poznamenáno, obecnou normou zůstává 

zákaz činění neodůvodněných rozdílů. J. Dědič svůj výše uvedený názor podkládá také 

tvrzením, že stejné bylo vyvozováno již z říšského zákona o společnostech s ručením 

obmezeným55, který u nás platil za první republiky.56 Tato úprava však v § 66 odst. 1, in 

fine, obsahovala výslovné ustanovení, dle kterého „není přípustno vyjmouti některé 

prodlévající společníky z pohrůžky vyloučení.“ Jsem proto toho názoru, že toto 

historické srovnání spíše ukazuje na fakt, že pokud zákonodárce při tvorbě současného 

obchodního zákoníku historickou úpravu, která u nás platila až do 31. 12. 1950, 

nepřevzal, netrval na bezpodmínečné rovnosti společníků v tomto ohledu. Uzavřu tedy 

                                                 
53 Bobek, M.: Princip rovnosti a zákaz diskriminace (nejen) ve správním právu. Správní právo, 2007, č. 6, 
s. 457. Autor v článku nabízí zajímavý exkurz do problematiky rovnosti a jejího posuzování. 
54 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 8. 11. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 5/95, Sbírka nálezů a usnesení ÚS, sv. 4, 
č. 74, s. 205. Dále viz například nález Ústavního soudu ČR ze dne 7. 6. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 4/95, Sbírka 
nálezů a usnesení ÚS, sv. 3, č. 29, s. 209. 
55 Zákon č. 58/1906 ř. z., o společnostech s ručením obmezeným (dále jen „zákon o společnostech 
s ručením obmezeným“). 
56 Dědič, J., op. cit. sub. 19, s. 1010. 
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tvrzením, že v odůvodněných případech pokládám za možné, aby byly proti 

prodlévajícím společníkům použity různé postupy, které právo v případě prodlení 

společníka se splacením vkladu nabízí. 

 

Výzva nemusí být dle zákona písemná, ale bude to vhodné, aby společnost mohla 

v případě soudního sporu dokázat, že byla výzva učiněna a co bylo jejím obsahem. Tím 

musí být zejména určení lhůty, která musí činit minimálně tři měsíce počítáno ode dne, 

kdy byl společník vyzván. Dále musí výzva obsahovat pohrůžku vyloučením. Pokud by 

výzva tyto náležitosti neobsahovala, nebylo by možné přikročit k druhé fázi kadučního 

řízení a společníka vyloučit. Takové vyloučení by bylo neplatné pro rozpor se zákonem. 

Neplatnosti tohoto usnesení valné hromady by se však musel vyloučený společník 

v zákonné lhůtě dovolat.57 

 

3.4.2. Vyloučení společníka v kadučním řízení 
 

Jestliže společník nesplní povinnost splatit vklad ani v dodatečné lhůtě, nastupuje dle 

ustanovení § 113 odst. 4 ObchZ druhá fáze kadučního řízení, v níž ho může valná 

hromada svým rozhodnutím ze společnosti vyloučit. Je povinností jednatele svolat 

valnou hromadu společnosti, teorie však dovozuje, že valná hromada není povinna 

společníka vyloučit.58 Pokud však bylo výše diskutováno, že činění neodůvodněných 

rozdílů mezi společníky v okamžiku zahájení kadučního řízení by bylo v rozporu 

s dobrými mravy a poctivým obchodním stykem, platí stejný korektiv bezesporu i zde. 

Také zákaz vyjádřený v ustanovení § 56a odst. 2 ObchZ dopadá nejen na společnost, ale 

i na společníky. Na valné hromadě přítomní společníci, by tedy měli hlasovat buď pro, 

nebo proti vyloučení všech společníků, kteří svou povinnost nesplnili. I zde je však dle 

mého názoru možné vzít v úvahu zejména jednání a chování prodlévajících společníků 

a jejich případná vysvětlení nebo záruky.59 

 

                                                 
57 Tamtéž, s. 1011. 
58 Viz například J. Hejda in op. cit. sub. 1, s. 79.  
59 Pokud srovnáme historickou úpravu, nebyla tato tak liberální. Zákon o společnostech s ručením 
obmezeným v ustanovení § 66 odst. 2 stanovil, že po bezvýsledném uplynutí dodatečné lhůty mají býti 
společníci v prodlení jsoucí prohlášeni za vyloučené. Jakmile tedy jednou bylo kaduční řízení společností 
učiněním výzvy zahájeno, nemohlo již být zastaveno. 
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Zákon nedává jasnou odpověď na otázku, zda musí být podmínky vyloučení 

společníka splněny v okamžiku ukončení dodatečné lhůty nebo v okamžiku 

rozhodování valné hromady o vyloučení společníka. K této problematice se však 

vyjádřil Nejvyšší soud v usnesení ze dne 20. 4. 1998,60 v němž rozhodl o dovolání 

společníka, který se domáhal vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti, 

kterým ho tato vyloučila, ačkoliv svůj závazek splatil sice po uplynutí dodatečné lhůty, 

ale ještě před konáním valné hromady, která přijala napadané rozhodnutí. Společník 

dovoláním sporoval usnesení Vrchního soudu, který s odůvodněním, že zákon 

nestanoví, že by právo valné hromady společníka vyloučit zanikalo splacením vkladu, 

jeho žalobu zamítl. Nejvyšší soud se ztotožnil s názorem dovolatele, že je na místě na 

kaduční povinnost aplikovat přiměřeně obecná ustanovení o závazcích. Tak podle 

ustanovení § 324 odst. 2 ObchZ závazek zaniká také pozdním plněním dlužníka. Jelikož 

tedy pozdním splacením vkladu zanikl dovolatelův závazek, nemohla ho za jeho 

nesplnění valná hromada společnosti později vyloučit. Společníka tedy nelze vyloučit, 

pokud svůj vklad splatí kdykoliv před tím, než je jeho vyloučení odsouhlaseno valnou 

hromadou společnosti. 

 

Výše uvedený závěr odpovídá názoru, že v úpravě kadučního řízení výrazně převládá 

funkce uhrazovací nad funkcí sankční. Tento přístup dokládá také skutečnost, že 

společník má v případě svého vyloučení nárok na vypořádací podíl a součástí právní 

úpravy není nějaká forma sankce, například ta v podobě ztráty nároku na to, co již bylo 

na vklad splaceno, kterou obsahoval již zmíněný zákon o společnostech s ručením 

obmezeným. Sankce v ustanovení § 113 ObchZ přesto nechybí. Jak již bylo přiblíženo 

výše, je upravena v odstavci 2, který stanoví povinnost společníka platit úrok z prodlení 

ve výši 20% z nesplacené částky, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Toto 

rozdělení sankční a uhrazovací funkce uvnitř ustanovení § 113 ObchZ potvrdil 

v citovaném usnesení i Nejvyšší soud České republiky.61 Ten mimo jiné uvedl, že 

ustanovení § 113 odst. 3 ObchZ má „především uhrazovací funkci, když společnost pod 

pohrůžkou vyloučení vyzývá společníka ke splacení vkladu,“ a dále, že ustanovení § 

113 odst. 2 ObchZ je „ustanovením především sankční povahy, postihujícím společníka 

za prodlení se splacením vkladu od okamžiku, kdy se dostal do prodlení, až do doby, 
                                                 
60 Op. cit. sub. 36. 
61 Tamtéž. 
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kdy svůj vklad splatil.“ Zda je toto dělení funkcí na místě, je diskutabilní. I. Pelikánová 

s kritickým nádechem k současné úpravě uvádí, že absence sankce v kadučním řízení je 

nejhlubším rozdílem v porovnání zákona o společnostech s ručením obmezeným s 

naším současným obchodním zákoníkem.62 Sankce použitá v historické úpravě však 

z prodlévajících společníků paradoxně nejvíce trestala ty, kteří měli k celkovému 

splacení svého vkladu nejblíže. Současná právní úprava však naopak efektivně přenáší 

část újmy vytvořené neplatícím společníkem na společnost, která je povinna naložit 

s uvolněným obchodním podílem podle zákona a následně vyplatit vyloučenému 

společníkovi vypořádací podíl. Zákonodárce však zároveň jinými ustanoveními 

obchodního zákoníku společnost v této situaci chrání. K tomu viz více v kapitole 3.4.3. 

níže. 

 

Jak již bylo uvedeno, rozhoduje o vyloučení společníka valná hromada. K jejímu 

rozhodnutí je dle ustanovení § 127 odst. 3 ObchZ potřebná prostá většina hlasů 

přítomných společníků, nevyžaduje-li společenská smlouva vyšší počet hlasů. Dle již 

zmíněného ustanovení § 127 odst. 5 písm. b) a d) ObchZ nemůže vylučovaný společník 

vykonávat hlasovací právo a z v ustanovení § 127 odst. 6 ObchZ uvedeného odkazu na 

obdobné použití ustanovení § 186c odst. 1 ObchZ vyplývá, že se jeho hlasy nepočítají 

ani při stanovení usnášeníschopnosti a kvóra valné hromady. To je velmi správné a 

umožňuje to společnosti vyloučit i většinového společníka. Toto rozhodování se dle 

ustanovení § 141 odst. 1 ObchZ nepovažuje za rozhodování o změně společenské 

smlouvy, ale zákon ukládá, že o něm musí být pořízen notářský zápis. Účinností 

rozhodnutí valné hromady zaniká účast prodlévajícího společníka ve společnosti. 

Jednateli vzniká povinnost vyhotovit úplné znění společenské smlouvy a založit ho do 

sbírky listin obchodního rejstříku spolu s notářským zápisem o vyloučení společníka. 

 

3.4.3. Situace po vyloučení společníka a úprava vypořádání  
 

Na konci výkladu o kadučním řízení se musím v krátkosti zmínit o tom, co následuje 

po vyloučení společníka. Část důsledků, jako třeba nutnost vyhotovit nové úplné znění 

                                                 
62 Pelikánová, I., op. cit. sub. 30, s. 381 – 2. Na s. 385 citované publikace pak autorka tuto skutečnost 
označuje za zásadní oslabení sankčního systému a omezení ochrany třetích osob.  



24 
 

společenské smlouvy, už byla uvedena výše. Úpravu důsledků kadučního řízení dále 

nalezneme zejména v ustanovení § 113 odst. 5 a 6 ObchZ. Podle nich obchodní podíl 

vyloučeného společníka přechází na společnost, která jej může rozhodnutím valné 

hromady buď převést na jiného společníka, nebo na třetí osobu. Pokud k převodu 

obchodního podílu nedojde, musí valná hromada rozhodnout buď o snížení základního 

kapitálu o výši jeho vkladu, nebo o tom, že ostatní společníci poměrně převezmou jeho 

obchodní podíl za úplatu ve výši vypořádacího podílu. Toto rozhodnutí musí valná 

hromada učinit do 6 měsíců ode dne, kdy došlo k vyloučení společníka, a to pod 

hrozbou soudního zrušení společnosti. Výše uvedené možnosti nejsou takto seřazeny 

náhodně, ale tvoří jakousi logickou posloupnost. Ustanovení § 150 ObchZ dále upravuje 

způsob vypořádání s vyloučeným společníkem. Tomu v okamžiku přechodu 

obchodního podílu na společnost vzniká právo na vypořádací podíl. Jeho výše se 

stanoví jako část vlastního kapitálu společnosti, která poměrně připadá na uvolněný 

obchodní podíl, nestanoví-li společenská smlouva, že se zjistí z čistého obchodního 

majetku na základě posudku znalce.63 Vypořádací podíl je společnost povinna vyplatit 

bez zbytečného odkladu, ale až poté, co byl vklad připadající na tento podíl splacen. 

Lhůta splatnosti vypořádacího podílu může být společenskou smlouvou prodloužena. 

Společník, který má právo na vypořádací podíl, ručí za splacení na něj připadajícího 

vkladu nabyvatelem tohoto obchodního podílu. To znamená, že přechodem obchodního 

podílu na společnost povinnost splatit vklad nezaniká a společnost může splacení 

vkladu dále vymáhat na vyloučeném společníku jako na ručiteli. Lze zhodnotit, že 

vyloučení společníka může být nemalou komplikací pro společnost a její společníky, 

zákon se nicméně pomocí ručení vyloučeného společníka a úpravy vypořádání snaží, 

aby možná finanční újma na společnost a potažmo její společníky nedopadla. 

 

3.5.  Navrhovaná rekodifikační úprava a návrhy de lege ferenda 
 

Na závěr této kapitoly bych se rád zastavil také nad změnami, které by měla přinést 

nová úprava soukromého práva, a to zejména proto, že již je veřejnosti k dispozici 

                                                 
63 Viz ustanovení § 61 odst. 2 ObchZ. 
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návrh paragrafovaného znění jak nového občanského zákoníku64, tak zákona o 

obchodních korporacích,65 a nelze je tedy v mé práci opomenout. Vyloučení společníka 

pro nesplnění vkladové povinnosti by dle stávající verze návrhu mělo být upraveno 

v ustanovení § 158 ZoOK. Vzhledem k tomu, že zákon o obchodních korporacích 

připouští, aby měl jeden společník více podílů, uvádí se v návrhu zákona, že vyloučení 

se týká jen toho podílu, na který připadá vklad, s jehož splácením je společník 

v prodlení. Vyloučení zůstává oprávněním valné hromady, ale v zákoně není přímo 

upraveno. Dle zákonného odkazu se na něj použijí ustanovení nového občanského 

zákoníku upravující vyloučení člena ze spolku pro závažné porušení povinností.  

 

Úprava vyloučení člena66 ze spolku se v novém občanském zákoníku nachází 

v ustanoveních § 232 až 237 a přináší mnoho nového, jádro úpravy však zůstává stejné. 

Z procedurálního hlediska je stále nutná výzva společnosti, na zjednání nápravy však 

bude mít společník pouze přiměřenou lhůtu. Ta jistě bude moci být kratší než 

tříměsíční, už s ohledem na to, že za první republiky byla tato lhůta měsíční.67 Návrh na 

toto vyloučení bude moci podat v písemné formě kterýkoliv společník. Tato ustanovení 

ale neodstraňují nejistotu v tom smyslu, kdo je oprávněn společníka ke splacení vkladu 

vyzvat.68 Vzhledem k tomu, co jsem v této práci uvedl, bych de lege ferenda uvítal 

výslovné ustanovení v tom smyslu, že i výzvu ke splnění povinnosti je oprávněna učinit 

valná hromada. Problematickou situaci by však mělo pomoci řešit také ustanovení § 160 

odst. 2 NOZ, které ukládá soudu povinnost i bez návrhu ustanovit právnické osobě 

opatrovníka, jsou-li zájmy jejího člena v rozporu se zájmy právnické osoby a nemá-li 

tato jiného člena schopného ji zastupovat. 

 

Nový občanský zákoník dále dává v ustanovení § 236 společníku právo žádat 

vysvětlení k návrhu na vyloučení a uvést i doložit vše, co mu je ku prospěchu. To 

hodnotím jako pozitivní, neboť to valné hromadě dá informace potřebné k rozhodnutí, 
                                                 
64 Vládní návrh občanského zákoníku, získaný z www.obcanskyzakonik.justice.cz dne 17. 11. 2010 (dále 
jen „nový občanský zákoník“ či též jen „NOZ“). 
65 Vládní návrh zákona o obchodních korporacích, získaný z www.obcanskyzakonik.justice.cz dne 17. 11. 
2010 (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ či též jen „ZoOK“). 
66 Jelikož se v této práci zabývám společníky společnosti s ručením omezeným a nikoliv členy spolku a 
právní úprava se použije bez faktické změny i na společníky, nahradím pro přehlednost v pasážích, které 
se věnují návrhu nového občanského zákoníku, slovo „člen“ slovem „společník“. 
67 Viz ustanovení § 66 odst. 1, věta druhá, zákona o společnostech s ručením obmezeným.  
68 Viz výklad výše v kapitole 3.4.1. 
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zda se společníka rozhodne vyloučit, čili nic. Konečně ustanovení § 237 NOZ upravuje 

výslovně právo společníka v prekluzivní lhůtě tří měsíců od doručení rozhodnutí o 

vyloučení podat návrh soudu na určení neplatnosti tohoto rozhodnutí. Je tedy vidět, že 

rekodifikace soukromého práva nepřináší v oblasti vyloučení společníka pro nesplnění 

vkladové povinnosti žádné výrazné změny. Domnívám se, že současná úprava je, 

pomineme-li problémy výše zmíněné, zásadně funkční, a proto nebylo třeba velké 

změny činit. 

 

3.6.  Vyloučení společníka pro nesplnění příplatkové povinnosti 
 

Jak bylo uvedeno v samém úvodu této kapitoly, společnost může rozhodnutím valné 

hromady vyloučit společníka pro nesplnění vkladové povinnosti nebo pro nesplnění 

příplatkové povinnosti. Příplatková povinnost je tak stavěna na roveň povinnosti 

vkladové. Její právní povaha je však částečně odlišná a jejím smyslem je posílení 

kapitálové vybavenosti společnosti, případně krytí jejích ztrát.69 Dle ustanovení § 121 

ObchZ může společenská smlouva založit oprávnění valné hromady k uložení 

povinnosti společníkům k přispění na vytvoření vlastního kapitálu společnosti 

příplatkem mimo základní kapitál.70 Valná hromada rozhoduje prostou většinou 

přítomných společníků. Jelikož je příplatek placen mimo základní kapitál, nemá vliv na 

výši vkladu společníka ani na výši základního kapitálu. Tento příplatek může být dle 

zákona pouze peněžitý a jeho výše je u každého konkrétního společníka omezena 

částkou odpovídající polovině vkladu tohoto společníka do základního kapitálu 

společnosti. Z celkové výše uloženého příplatku platí každý společník tu část, která 

připadá na jeho podíl na základním kapitálu společnosti. 

 

Příplatková povinnost je součástí obchodního podílu. Pokud byl tedy k danému 

obchodnímu podílu již uložen příplatek v maximální výši, nelze ani na novém 

společníku, který tento podíl nabyl, žádat další příplatek. Příplatek tedy lze uložit i 

opakovaně, ale jakmile jeho výše dosáhne částky odpovídající polovině základního 

kapitálu, nelze již další příplatek uložit. Poskytnuté příplatky lze společníkům též vrátit, 

                                                 
69 Pokorná, J., op. cit. sub. 3, s. 184. 
70 Stejně jako text zákona pro tuto legální definici použiji zkratku a dále budu psát pouze „příplatek“. 
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to ale pouze v rozsahu, ve kterém převyšují ztráty společnosti. Vracená částka musí být 

mezi společníky opět rozdělena poměrně podle výše poskytnutých příplatků. Pokud 

bude již uložena příplatková povinnost v maximální výši a následně bude část 

poskytnutých příplatků společníkům vrácena, obnoví se ve stejném rozsahu i možnost 

příplatkovou povinnost společníkům opět uložit. Pokud bude zvýšen základní kapitál 

společnosti, bude možné uložit také další odpovídající příplatky.71 Zákon nestanoví 

lhůtu ke splnění příplatkové povinnosti, tuto však může stanovit společenská smlouva 

nebo též rozhodnutí valné hromady, jímž se tato povinnost ukládá. Podpůrně by se 

použilo ustanovení § 340 odst. 2 ObchZ, podle něhož by byl společník povinen 

poskytnout plnění bez zbytečného odkladu poté, co o to byl společností požádán. Na 

rozdíl od povinnosti vkladové nezakazuje obchodní zákoník zánik příplatkové 

povinnosti započtením či zproštěním společníka této povinnosti. Jak ale dovodil J. 

Dědič, k prominutí tohoto dluhu by bylo třeba zrušení rozhodnutí valné hromady o 

uložení příplatkové povinnosti, jinak by jednatel odpovídal společnosti za škodu 

způsobenou prominutím dluhu.72 

 

Právní následky prodlení společníka s plněním příplatkové povinnosti jsou upraveny 

odkazem na obdobné užití ustanovení § 113 odst. 2 až 6 ObchZ, tedy úpravy následků 

nesplnění vkladové povinnosti.73 Z toho vyplývá, že pro ně platí vše, co bylo uvedeno o 

následcích prodlení s plněním vkladové povinnosti v kapitolách 3.3. až 3.5. této práce. 

Jediným výraznějším rozdílem je nemožnost, aby se společník jménem společnosti 

domáhal splacení příplatku jiným společníkem, neboť ustanovení § 131a ObchZ mu 

toto oprávnění nedává. Také postavení společníků, kteří by pro prodlení s plněním 

příplatkové povinnosti chtěli vyloučit společníka, jenž je zároveň jediným jednatelem 

společnosti, bude obtížnější, jelikož obchodní zákoník s tímto prodlením nespojuje 

zákaz výkonu hlasovacích práv.74 Je ještě třeba zmínit, že ustanovení § 121 odst. 2 

ObchZ umožňuje, aby společník se souhlasem valné hromady dobrovolně poskytl 

                                                 
71 Štenglová, I., op. cit. sub. 31, s. 389 – 390. 
72 Dědič, J., op. cit. sub. 19, s. 1076. 
73 Viz ustanovení § 121 odst. 1, in fine, ObchZ. 
74 Viz diskuzi o tom, kdo může učinit výzvu ke splacení vkladu v kapitole 3.4.1. 
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příplatek, i když to společenská smlouva nestanoví. Takový příplatek však nelze na 

společníku vymáhat a nelze tedy ani užít ustanovení § 113 odst. 2 až 6 ObchZ.75 

 

Na rozdíl od úpravy vkladové povinnosti by však úprava příplatkové povinnosti měla 

být zákonem o obchodních korporacích výrazně změněna, pokládám tedy za důležité 

zmínit se i zde o navrhované rekodifikační úpravě.76 Základ navrhované úpravy 

odpovídá úpravě současné a oprávnění valné hromady uložit příplatky musí tedy být 

určeno společenskou smlouvou. Ta nově musí určit i výši, jakou nesmí příplatky ve 

svém souhrnu překročit. Zachován zůstává i odkaz, dle kterého se v případě prodlení 

užijí ustanovení upravující následky nesplnění vkladové povinnosti. Zcela nově však 

zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 172 upravuje právo společníka, který 

pro uložení povinnosti poskytnout příplatek nehlasoval a příplatek platit nechce, vzdát 

se svého podílu ve společnosti do 1 měsíce od rozhodnutí valné hromady o uložení 

příplatku. Okamžikem doručení oznámení společníka, že toto právo využívá, 

společnosti, zaniká účast společníka ve společnosti a vzniká mu právo na vypořádání. 

Toto právo však může využít pouze společník, který zcela splatil svůj vklad. 

Navrhovaná úprava příplatkové povinnosti tak zejména akcentuje smluvní svobodu 

společníků. Ti si mohou sami určit, zda bude umožněno uložit příplatek a jakou výší 

bude příplatková povinnost limitována. Pokud se potom některý ze společníků 

rozhodne, že do společnosti nechce nebo nemůže další finance investovat, má možnost 

ze společnosti vystoupit.77 Úprava příplatkové povinnosti také konverguje s novým 

přístupem rekodifikační úpravy k základnímu kapitálu, kdy jeho minimální hodnota, a 

tedy i jeho kapitalizační funkce, budou výrazně sníženy a případná možnost uložit 

příplatkovou povinnost tedy bude pro společnosti snadnou cestou k finančním 

prostředkům v okamžiku, kdy tyto potřebuje. Novou úpravu příplatkové povinnosti tedy 

hodnotím jako krok správným směrem. 

 

                                                 
75 Je tomu tak proto, že společníku ani souhlasem valné hromady s poskytnutím dobrovolného příplatku 
nevzniká příplatková povinnost. Dědič, J., op. cit. sub. 19, s. 1078. 
76 Příplatková povinnost je upravena v ustanoveních § 170 až 174 ZoOK. 
77 Po zavedení tohoto tzv. abandonního práva volala již v roce 1998 I. Pelikánová, inspirována úpravou 
německou. Poznamenala také správně, že vzhledem k tomu, že výše příplatku byla limitována, nebylo ale 
jeho upravení zcela nezbytné. Zákon o obchodních korporacích již výši příplatku nelimituje, a dává tedy 
zároveň společníkům i abandonní právo. Pelikánová, I., op. cit. sub. 30, s. 437 – 438. 
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4. Vyloučení společníka soudem 
 

Výše jsem se zabýval úpravou vyloučení společníka rozhodnutím valné hromady. To 

je však možné učinit pouze na základě ustanovení § 113 a § 121 odst. 1 ObchZ a z tam 

uvedených důvodů. V ostatních situacích není společnost oprávněna společníka 

vlastním rozhodnutím vyloučit. Není to možné ani rozhodnutím valné hromady o změně 

společenské smlouvy dle ustanovení § 125 odst. 1 písm. d) ObchZ, protože judikatura i 

právní teorie se shodují v tom, že rozhodnutí o změně v osobách společníků do rámce 

tohoto ustanovení nepatří, neboť ustanovení § 113 a § 121 odst. 1 ObchZ jsou 

ustanoveními speciálními a jen na jejich základě může společnost společníka vyloučit.78 

To vyplývá i ze skutečnosti, že ustanovení § 125 odst. 1 ObchZ oprávnění valné 

hromady společníka v kadučním řízení vyloučit vyjmenovává v písm. h) a o oprávnění 

k jinému typu vyloučení se nezmiňuje. Zákonodárce však zároveň chtěl dát společnosti 

možnost ochrany před společníkem, který závažným způsobem porušuje ostatní 

povinnosti, a upravil proto i možnost vyloučení společníka rozhodnutím soudu. 

Vyloučení společníka soudem je celkově upraveno v ustanovení § 149 ObchZ a jeho 

hlavní úlohou je ochrana společnosti. Zároveň v této úpravě ale můžeme vidět i ochranu 

společníka, jelikož o jeho vyloučení rozhoduje soud, když by jinak toto rozhodování 

mohlo být zákonodárcem svěřeno valné hromadě společnosti.79 Konstrukce právní 

úpravy vyloučení společníka soudem navíc stanoví poměrně přísné podmínky, za 

kterých je možno společníka vyloučit. Tato úprava bude předmětem rozboru v této 

kapitole. 

 

4.1.  Rozbor zákonných podmínek vyloučení společníka soudem 
 

Podle ustanovení § 149 ObchZ se společnost může domáhat u soudu vyloučení 

společníka, který porušuje závažným způsobem své povinnosti, ačkoliv k jejich plnění 

byl vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn. S podáním tohoto návrhu 

musí souhlasit společníci, jejichž vklady představují alespoň jednu polovinu základního 

kapitálu. Pro účely následujícího výkladu tuto právní úpravu rozdělím na čtyři 
                                                 
78 Z teorie uveďme například Dědič, J., op. cit. sub. 19, s. 1280. Ze soudních rozhodnutí pak rozsudek 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 1997, op. cit. sub. 24. 
79 Takto k úpravě přistupuje I. Pelikánová in op. cit. sub. 30, s. 571. 
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podmínky, které musí být splněny, aby mohla společnost u soudu uspět s návrhem na 

vyloučení společníka. Zaprvé musí společník porušovat své povinnosti závažným 

způsobem. Zadruhé společník musí být k plnění těchto povinností neúspěšně vyzván a 

na možnost vyloučení musí být písemně upozorněn. Zatřetí s návrhem musí souhlasit 

absolutní většina společníků. Začtvrté společnost musí soudu podat návrh na vyloučení 

společníka. K zmíněným podmínkám již vzhledem k téměř dvacetileté existenci této 

úpravy existuje poměrně bohatá judikatura a věnuje se jim i odborná literatura. Je však 

třeba předznamenat, že tyto nejsou prosty rozporů. Výše uvedené podmínky na 

následujících stranách podrobně rozeberu.  

 

4.1.1. Porušování povinností společníka 
 

Zákonná úprava požaduje, aby společník porušoval povinnosti závažným způsobem, 

aby se společnost mohla domáhat jeho vyloučení. Žádné vodítko k tomu, co se rozumí 

závažným porušením povinnosti, však nedává. Je tak třeba zejména hned zkraje 

zdůraznit, že se musí jednat o porušení povinnosti společníka, tedy přesněji porušení 

povinnosti, kterou společník má z titulu společníka. Nelze tedy společníka, který je 

zároveň jednatelem, vyloučit z důvodu neplnění povinností, které má z titulu jednatele. 

Zde by bylo namístě postupovat proti němu jako proti jednateli a například na něm 

vymáhat škodu porušením povinnosti způsobenou. Tento přístup ustanovil již v roce 

1995 Vrchní soud v Praze.80 V odvolacím řízení soud rozhodoval o návrhu na vyloučení 

společníka, kterému společnost, zřejmě oprávněně, vytýkala řadu protiprávních jednání, 

která však byla jednáními, které tento společník činil nikoliv jako společník, nýbrž jako 

jednatel. Vrchní soud z tohoto důvodu změnil prvoinstanční rozhodnutí a návrh 

společnosti zamítl, protože co se povinností společníka týče, uváděla společnost pouze 

neúčast společníka na jejích valných hromadách. Zde soud uzavřel, že účast na valných 

hromadách společnosti je právem, nikoliv povinností společníka, a tedy že 

nevykonávání těchto práv nemůže být důvodem vyloučení společníka. Je tedy třeba 

zejména zodpovědět otázku, jaké jsou povinnosti společníka společnosti s ručením 

omezeným a zejména pro porušení kterých z nich může být společník vyloučen. 

                                                 
80 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 3. 1995, sp. zn. 7 Cmo 89/94. In: Právní rozhledy, 1995, 
č. 12, s. 496. 
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Povinnosti společníka jsou protiváhou jeho práv a mají více pramenů. Primárním je 

obchodní zákoník, který však společníkům výslovně ukládá pouze několik povinností. 

Nejvýznamnějšími z nich jsou povinnost splatit vklad a povinnost přispět na vytvoření 

vlastního kapitálu společnosti. Obě tyto povinnosti již byly rozebrány výše. Je k nim 

tedy třeba pouze dodat, že dle rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky může být 

prodlení se splacením vkladu při splnění podmínek ustanovení § 113 odst. 3 a 4 ObchZ 

důvodem pro vyloučení společníka dle ustanovení § 149 ObchZ. Společnost však musí 

učinit výzvu, která splňuje náležitosti podle ustanovení § 113 odst. 3 i § 149 ObchZ.81 

Stejné by zřejmě platilo i pro prodlení s plněním příplatkové povinnosti. Dále obchodní 

zákoník společníkům v ustanovení § 113 odst. 6 ukládá povinnost převzít za zákonem 

stanovených podmínek odpovídající část obchodního podílu společníka, jehož účast ve 

společnosti skončila bez právního nástupce, pokud o tomto postupu rozhodne valná 

hromada společnosti. Obchodní podíl přechází na společníky automaticky již 

rozhodnutím valné hromady, jejich povinností však je zaplatit společnosti odpovídající 

část hodnoty vypořádacího podílu, který na tento obchodní podíl připadá.82 Další 

povinností společníka je povinnost v případě, že nastane situace předvídaná 

v ustanovení § 59 odst. 2, věta čtvrtá, obchodního zákoníku, zaplatit hodnotu jím 

vloženého nepeněžitého vkladu v penězích. Zřejmě poslední z listu zákonných 

povinností každého společníka je povinnost, v případě, že dosud nebylo zapsáno 

splacení všech vkladů do základního kapitálu do obchodního rejstříku, zákonné 

solidární ručení za dluhy společnosti podle ustanovení § 106 odst. 2 obchodního 

zákoníku, a to do výše souhrnu nesplacených částí všech vkladů.83 Ve výše uvedených 

případech, vyjma povinnosti poslední, může být prodlení s plněním povinnosti 

důvodem pro vyloučení společníka. U povinnosti ručení je těžké si vyloučení 

společníka představit, a to zejména proto, že se nejedná o povinnost ve vztahu ke 

společnosti, nýbrž k jejím věřitelům. Z výše uvedeného je také vidět, že všechny 

výslovné povinnosti společníků uvedené v obchodním zákoníku jsou povahy povinnosti 

něco zaplatit, což je pro kapitálovou obchodní společnost a její společníky typické. 

                                                 
81 Rozhodnutí Nejvyššího soud ČR ze dne 19. 3. 1997, sp. zn. 1 Odon 49/96. In: Obchodní právo, 1997, č. 
7 – 8, s. 53. 
82 Jako jednu z mála zákonných povinností společníka toto uvádí I. Štenglová in op. cit. sub. 6, s. 162. 
83 Detaily této problematiky jsou mimo rámec tohoto textu. Pro širší výklad o této povinnosti společníků 
viz výklady T. Dvořáka in op. cit. sub. 21, s. 176 nebo J. Dědiče in op. cit.sub. 19, s. 964. 
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Další povinnosti může společníkům stanovit zejména společenská smlouva 

společnosti. Mezi takovéto povinnosti bude pravidelně patřit povinnost osobní účasti na 

společnosti, povinnost zdržet se konkurenčního jednání neboli zákaz konkurence 

společníků, povinnost dbát o dobré jméno společnosti nebo například různé povinnosti 

informační. Není sporu o tom, že pro závažné porušování povinností plynoucích ze 

společenské smlouvy může společnost podat návrh na vyloučení společníka ze 

společnosti.84 

 

Povinnosti ke společnosti však mohou společníku plynout také z písemných závazků 

společníka ke společnosti, například pokud se společník zaváže, že pro společnost bude 

činný v rámci své profese, nebo že společnosti poskytne prostory pro její provozovnu. 

Zdá se ale, že je zde třeba postupovat s velkou opatrností. Pokud se společník k výše 

uvedenému zaváže ve společenské smlouvě nebo stanovách, případně závazek učiní 

jiným způsobem, ale výslovně jako společník společnosti, bude zřejmě možno dovodit, 

že porušení takového závazku je porušením povinnosti společníka. Pokud by však ve 

výše uvedených vztazích společník vystupoval v odlišné roli, to jest například jako 

zaměstnanec, smluvní partner dle smlouvy o dílo nebo jako pronajímatel nebytového 

prostoru, pak by porušování povinností v takovém vztahu nebylo možno dle 

převládajících teoretických názorů postupem dle ustanovení § 149 ObchZ postihnout. 

Důvodem k tomuto závěru je fakt, že pokud je třeba lišit povinnosti společníka a 

jednatele společnosti, je zcela jistě nutné lišit také povinnosti společníka a povinnosti 

vzniklé z jiných vztahů této osoby ke společnosti.85 Konkrétními rozhodnutími soudů je 

však možno podložit pouze striktní oddělení povinností jednatele a společníka.86 

 

Nejasné bylo, zda mezi povinnosti společníka sledované v ustanovení § 149 ObchZ 

patří také další blíže nespecifikované povinnosti vyplývající z funkce společnosti či z 

                                                 
84 I. Štenglová dokonce uváděla, že společník může být vyloučen pouze pro porušování povinností, které 
plynou ze zákona nebo ze společenské smlouvy. K tomu je třeba podotknout, že tento přístup byl již 
judikaturou částečně překonán. Viz další výklad v této kapitole. Štenglová, I.: K judikatuře v oblasti 
právní úpravy ukončení účasti společníka ve společnosti soudem. Soudní rozhledy, 1998, č. 11, s. 281. 
Citovány s. 283 – 4. 
85 Souhlasně například Dědič, J., op. cit. sub. 19, s. 1281 nebo Dvořák, T., op. cit. sub. 21, s. 211. 
86 Viz například rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, op. cit. sub. 80, nebo usnesení Nejvyššího soudu ČR 
ze dne 10. března 2009, sp. zn. 29 Cdo 2626/2007. 
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obchodního zákoníku. Tato otázka byla zodpovězena Nejvyšším soudem České 

republiky v usnesení ve věci sp. zn. 29 Odo 1007/2005,87 ve které šlo o návrh na 

vyloučení společnice, která společnosti opakovaně komplikovala a později i zabránila 

využití společnicí pronajatých nebytových prostor, v nichž měla společnost provozovnu. 

Nejvyšší soud rozhodl tak, že povinnosti společníka mohou vyplývat i ze zásad, na 

kterých stojí obchodní zákoník, z jiných než písemných závazků společníka, případně i 

z jiných právních skutečností. Toto rozhodnutí je mimořádně zajímavé, ale zároveň by 

se mohlo zdát, že do značné míry odporuje předcházející judikatuře. Společnost měla 

prostory pro svou provozovnu od společnice pronajaté, přičemž o platnost nájemní 

smlouvy se mezi stranami vedl spor. Vyloučená společnice se tak bránila také tvrzením, 

že nikdy nepřevzala povinnost zajistit společnosti užívání nemovitosti. Z toho by bylo 

možno dovodit, že pokud porušila nějakou povinnost, byla to povinnost pronajímatele, 

nikoliv společnice. K rozhodnutí je ale třeba přistupovat tak, že Nejvyšší soud 

společnici vyloučil pro porušení povinnosti, která plyne ze zásad, na kterých stojí 

obchodní zákoník, a to konkrétně povinnosti loajality společníka ke společnosti. 

 

Mezi zákonnými, písemnými a velmi konkrétními povinnostmi se tak zhmotňuje také 

povinnost loajality společníka ke společnosti, kterou však dříve než Nejvyšší soud ve 

stejném sporu přesněji popsal Vrchní soud v Praze. Ten uvedl, že společnice „podpisem 

společenské smlouvy vyjádřila souhlas s podnikáním společnosti“ a že „zvyšování 

zisku, snižování ztrát a možnost rozvoje podnikání společnosti je cílem nejenom 

společnosti, ale i jejích společníků.“88 Teorie v těchto soudních rozhodnutích správně 

vidí zakotvení povinnosti loajality společníků ke společnosti, která by se jako stříbrná 

nit měla táhnout skrz jejich veškeré jednání.89 Z toho vyplývá, že nelze poskytnout 

právní ochranu jednání, které se této povinnosti příčí, a to přestože jinak třeba ani není 

striktně protiprávní. Takové jednání je zároveň zřejmě v rozporu s požadavkem 

poctivého obchodního styku v soukromoprávních vztazích.  

 

                                                 
87 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 29 Odo 1007/2005. 
88 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. února 2005, sp. zn. 7 Cmo 117/2004. 
89 Na publikaci tohoto soudního rozhodnutí reagoval například P. Čech v článku Čech, P.: K (nepsaným) 
povinnostem společníka společnosti s ručením omezeným aneb Potvrzení existence povinnosti loajality 
společníka v českém právu. Jurisprudence, 2006, č. 3, s. 67. 
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Okruh povinností společníků je tedy nejen ve vztahu k ustanovení § 149 rozšířen o 

důležitou povinnost loajality. To je dle mého názoru pozitivní krok, neboť, jak uvádí P. 

Čech: „právo jednoduše nemůže tolerovat, aby se A spojil s B a C k založení 

společnosti, uzavřel s nimi společenskou smlouvu, která toto spojení institucionalizuje 

za účelem dosahování společného cíle, a poté beztrestně vykonával mj. ke škodě B a C 

svá práva ve společnosti způsobem, který bez legitimních důvodů brání společnosti 

v tom, aby tento cíl realizovala, třebaže k tomu jinak existují všechny předpoklady.“90 

Tento institut je nicméně v našem právu poměrně nový a do judikatury soudů proniká 

jen postupně.91 Také teorie se o něm zatím zmiňuje spíše opatrně. J. Pokorná uvádí, že 

požadavek loajality lze dovodit z „právní povahy společnosti jako společenství 

zakládaného vědomě s představou společně dosahovaného cíle“, a subsumuje pod něj 

povinnost uchovávat v tajnosti informace důležité pro podnikání společnosti, povinnost 

vždy dbát o zájmy společnosti a upřednostňovat je před zájmy vlastními a vlastním 

jednáním nepoškozovat zájem společnosti.92 Domnívám se, že povinnost loajality bude 

do budoucna rozšiřovat počet úspěšných návrhů na vyloučení společníka ze společnosti, 

jelikož místo právního formalizmu používá maximy spravedlnosti, dobré víry a 

poctivého obchodního styku. 

 

Kritiku formalizovaného přístupu soudů k rozhodování návrhů dle ustanovení § 149 

ObchZ, kterýžto nevede k ochraně společnosti před škodlivým jednáním společníka, 

výstižně ve svém dovolání shrnula společnost ve sporu ve věci sp. zn. 29 Cdo 

2626/2007.93 Kritizován byl Vrchní soud v Olomouci, který se v předchozí instanci ve 

věci opět zaměřil pouze na oddělení jednání jednatele a společníka. Je velmi diskusní, 

jak dopadne právě ustavení povinnosti loajality na striktní dělení povinností společníka 

a jednatele, případně společníka a zaměstnance a podobně, ačkoliv se jedná o jednu 

fyzickou osobu. Může být tato osoba loajálním společníkem a zároveň záměrně 

porušovat povinnosti jednatele či smluvního partnera? A pokud si na tuto otázku 

                                                 
90 Čech, p., op. cit. sub. 8, s. 58. 
91 Pro hlubší pohled na problematiku loajality doporučuji přečíst celý příspěvek P. Čecha, op. cit. sub. 8, 
s. 54 a n., případně další díla tam autorem zmíněná.  
92 Pokorná, J., op. cit. sub. 3, s. 185. 
93 Op. cit. sub. 84. V tomto konkrétním případě šlo o kritiku společnosti na adresu Vrchního soudu 
v Olomouci, který se zabýval výhradně otázkou, zda dle dříve platné úpravy byl výmaz jednatele 
z obchodního rejstříku aktem konstitutivním či jen deklaratorním, čímž chtěl zodpovědět otázku, zda se 
odpůrce jednání proti společnosti dopustil také z pozice jednatele nebo již jen z pozice společníka. 
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odpovíme tak, že to možné není, může tedy takové porušení znamenat porušení 

povinnosti loajality společníka? A pokud bude mít toto porušení závažné dopady, může 

být dostatečné k vyloučení společníka ze společnosti? Jednoznačnou odpověď zatím 

nelze poskytnout. Osobně jsem toho názoru, že by formalizmus neměl bránit potrestání 

takových jednání, která jsou shledána protiprávními. Tím se však nechce říct, že by 

činění rozdílu mezi jednáním jednatele a jednáním společníka bylo nesprávné. 

V diskutovaném případě však společník, který byl dne 24. dubna 1995 odvolán z funkce 

jednatele, vybral dne 27. dubna 1995 bez pověření z účtu společnosti větší finanční 

částku, ale vzhledem k tomu, že měl dle názoru Vrchního soudu v Olomouci stále 

jednatelské oprávnění, byl návrh na jeho vyloučení zamítnut. Paradoxní je, že byl 

zamítnut, přestože soud dovodil, že porušením povinnosti společníka je i jednání, které 

„je činěno ke škodě společnosti a je v rozporu se zásadami, na nichž stojí obchodní 

zákoník.“94 Dle mého názoru by v tomto a podobných případech mělo být možné na 

společníka dosáhnout právě přes porušení povinnosti loajality ke společnosti, neboť 

pokud nic jiného, tak svým vědomým jednáním poškodil zájmy společnosti. Pak by 

získaly nový smysl i další podmínky, jejichž splnění ustanovení § 149 ObchZ vyžaduje, 

jelikož by představovaly limity nadměrného vylučování společníků pro porušování 

jejich takto šířeji pojatých povinností. Před vyššími soudy České republiky tak teď stojí 

úkol tuto povinnost přiblížit a upřesnit její působnost a rozsah a to nejen ve vztahu 

k úpravě vyloučení společníka soudem. 

 

4.1.2. Porušování povinnosti trvající, soustavné nebo opakované 
 

Výše jsem tedy ustanovil, co se považuje za povinnosti společníka. Jde o povinnosti 

zákonné, založené společenskou smlouvou, vzniklé ze závazků společníka i povinnosti 

plynoucí z právních zásad či jiných skutečností. Aby však mohl být společník soudem 

vyloučen, musí své povinnosti porušit závažným způsobem. Vracím se tedy k otázce, 

jaké porušení je dostatečně závažné? Je třeba opět odbočit a uvést, že porušení 

povinnosti musí být nejen závažné, nýbrž i opakované, resp. soustavné. K tomuto 

výkladu dospěla soudní praxe s ohledem na formulaci ustanovení § 149 ObchZ, který 

požaduje stav, kdy společník své povinnosti porušuje, ačkoliv byl k jejich plnění 
                                                 
94 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. února 2007, sp. zn. 5 Cmo 209/2005. 
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vyzván, a to s důrazem na přítomný čas slova „porušuje“ a minulý čas slova „vyzván“. 

Významné je v této věci rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 

15. února 1995.95 V tomto soudním sporu šlo o vyloučení společníka, který si z účtu 

společnosti vyzvedl 180.000,- Kč jako zálohu na výplatu dividendy a tuto částku ani na 

výzvu společnosti nevrátil. Soud sice shledal, že společník porušil své povinnosti, ale 

vzhledem k tomu, že se nejednalo o porušení soustavné nebo opakované, návrh na jeho 

vyloučení zamítl. Ač je toto rozhodnutí a hlavně výklad v něm uvedený v teorii 

opakován jako obecně platný96, není dle mého názoru zdaleka bez problémů. I. 

Štenglová k tomuto rozhodnutí opatrně uvádí, že opomíjí skutečnost, že důvodem 

vyloučení může být i porušování povinnosti trvající přes výzvu k nápravě.97 Tento názor 

si vykládám tak, že soud dle autorky měl společníka vyloučit pro trvající porušování 

povinnosti, neboť na výzvu společnosti vyzvednutou částku nevrátil. Uvedený výklad je 

tedy třeba doplnit tak, a zmíněná literatura to tacitně činí, že se musí jednat o 

porušování opakované, resp. soustavné nebo trvající. To je však dle mého názoru pouze 

první krok. I. Pelikánová správně uvádí, že závěr, že jednorázové porušení povinnosti 

tímto způsobem sankcionovat nelze, není uspokojivý. Zároveň ale dodává, že 

připuštěním toho, že by i jednorázové vážné porušení povinnosti mohlo být důvodem 

vyloučení, by zákonem předepsaná výzva ztratila smysl.98 S prvním názorem souhlasím. 

Uspokojivé není ani to, že mnohá škodlivá chování společníků nemohou být soudy 

postižena, protože formálně nevyhovují nastavenému restriktivnímu výkladu úpravy 

vyloučení společníka soudem. Druhý názor I. Pelikánové se pokusím vyvrátit níže. 

 

K textu ustanovení § 149 ObchZ lze totiž přistoupit různě. Převládajícím přístupem 

se zdá být jeho použití pouze v případě flagrantního opakovaného porušování 

povinností společníka s tím, že jakmile společník povinnosti dále či opětovně 

neporušuje, odmítne ho soud vyloučit, a to přestože předchozí porušení povinností 

společník nijak nezahladil. Tento přístup je veden zejména výkladem přísně 

gramatickým a například T. Dvořák je toho názoru, že míjí smysl zákona a že by mělo 

                                                 
95 Rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 15. února 1995, sp. zn. 29/10 Cm 577/93. In:  
Soudní rozhledy, 1995, č. 4, s. 89. 
96 Například Dědič, J., op. cit. sub. 19, s. 1281.  
97 Štenglová, I., op. cit. sub. 84, s. 283. 
98 Pelikánová, I., op. cit. sub. 30, s. 571 – 2. 
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být možné vyloučení i na základě jednorázového porušení povinnosti.99 Hodnotím oba 

možné výklady jako správné pouze částečně. Konstrukce výkladu ustanovení § 149 

ObchZ by se dle mého názoru měla spíše blížit úpravě prodlení dlužníka. To je 

v obchodním zákoníku upraveno v ustanovení § 365, věta první, tak, že dlužník je 

v prodlení, jestliže nesplní svůj závazek, a to až do doby poskytnutí řádného plnění. 

Mezi těmito ustanoveními tak lze činit paralelu. Povinnost společníka je současně jeho 

závazkem ke společnosti. Porušení povinnosti je nesplněním tohoto závazku. Z toho 

vyplývá, že společník svou povinnost porušuje, dokud ji nesplní. Tak by například 

společník, který, ač zavázaný společenskou smlouvou šířit dobré jméno společnosti, 

společnost veřejně pomluvil, mohl být ze společnosti vyloučen, pokud by na výzvu 

společnosti škodlivý stav neodvrátil například dementováním svých slov a uvedením 

reálných pozitivních informací o společnosti. Společník, který si pro vlastní potřebu 

jednorázově vypůjčil 180.000,- Kč z účtu společnosti, by mohl být taktéž soudem 

vyloučen, pokud by na výzvu společnosti situaci neřešil, a nebylo by třeba čekat, až si 

z účtu vybere dalších 180.000,- Kč. Tak by bylo možné postihnout vyloučením i vážné 

jednorázové porušení povinnosti a institut výzvy by přitom neztratil svůj smysl. Toto 

řešení by jistě bylo spravedlivější než prohlášení soudu, že povinnost sice byla závažně 

porušena, ale vzhledem k absenci opakovanosti či trvalosti porušování není možné 

společníka výrokem soudu vyloučit. Razantně uvedený názor podporuje také J. 

Pokorná, když uvádí, že u porušení, která jsou závažná a navozují trvalý protiprávní 

stav, je požadavek opakovanosti naplněn trváním efektu daného jednání a že jiný výklad 

by vedl k „absurdnímu závěru, že s aplikací § 149 ObchZ je nutno vyčkat, až se 

společník dopustí uvedeného protiprávního jednání opakovaně.“100 Tento výklad by 

možná mohl být napaden jako příliš volný. Osobně se ale domnívám, že vyhovuje 

slovům „porušuje povinnosti, ačkoliv byl k jejich plnění vyzván“ a že hlavně mnohem 

lépe odpovídá účelu zkoumaného ustanovení, kterým je především ochrana společnosti, 

potažmo ostatních společníků, kteří jsou na podnikání společnosti finančně 

zainteresováni. Z hlediska de lege ferenda by však bylo dle mého názoru vhodné úpravu 

vyloučení společníka soudem přeformulovat, jelikož současná právní teorie a judikatura 

                                                 
99 Dvořák, T., op. cit. sub. 21, s. 195. Shodný názor vyjádřil i K. Eliáš in op. cit. sub. 46, s. 127. 
100 Pokorná, J., op. cit. sub. 3, s. 206. Autorka taktéž používá příklad se společníkem, který si nechal 
neoprávněně z účtu společnosti vyplatit určitý obnos a odmítá jej vrátit.  
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se v jeho interpretaci rozcházejí, čímž ve výsledku trpí zejména společnosti a jejich 

ostatní společníci.101 

 

4.1.3. Porušování povinnosti závažným způsobem 
 

Z výše uvedeného výkladu je vidět, že judikatura se hodně věnuje otázce 

opakovanosti, trvalosti či soustavnosti porušování povinností. Mluví však soudy také o 

tom, co je závažné porušení povinnosti? Tento aspekt úpravy vyloučení společníka 

soudem byl judikaturou upřesněn jen velmi málo. Je tomu tak proto, že závažnost musí 

soud posoudit dle konkrétních okolností každého případu, což ostatně soudy samy 

opakovaně potvrzují. Nelze tedy paušalizovat. Je zřejmé, že požadavek „závažnosti“ byl 

použit proto, aby nebyla procedura vyloučení společníka zneužívána s poukazem na 

marginální porušení povinností. Bude povinností společnosti závažnost porušení 

povinností v návrhu tvrdit a dokazovat.102 Pokud se přesto chceme podívat po nějakých 

konkrétních příkladech, narážíme na skutečnost, že žádné z publikovaných soudních 

rozhodnutí neuvádí, že by v návrhu tvrzené porušení povinnosti bylo shledáno jako 

nedostatečně závažné. Návrhy byly zamítány z jiných důvodů. Naopak jako dostatečně 

závažné uznal soud jednání, kdy společnice „soustavně komplikovala a později i 

znemožnila společnosti užívání nebytových prostor,“103 a také situaci, kdy společník ani 

na výzvu nesplnil svou vkladovou povinnost.104 Ani odborná literatura se nesnaží přijít s 

nějakým výčtem závažných porušení, a tak konstatuji, že každý případ musí být soudem 

posuzován dle jeho skutkových okolností. Případné vymezení toho, co se ve vztahu ke 

společnosti chápe jako závažné porušení povinností společníka ve společenské smlouvě 

by pak mohlo být pouze jednou ze skutečností, které by soud bral při svém rozhodování 

v potaz, rozhodně by jím však nebyl vázán. 

 

Lze uzavřít, že judikatura i literatura si k podmínce závažného porušování povinností 

vytvořily za téměř osmnáct let existence zákonné úpravy relativně stabilní přístup, který 

                                                 
101 K možné budoucí úpravě viz výklad v kapitole 4.2. 
102 Viz rozhodnutí Krajské soudu v Brně, sp. zn. 29 Cm 619/93. In: Soudní rozhledy, 1995, č. 4, s. 89. 
Souhlasně například I. Štenglová in op. cit. sub. 6, s. 272. 
103 Usnesení Nejvyššího soudu ČR, op. cit. sub. 87. 
104 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, op. cit. sub. 81. 
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vyžaduje, aby porušovaná povinnost byla povinností společníka a aby se společník 

provinil opakovaně, soustavně nebo aby jeho provinění trvalo. Porušení musí dále být 

závažné. O tom, zda tomu tak v konkrétním případě je, rozhoduje vždy pouze soud. 

Soudy k institutu vyloučení společníka soudem přistupují restriktivně a pro společnost 

je tedy velmi obtížné se vyloučení společníka domoci. Bylo by žádoucí, aby soudy své 

pojetí do budoucna poněkud uvolnily, netrvaly striktně na formálním gramatickém 

výkladu ustanovení § 149 ObchZ a tím ho učinily pro společnosti použitelnější. Největší 

problém pak vidím ve špatném uchopení požadavku opakovanosti, soustavnosti či 

trvalosti porušování povinností. Soudy by zde měly více šetřit zejména smysl 

diskutovaného ustanovení. Nakonec pokud by text ustanovení § 149 ObchZ měl být 

čten detailně, museli bychom z použití sousloví „porušuje své povinnosti“ dospět 

k závěru, že společník musí porušit více než jednu povinnost, aby mohl být ze 

společnosti vyloučen. O takový výklad se ale naštěstí nikdo nepokouší. 

 

4.1.4. Nutnost společníka vyzvat a upozornit ho na možnost vyloučení 
 

Další podmínkou úspěšného návrhu dle ustanovení § 149 obchodního zákoníku je 

nutnost vyzvat společníka k plnění jeho povinností a písemně ho upozornit na možnost 

vyloučení ze společnosti, pokud své povinnosti nesplní. Je na první pohled patrné, že 

tato podmínka je úzce provázána s podmínkou první, zejména s požadavkem 

opakovanosti, soustavnosti či trvalosti porušování. Nutnost společníka vyzvat plyne 

z principu úpravy vyloučení společníka soudem. Účast na společnosti je dlouhodobou 

záležitostí a pro mnoho společníků je účast na společnosti také zdrojem obživy. Z toho 

se předpokládá, že mají na podílení se na společnosti a jejím dobrém chodu zájem, tzv. 

animus societatis. Pokud tedy takový společník své povinnosti poruší, presumuje dle 

mého názoru zákon jeho dobrou vůli a předpokládá, že na výzvu společnosti porušování 

zanechá. Může být samozřejmě i tak potrestán, například povinností k náhradě škody 

nebo jinak, ale jeho účast na společnosti, jakožto dlouhodobý vztah, nebude v takovém 

případě ohrožena. Podmínka výzvy je tak současně další částí ochrany společníka před 

libovůlí nebo šikanózním chováním společnosti. 
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Dále se tedy zaměřím na ostatní aspekty a další problematiku této podmínky. Právní 

úprava vyloučení společníka soudem je podobná úpravě odstoupení od smlouvy pro 

nepodstatné porušení povinnosti podle ustanovení § 346 odst. 1 ObchZ.105 Společnost 

vlastně společníkovi hrozí blížícím se ukončením jeho účasti ve společnosti, pokud své 

povinnosti nepřestane porušovat. Podobně jako u výzvy v kadučním řízení, ani zde 

zákon nestanoví žádné náležitosti výzvy, nepředepisuje ani její písemnou formu. Jelikož 

však společnost bude muset před soudem dokázat, že výzvu učinila, bude vhodné, aby ji 

učinila písemně. Z praktického pohledu bude výzva většinou na jednom listu spolu 

s upozorněním na možnost vyloučení ze společnosti, u kterého již zákon písemnou 

formu předepisuje, a bude tak také písemná. Výzva by dále neměla být jen obecným 

konstatováním o tom, že je porušována povinnost společníka, ale měla by obsahovat 

určení povinností, které společník porušuje. Tato potřeba vyplývá i ze soudní 

judikatury. Vrchní soud v Praze konstatoval, že podmínky ustanovení § 149 ObchZ 

musí být naplněny ohledně konkrétní porušované povinnosti a že k porušením jiných 

povinností, u kterých tyto podmínky splněny nejsou, nelze přihlížet.106 Praktické, 

zejména pokud chce společnost ve věci postupovat rychle, bude také ve výzvě určit 

přiměřenou lhůtu ke splnění povinností, i když požadavek na její určení ze zákona 

nevyplývá. Bude tak ale možné jasně zhodnotit, zda společník svou povinnost na výzvu 

splnil, čili nic.  

 

Dle soudní judikatury musí výzvu k plnění a upozornění na možnost vyloučení učinit 

společnost. Jasně to formuloval Vrchní soud v Olomouci, když konstatoval, že 

„ustanovení § 149 věty první ObchZ je třeba vyložit tak, že vyzvat k plnění povinnosti a 

upozornit na možnost vyloučení musí společníka společnost.“107 S tímto názorem 

souhlasím. Pokud se pouze společnost může u soudu domáhat vyloučení společníka, 

měla by to být společnost, kdo také uskuteční zmíněnou výzvu a kdo společníka 

upozorní na možnost vyloučení. V souladu s tím soud odmítl, že by ujednání ve 

společenské smlouvě mohlo být považováno za upozornění na možnost vyloučení, 

                                                 
105 Toto ustanovení říká, že znamená-li prodlení dlužníka nebo věřitele nepodstatné porušení smluvní 
povinnosti, může druhá strana odstoupit od smlouvy v případě, že strana, která je v prodlení, nesplní svou 
povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta. 
106 Op. cit. sub. 80. 
107 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 2. 1996, sp. zn. 3 Cmo 110/96. In: Právní rozhledy, 
1996, č. 8, s. 372. 
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jelikož je aktem zakladatelů společnosti, nikoliv společnosti samé. Již široce 

diskutovaná otázka, zda výzvu musí učinit jednatel či je k ní oprávněna i valná hromada 

společnosti, je zcela relevantní i zde. Mohlo by se zdát, že uvedené soudní rozhodnutí 

jde proti závěru, že by výzvu mohla učinit valná hromada. Domnívám se ale, že soud 

pouze konstatoval, že akt zakladatelů společnosti, který byl učiněn ještě před vznikem 

společnosti samé, nelze považovat za upozornění na možnost vyloučení učiněné 

společností. Není tedy třeba význam tohoto rozhodnutí rozšiřovat. 

 

Aby společnost mohla podat návrh na vyloučení společníka soudem, musí být 

učiněná výzva neúspěšná. Pokud společník po výzvě začne své povinnosti plnit, není 

ho, podobně jako v případě splacení vkladu před rozhodnutím o vyloučení v kadučním 

řízení, možné vyloučit. Závažné porušování povinností tak musí trvat nebo se alespoň 

opakovat i poté, co byl společník k plnění svých povinností vyzván. O tom, že 

podmínku opakovanosti, soustavnosti či trvalosti lze ale vnímat různě, bylo již 

extenzivně pojednáno výše. Domnívám se, že pokud marně uplyne přiměřené lhůta 

určená ve výzvě či obecně přiměřená lhůta a společník v ní své povinnosti dále porušuje 

nebo opětovně poruší, jsou tím splněny podmínky pro jeho vyloučení soudem. Z jiných 

názorů je tak pro mne nepřijatelné zejména tvrzení J. Dědiče, že porušování povinností 

musí pokračovat i během soudního procesu.108 Logiku tohoto tvrzení ostatně autor nijak 

nevysvětluje. Takový výklad je zaprvé neuchopitelný. Musí tedy společník porušit 

povinnost jednou, pak být vyzván, pak ji porušit podruhé, aby společnost mohla podat 

návrh na jeho vyloučení, a pak ji porušit potřetí, aby ho soud mohl vyloučit? Nebo je 

potřeba ještě vyšší frekvence porušování? Má soud odmítnout společníka vyloučit, 

neboť se zdá, že již s porušováním přestal? Výklad, který přináší otázky tohoto typu a 

není schopen je zároveň zodpovědět, by neměl být preferován. Zadruhé nemá tento 

názor oporu v zákoně. Obchodní zákoník hovoří o tom, že se společnost může domáhat 

u soudu vyloučení společníka, který přes výzvu a upozornění na možnost vyloučení 

závažně porušuje své povinnosti. Toto ustanovení tak stanoví podmínky, kdy může 

společnost návrh na vyloučení společníka podat a vůbec se nezmiňuje o době po podání 

návrhu. Zatřetí je třeba učinit srovnání s kadučním řízením, kde skutečně platí, že pokud 

společník vklad splatí i jen hodinu před rozhodnutím valné hromady o jeho vyloučení, 

                                                 
108 Dědič, J., op. cit. sub. 19, s. 1281. 
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nemůže být ze společnosti vyloučen. K tomuto závěru ale soudy vedla myšlenka, že 

kaduční řízení má především funkci uhrazovací.109 Zde tedy nacházím základní 

odlišení, jelikož vyloučení společníka soudem pro závažné porušování povinností je 

jistě především sankcí za jeho jednání. Zejména z druhého a třetího bodu tedy dovozuji, 

že pokud jsou všechny v této kapitole diskutované podmínky splněny v době podání 

návrhu, není třeba, aby se porušování povinností znovu opakovalo i po podání návrhu, a 

soud by zásadně měl společníka vyloučit. Začtvrté nelze shora uvedené tvrzení J. 

Dědiče podložit ani publikovanou soudní judikaturou. Ta požaduje pouze opakování či 

trvání porušení po výzvě k plnění povinností. 

 

Shrnu tedy, že společnost musí společníka neúspěšně vyzvat, aby své povinnosti 

plnil, a musí ho písemně upozornit na možnost vyloučení ze společnosti, pokud se tak 

nestane. Po neúspěšné výzvě teprve může společnost podat návrh na vyloučení 

společníka soudem. Jeho podání však ještě musí odsouhlasit společníci společnosti. 

 

4.1.5. Souhlas společníků s podáním návrhu na vyloučení 
 

Ačkoliv návrh na vyloučení společníka podává společnost, která je taktéž povinna 

společníka vyzvat k plnění povinností a upozornit ho na možnost vyloučení, podmiňuje 

zákon zároveň tento návrh souhlasem společníků. Vyžadování tohoto souhlasu je velmi 

správné, jelikož se jedná o důležitou změnu v životě společnosti. O změně v osobách 

společníků není možné rozhodnout na valné hromadě, ač je tato nejvyšším orgánem 

společnosti.110 Nebylo by tedy, podle mého mínění správné, aby o vyloučení společníka, 

byť se soudní ingerencí, usiloval ze své vůle pouze jednatel společnosti a společníci na 

tento proces neměli žádný vliv. Ustanovení § 149, věta druhá, ObchZ říká, že s podáním 

tohoto návrhu musí souhlasit společníci, jejichž vklady představují alespoň jednu 

polovinu základního kapitálu. 

 

                                                 
109 Viz výklad v kapitole 3.4.2. výše a tam citované usnesení Nejvyššího soudu ČR, op. cit. sub. 36. 
110 Výjimku samozřejmě představuje vyloučení společníka v rámci kadučního řízení, ke kterému je valná 
hromada zákonem oprávněna. 
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Zákon nestanoví, jakým způsobem má být souhlas společníků vyjádřen. Z ustanovení 

§ 127 odst. 5 písm. b) ObchZ ale plyne, že tak lze učinit na valné hromadě.111 Není ale 

zcela jasné, zda to znamená, že se tak na valné hromadě stát musí. I. Štenglová uvádí, že 

souhlas lze udělit i při setkání společníků mimo valnou hromadu, případně písemně 

k žádosti jednatelů, jelikož forma souhlasu není v zákoně stanovena.112 T. Dvořák 

uvádí, že je ho možné vyslovit na valné hromadě nebo mimo ni za použití ustanovení 

§ 130 ObchZ, zdá se tedy, že požaduje oficiálnější formu.113 Mezi oprávněními valné 

hromady nalezneme pouze působnost k vyloučení společníka podle ustanovení § 113 a 

121 ObchZ. Je to tedy právě ustanovení § 127 odst. 5 písm. b) ObchZ, co dle mého 

názoru mluví pro druhou ze zmíněných variant. V opačném případě bychom mohli 

dospět k absurdnímu závěru, že zákaz výkonu hlasovacích práv dle tohoto paragrafu 

neplatí, pokud o podání návrhu na vyloučení společníka nerozhoduje valná hromada. 

Uvedený závěr, i když z jiných důvodů, sdílí také I. Pelikánová, dle které jde o 

kogentně stanovenou působnost valné hromady ve smyslu § 125 odst. 1 písm. n) 

ObchZ.114 Místo svolávání valné hromady však mohou společníci bezesporu souhlas 

vyjádřit i mimo valnou hromadu postupem podle ustanovení § 130 ObchZ. Zákon 

konečně výslovně nepředepisuje ani to, že by souhlas musel být udělen písemně. 

Vzhledem k výše uvedenému však souhlas písemný bude, a to buď ve formě zápisu 

z valné hromady, nebo písemných vyjádření společníků v případě využití ustanovení 

§ 130 ObchZ. 

 

Jak již bylo uvedeno, souhlasit s vyloučením společníka musí společníci, jejichž 

vklady představují alespoň jednu polovinu základního kapitálu. Jde o zvláštní většinu 

dle ustanovení § 127 odst. 3 ObchZ a tato úprava je kogentní, nemůže být tedy 

společenskou smlouvou změněna. Pokud by měl být souhlas vyjádřen na valné 

hromadě, bude zapotřebí, aby byla tato usnášeníschopná dle ustanovení § 127 odst. 1 

ObchZ. Je třeba si povšimnout, že k tomu, aby byl souhlas společníků udělen, není 

vyžadována většina souhlasných hlasů, nýbrž postačí jejich přesná polovina. Je 

                                                 
111 Citované ustanovení uvádí, že společník nemůže vykonávat hlasovací právo, jestliže valná hromada 
rozhoduje o podání návrhu na jeho vyloučení. 
112 Štenglová, I., op. cit. sub. 6, s. 271. 
113 Dvořák, T., op. cit. sub. 21, s. 195. 
114 Pelikánová, I., op. cit. sub. 30, s. 571. Vzhledem k novelizacím předpisu po publikaci citovaného textu 
odkazuje autorka na jiné písmeno zákonného ustanovení. Jeho text však je shodný se současným písm. n) 
tohoto ustanovení. 
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diskusní, zda to byl záměr zákonodárce, protože se takováto „většina“ v obchodním 

zákoníku vyskytuje už jen v ustanovení § 127 odst. 1 ObchZ, který stanoví, že valná 

hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu 

všech hlasů. Všechna rozhodnutí však jinak vyžadují určitou většinu hlasů, a tak tato 

úprava působí přinejmenším podivně. Text zákona však žádný jiný výklad nepřipouští, 

a polovina hlasů tak bude na schválení návrhu na vyloučení stačit. Další zvláštností této 

úpravy je skutečnost, že je vyžadována polovina hlasů dle výše vkladů do základního 

kapitálu společnosti. Z toho vyplývá, že pokud by společníci využili možnosti dané 

ustanovením § 127 odst. 2 ObchZ a upravili ve společenské smlouvě počet hlasů tak, že 

by neodpovídal velikosti vkladu společníků, tato část společenské smlouvy by se na 

rozhodování o podání návrhu na vyloučení společníka nepoužila. Tuto skutečnost lze 

vysvětlit pouze tak, že zákonodárce možná chtěl společníkům ponechat hlasovací sílu 

v tomto důležitém rozhodnutí v tom poměru, ve kterém se na společnosti finančně 

podílejí. V tom případě by však mělo být stejně upraveno také hlasování o vyloučení 

společníka valnou hromadou podle ustanovení § 113 ObchZ. Jelikož tomu tak však 

není, jedná se s největší pravděpodobností o jednu z nepřesných formulací zákona. Opět 

lze jen konstatovat, že odlišný výklad text zákona nepřipouští. Tato problematika je také 

mimo zájem právní teorie, takže se není možné opřít ani o autoritativní výklad.  

 

Zopakuji, že návrh společnosti na vyloučení společníka musí být schválen 

společníky, kteří představují alespoň polovinu základního kapitálu. Pokud by se tedy 

jednalo o vyloučení většinového společníka, nemohl by návrh společnosti uspět. Proto i 

zde, stejně jako při rozhodování valné hromady o vyloučení společníka v kadučním 

řízení, zákon stanoví, že společník nemůže vykonávat hlasovací práva, jestliže valná 

hromada rozhoduje o podání návrhu na jeho vyloučení a k jeho hlasům se nepřihlíží ani 

při určení kvóra. Díky této úpravě tak mohou vyloučení společníka odsouhlasit i 

minoritní společníci. V extrému je zcela klidně možné, aby toto odsouhlasení provedl 

například 1 ze 4 společníků, jehož vklad na základní kapitál společnosti činí, řekněme, 

dvacet procent, a aby byl následně soudem vyloučen majoritní společník 

s šedesátiprocentním podílem. Mohlo by se tak stát například na valné hromadě, která 

by byla pro toto rozhodnutí usnášeníschopná i tehdy, pokud by na ni dorazil pouze 
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uvedený dvacetiprocentní společník.115 Tuto konstrukci hodnotím pozitivně, neboť 

institut vyloučení společníka soudem by jistě neměl sloužit pouze většinovým 

společníkům. V této podobě se naopak stává také součástí ochrany minoritních 

společníků. 

 

Je vidět, že ačkoliv podmínka souhlasu společníků s podáním návrhu na vyloučení 

společníka soudem se zdá být formulačně jednoduchá, přináší několik možných 

problémů. Při absenci judikatury či teoretických úvah k tomuto tématu jsem zde tedy 

uvedl svůj teoretický rozbor zákonné úpravy. 

 

4.1.6. Podání návrhu na vyloučení společníka k soudu 
 

Posledním požadavkem, o kterém se musím zmínit, je podání návrhu na vyloučení 

společníka soudu. Aktivně legitimována k tomuto návrhu je pouze společnost. 

Společník nemůže návrh podat svým jménem. Nemůže tak učinit ani jako zákonný 

zmocněnec společnosti, jelikož ustanovení § 131a ObchZ na tuto situaci nedopadá. Zde 

tedy opět narážíme na problém, co se stane, pokud vylučovaný společník bude jediným 

jednatelem společnosti. Výše jsem dovodil, že výzva k plnění povinností by 

pravděpodobně mohla být jménem společnosti učiněna i doručením usnesení valné 

hromady. Není však možné dospět k názoru, že by valná hromada mohla jménem 

společnosti podat u soudu návrh na vyloučení společníka. Pokud tedy vylučovaný 

společník bude mít ve společnosti alespoň polovinu hlasů a zároveň bude jediným 

jednatelem, nebudou se ostatní společníci moci domoci ani jeho odvolání z pozice 

jednatele, ani podání návrhu na jeho vyloučení dle ustanovení § 149 ObchZ. Ostatním 

společníkům tak zřejmě, pokud chtějí situaci definitivně vyřešit, nezbude nic jiného než 

podat návrh na zrušení jejich účasti ve společnosti dle ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ.  

 

Dalším možným řešením by bylo podání návrhu na ustanovení opatrovníka 

společnosti dle ustanovení § 29 OZ. Ačkoliv se teorie relativně shodne na tom, že 

ustanovení hmotněprávního opatrovníka právnické osobě je možné, není tento 

                                                 
115 Jiný příklad toho, jak by toto rozhodování mohlo vypadat, uvádí také T. Dvořák in op. cit. sub. 21, 
s. 196. 
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konsensus zejména z hlediska obsahu a možností použití tohoto institutu zdaleka 

úplný.116 Autorky zejména uvádějí, že „opatrovnictví slouží k ochraně práv a právem 

chráněných zájmů osob v právním smyslu, které toho potřebují samy o sobě, resp. aby 

byly chráněny jiné osoby před konáním, případně nekonáním dotčených osob.“117 

Závěr, že by v této situaci bylo teoreticky možné s návrhem na ustanovení opatrovníka 

uspět, lze podložit také ustanoveními § 21 odst. 4 a § 29 OSŘ.118 Podle těchto 

ustanovení za právnickou osobu nemůže jednat ten, jehož zájmy jsou v rozporu se 

zájmy právnické osoby, a opatrovník, zde samozřejmě procesní, musí být soudem 

právnické osobě ustanoven, pokud tu není osoba oprávněná za ni jednat.119 Jak již bylo 

výše zmíněno, s povinností soudu ustanovit společnosti opatrovníka právě z těchto 

důvodů počítá i nový občanský zákoník.120 V současnosti však tento postup není pro 

praxi praktický. Domnívám se však, že není uspokojující, aby mohlo být podání návrhu 

na vyloučení společníka z výše popsaných důvodů zmařeno. De lege ferenda by řešením 

byla novelizace ustanovení § 131a ObchZ v tom smyslu, že by opravňoval společníky 

také k uskutečnění výzvy a k podání návrhu na vyloučení společníka soudu, pokud by 

byl jednatel společnosti nečinný. Nevidím totiž důvod, proč by toto oprávnění 

společníci mít neměli, zvláště v okamžiku, kdy, s ohledem na všechny v této kapitole 

diskutované podmínky, je vyloučení společníka relativně složité a tím pádem obtížně 

zneužitelné. 

 

Vrátíme-li se k samotnému návrhu na vyloučení společníka, společnost v něm musí 

označit společníka, proti kterému návrh směřuje a důvody, proč má tento být vyloučen. 

Dle rozhodnutí Krajského soudu v Brně nese důkazní břemeno v tomto sporu navrhující 

společnost, která musí prokázat splnění všech zákonných podmínek.121 K řízení o 

návrhu společnosti je dle ustanovení § 9 odst. 3 písm. g) OSŘ v prvním stupni věcně 

příslušný krajský soud. Místní příslušnost se řídí ustanovením § 200e odst. 1 OSŘ, které 

                                                 
116 K tomu viz například výklad a případně další díla citovaná v článku Králíčková, Z., Večerková, E.: 
Lze interpretací navrátit institutu opatrovnictví jeho skutečný soukromoprávní účel? Časopis pro právní 
vědu a praxi, 2007, č. 3, s. 211. 
117 Tamtéž, s. 213. 
118 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský soudní 
řád“ či jen „OSŘ“). 
119 Avšak srovnej opatrný postoj J. Švestky in Švestka, J., Jehlička, O., Škárová, M. a kol.: Občanský 
zákoník. Komentář. 10. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 217. 
120 Ustanovení § 160 odst. 2 NOZ. 
121 Op. cit. sub. 102. 
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stanoví, že k řízení je příslušný krajský soud, u kterého je společnost zapsána 

v obchodním rejstříku. Rozhoduje se usnesením. Co se dokazování týče, je, jak již bylo 

konstatováno, navrhovatel dle ustanovení § 120 odst. 1 OSŘ povinen označit důkazy 

k prokázání svých tvrzení. Podle ustanovení § 120 odst. 2 OSŘ je ale soud povinen 

provést i jiné důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu, než jaké byly účastníky 

navrhovány.122 To je velmi důležité, zejména vzhledem k tomu, jak široká je míra 

uvážení soudu při rozhodování o návrzích na vyloučení společníka. Pokud soud nezjistí 

zcela skutkový stav, aby na jeho základě mohl kvalifikovaně rozhodnout, bude to důvod 

pro zrušení rozhodnutí soudu při odvolání či dovolání. Tak rozhodl Nejvyšší soud ČR 

ve věci 29 Cdo 2084/2000, když zrušil rozhodnutí odvolacího soudu z důvodu, že tento 

soud „učinil ... závěr směřující k rozhodnutí ve věci, aniž dříve učinil k tomuto 

právnímu závěru potřebná skutková zjištění.“123 Tento závěr se zdá odporovat výše 

uvedenému rozhodnutí Krajského soudu v Brně.124 Je tomu tak proto, že občanský 

soudní řád byl v mezidobí novelizován a imperativ důkazního břemene je dnes částečně 

potlačen právě textem ustanovení § 120 odst. 2 OSŘ. Účast společníka ve společnosti 

zaniká právní mocí rozhodnutí soudu o jeho vyloučení. K vypořádání účasti 

vyloučeného společníka platí obdobně výklad v kapitole 3.4.3. výše. 

 

4.2.  Vyloučení společníka soudem po rekodifikaci soukromého 
práva a návrhy de lege ferenda 

 

Výše jsem detailně rozebral úpravu vyloučení společníka soudem dle ustanovení 

§ 149 obchodního zákoníku. Jelikož jsem závěry činil k jednotlivým tématům a není 

možné jednoduše celou úpravu shrnout, uvedu zde pouze, že je v ní schováno více 

problémů, než se na první pohled zdá. Bude zajímavé vidět, jak se dále vyvine 

rozhodování soudů a zda se postupně změní převládající silně restriktivní výklad tohoto 

                                                 
122 Ustanovení § 120 odst. 2 OSŘ totiž ve výčtu takzvaných nesporných řízení uvádí také řízení o 
některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob s přímým odkazem na 
ustanovení § 200e OSŘ. 
123 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 1. 2001, sp. zn.: 29 Cdo 2084/2000. In: Sbírka rozhodnutí 
Nejvyššího soudu, 2001, č. 1, s. 17. Ačkoliv toto rozhodnutí se týkalo rozhodování o zrušení účasti 
společníka ve společnosti, je vzhledem k totožné procesní úpravě obou institutů relevantní i zde. 
124 Op. cit. sub. 102. 
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ustanovení. Soudím, že se by se tak stát mělo a že tomu, že se tak stane, nasvědčují i 

novější rozhodnutí soudů uvedená v této kapitole. 

 

Celou úpravu vyloučení společníka pro porušování povinností ale s největší 

pravděpodobností čeká v blízké budoucnosti výrazná změna. Současný návrh zákona o 

obchodních korporacích totiž počítá s rozdělením důvodů pro vyloučení společníka a na 

to navazujícím rozdílným procesem, který vede k jeho vyloučení. Tak je dle ustanovení 

§ 213 ZoOK valná hromada oprávněna vyloučit ze společnosti společníka, který zvlášť 

závažným způsobem a opakovaně porušuje své povinnosti, ačkoliv byl k jejich plnění 

vyzván a na možnost vyloučení upozorněn. S vyloučením musí souhlasit všichni 

společníci s tím, že vylučovaný společník nehlasuje. Podle ustanovení § 214 odst. 2  

ZoOK nemusí být výzva učiněna, pokud porušení povinností mělo právní následky, 

které nelze odstranit. Na vyloučení se použijí ustanovení nového občanského zákoníku 

upravující vyloučení člena ze spolku pro závažné porušení povinností.125 Potrestání 

zvlášť závažných opakovaných porušení povinností je tedy svěřeno přímo valné 

hromadě společnosti. Dispozice citovaného ustanovení je formulována ještě přísněji než 

ta v současném ustanovení § 149 ObchZ, zákonodárce tedy zřejmě nechce v tomto 

ohledu dát valné hromadě příliš velkou moc. To je vidět i z požadavku jednomyslného 

souhlasu všech společníků. Určení toho, co je zvlášť závažné porušení povinnosti, je 

opět ponecháno na judikatuře. Spolu s J. Hejdou se domnívám, že by bylo vhodnější 

tyto důvody v zákoně taxativně upravit126 a otevřenou ponechat pouze skupinu důvodů, 

po jejichž porušení bude o vyloučení dále rozhodovat soud dle ustanovení § 214 ZoOK. 

 

Jak bylo předznamenáno, společnost se i dle nového občanského zákoníku bude 

moci domáhat vyloučení společníka u soudu. Ustanovení § 214 ZoOK to umožňuje, 

pokud společník porušuje závažným způsobem své povinnosti, které jsou uvedeny ve 

společenské smlouvě, a to ačkoliv byl k jejich plnění vyzván a na možnost vyloučení 

písemně upozorněn. O možnosti výzvu vynechat platí, co bylo uvedeno výše. Je 

pozitivní, že vyloučení soudem nebude dále vázáno na podmínku opakovanosti a bude 

ho možno použít i při jednorázovém závažném porušení povinností. Důvody, pro které 

je možné společníka vyloučit, však budou muset být uvedeny ve společenské smlouvě. 
                                                 
125 K těmto ustanovením viz výklad v kapitole 3.5. 
126 Hejda, J., op. cit. sub. 1, s. 150. 
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Navrhovaná úprava je nešťastná v tom smyslu, že bude, dle mého názoru, nutit 

zakladatele, aby do společenské smlouvy psali dlouhé seznamy důvodů, pro které lze 

společníka vyloučit. Pokud totiž konkrétní porušení nebude uvedeno ve společenské 

smlouvě, bude muset být zvlášť závažné a opakované, jinak ho nebude možné 

vyloučením postihnout. Pokud teorie u současné úpravy dovodila, že je správné, že se 

zákon nepokouší stanovit výčet důvodů,127 nezdá si mi být správnou cesta, kdy si tento 

výčet musí stanovovat zakladatelé společností. Ustanovení § 214 ZoOK by se tedy mělo 

vztahovat jak na důvody uvedené ve společenské smlouvě, tak na ostatní závažné 

porušování povinností společníka. Inspirovat se přitom lze i návrhem textu nařízení 

Rady o statutu evropské soukromé společnosti,128 které by mělo upravit základní 

požadavky na úpravu evropské obdoby české společnosti s ručením omezeným. Tento 

návrh v článku 17 uvádí, že na základě rozhodnutí společníků a podání návrhu SPE 

může soud vyloučit společníka, pokud závažně poškodil zájem SPE nebo pokud je jeho 

pokračující účast v SPE škodlivá pro její řádnou činnost. Je tedy vidět, že evropský 

zákonodárce zůstává u obecné úpravy závisející na vytvoření judikatury. Současné 

znění návrhu zákona o obchodních korporacích podle mého názoru nepovede k lepší 

ochraně společnosti. Zmínit se je třeba i o tom, že v zákoně o obchodních korporacích 

odpadá podmínka schválení návrhu na vyloučení ostatními společníky, úprava se tedy 

více přibližuje odstoupení od smlouvy ze strany společnosti, ale společníci ztrácejí 

možnost rozhodnout, zda si vyloučení společníka přejí. Tento souhlas bych osobně 

navrhoval de lege ferenda zachovat, jelikož společnost vzniká a existuje na základě 

souhlasné vůle společníků a nemůže od ní být zcela odtržena. 

 

5. Zrušení účasti společníka soudem 
 

V analýze způsobů zániku účasti společníka ve společnosti se teď dostávám k situaci, 

kdy sám společník touží ze společnosti vystoupit a alespoň někteří z ostatních 

společníků s tímto vystoupením nesouhlasí, není tedy možné uzavřít dohodu o ukončení 

účasti dle ustanovení § 149a ObchZ. Jak již bylo uvedeno, společník nemůže svoji účast 

                                                 
127 Například Štenglová, I., op. cit. sub. 84, s. 281. 
128 Text nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnosti, dostupný v anglickém, německém a 
francouzském jazyce na http://ec.europa.eu/internal_market/company/epc/index_en.htm (dále jen 
„nařízení o statutu SPE“). Evropská soukromá společnost bude dále v textu uváděna jen jako „SPE“. 
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ve společnosti ukončit jednostranným právním úkonem a to ani tehdy, pokud by 

ujednání toto umožňující bylo součástí společenské smlouvy. Takové ujednání by totiž 

bylo v rozporu s kogentním ustanovením § 148 odst. 1, věta první, ObchZ, které uvádí, 

že společník nemůže ze společnosti vystoupit.129 Důvodem této úpravy je ochrana 

samotné společnosti a věřitelů, a to proto, že účast ve společnosti je vázána na obchodní 

podíl a jednostranné vystoupení společníka by tak mělo zásadní vliv na základní kapitál 

společnosti.130 Vzhledem k tomu, že oprávnění převést obchodní podíl je ve společnosti 

s ručením omezeným poměrně omezené, tu v této situaci hrozí uvěznění společníka ve 

společnosti.131 Takováto nemožnost společnost za jakýchkoliv okolností opustit by 

zřejmě mohla v konkrétním případě snadno být nepřiměřenou tvrdostí.132 Zákonná 

úprava, která by bez ohledu na okolnosti neumožňovala opuštění společnosti, by také 

byla pro společníky málo praktická a mohla by vést i k opatrnosti při zvažování vstupu 

do společnosti. Zákonodárce tak zároveň společníkovi, nejde-li o jediného společníka, 

přiznal právo domáhat se zrušení své účasti ve společnosti u soudu, to ale pouze 

v případě, nelze-li po něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval.133 Tato 

podmínka je definována velmi obecně a v dalším výkladu se tedy blíže zaměřím na to, 

jak je soudy interpretována a zda by nebylo vhodné ji blíže specifikovat. 

 

5.1.  Důvody pro zrušení účasti společníka ve společnosti soudem 
 

Jak již bylo řečeno, je ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ velmi obecné. Jeho skutečný 

obsah a praktickou využitelnost určují soudy aplikací slov „nelze-li na něm spravedlivě 

požadovat, aby ve společnosti setrval“ na jednotlivé situace. Je sporné, zda je tato míra 

volnosti soudů při interpretaci opodstatněná či příliš vysoká. Z kritického pohledu lze 

tvrdit, že tento typ úpravy snižuje právní jistotu osob a že trvá relativně dlouho, než se 

                                                 
129 Ačkoliv zákon svými slovy žádnou výjimku nepřipouští, možnost vystoupení společníka ve 
skutečnosti v současné právní úpravě existuje. Zákon č. 128/2008 Sb., o přeměnách obchodních 
společností a družstev umožňuje, aby společník, který se změnou právní formy společnosti s ručením 
omezeným nesouhlasil, ze společnosti vystoupil. Společník tak musí učinit písemně s úředně ověřeným 
podpisem a do 30 dnů od schválení rozhodnutí o přeměně. Účast vystupujícího společníka zaniká ke dni 
zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku. 
130 Hejda, J., op. cit. sub. 1, s. 55. 
131 Pelikánová, I., op. cit. sub. 30, s. 564. 
132 Dvořák, T., op. cit. sub. 21, s. 196. 
133 Viz ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ. 
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vytvoří konstantní judikatura.134 Naopak zastánci tohoto přístupu vyzdvihují, že obecná 

úprava je schopná postihnout veškerou rozmanitost případů a soudům dává dostatečný 

prostor pro zvážení všech skutkových okolností. Zároveň ale musí připustit, že to klade 

na soudy větší nároky.135 Vzhledem k tomu, že současná právní úprava platí, s drobnou 

změnou výslovně zakazující zrušení účasti společníka v jednočlenné společnosti, již 

téměř dvě desetiletí, bude nejlepším způsobem, jak tento spor rozhodnout, shrnout 

dostupnou judikaturu, o což se pokusím dále.  

 

5.1.1. Jak návrhy na zrušení účasti společníka posuzovat 
 

Jedním ze základních úkolů, který stál před vyššími soudy České republiky, bylo 

vymezit rozsah a způsob, kterým je třeba návrhy na zrušení účasti společníka 

ve společnosti posuzovat. Poprvé se k tomu Nejvyšší soud České republiky ve větší šíři 

vyjádřil v roce 1996, kdy shrnul, že je nutné posoudit konkrétní okolnosti případu, 

zejména poměry ve společnosti, porušování povinností vůči společníkovi, a to jak 

společností, tak ostatními společníky, a to také s ohledem na zabezpečení chodu 

společnosti. Dalším kritériem jsou, dle soudu, změny v poměrech společníka, např. 

osobních či finančních.136 Tento názor soudu lze přijmout za vlastní ale s tím, že ze 

strany soudu zřejmě nejde o snahu problém uceleně definovat jako spíš dát nižším 

soudům určité vodítko. Další rozbor hodnocení předmětných návrhů, který byl a je dále 

hojně citován, Nejvyšší soud České republiky přinesl v roce 2001. V rozhodnutí ve věci 

29 Cdo 2084/2000137 soud nejdříve zopakoval, že mu zákon dává velmi široké meze pro 

volní uvážení. Soud je proto povinen zjistit řádně skutkové okolnosti a zvážit jejich 

význam, a to s ohledem na to, aby nedošlo k nepřiměřené újmě na právech nejen 

společníka, ale ani společnosti a případně též ostatních společníků. Soud tedy rozšířil 

ochranu ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ na další subjekty, jejichž práva je třeba brát při 

rozhodování v potaz. P. Čech považuje toto rozhodnutí za další důkaz existence 

                                                 
134 A. Hedrlín doporučuje, aby bylo ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ doplněno o příkladný výčet důvodů, 
z kterých by zrušení účasti společníka ve společnosti mohlo vyplývat. Op. cit. sub. 20, s. 174 a n. 
135 Takový názor zastává Svobodová, Y.: Ještě k ukončení účasti společníka ve společnosti. Soudní 
rozhledy, 1999, č. 1, s. 7 a n. Souhlasně také Štenglová, I., op. cit. sub. 84, s. 281. 
136 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 2. 1997, sp. zn.: Odon 25/96. In: Právo a podnikání, 1997, 
č. 5, s. 22.  
137 Op. cit. sub. 123. 
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principu loajality společníka ke společnosti, když uvádí, že společníci navrhující zrušení 

své účasti ve společnosti musí být připraveni loajálně nadřadit zájem společnosti zájmu 

vlastnímu.138 S tímto závěrem souhlasím. Dle mého názoru by se prostoupení principu 

loajality diskutovanou právní úpravou dalo vyjádřit také tak, že Nejvyšší soud vyjádřil 

připravenost v odůvodněných případech nadřadit zájmy společnosti i oprávněnému 

zájmu společníka a tím de facto uznal povinnost společníka dopad určité nepříznivé 

situace na svou osobu strpět, a to pro dobro společnosti. Tohoto tématu se Nejvyšší 

soud České republiky následně dotkl v rozhodnutí ve věci 29 Odo 1257/2006139, ve 

kterém byly strany ve sporu mimo jiné v otázce, zda je pro řízení o zrušení společníka 

ve společnosti relevantní také jeho chování ke společnosti a k ostatním společníkům. 

Nejvyšší soud uvedl, že pro posouzení podmínek zrušení účasti je rozhodující, jak se 

chovala společnost a její společníci k navrhovateli. Teprve v případě, že soud uzná 

důvody pro zrušení účasti, váží ve svém rozhodování také chování navrhujícího 

společníka ke společnosti, neboť ochrana poskytovaná soudem se musí vztahovat nejen 

na navrhovatele, ale i na společnost a ostatní společníky.140 Nejvyšší soud tak dále 

zpřesnil způsob posuzování těchto případů, když určil, že primárně je třeba posoudit, 

zda tu je důvod zrušení účasti společníka ve společnosti, a až následně je posuzováno, 

zda okolnosti případu a chování navrhovatele nejsou takové, že je třeba v zájmu 

společnosti či ostatních společníků ochranu navrhovatelova práva odepřít. K důležitým 

okolnostem každého případu bude dle mého mínění patřit také to, zda a jak je ve 

společenské smlouvě omezena převoditelnost obchodního podílu. Pokud společník bude 

moci svůj obchodní podíl prodat a převést, bude pro něj obtížnější prokazovat, že po 

něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval, a to bez ohledu na 

skutečnost, že trh mu není za jeho obchodní podíl schopen nabídnout tolik, kolik by 

obdržel formou vypořádacího podílu. 

 

Výše diskutovaná rozhodnutí společně dávají poměrně dobrý návod, jaké otázky si 

při hodnocení návrhů na zrušení účasti společníka ve společnosti položit. Ten mohou 

využít jak soudy k rozhodování svých případů, tak i účastníci těchto sporů a jejich 

právní zástupci k posouzení svých vyhlídek v soudním sporu, případně vůbec 

                                                 
138 Čech, P., op. cit. sub. 8, s. 69 – 70. 
139 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 17. 4. 2007, sp. zn.: 29 Odo 1257/2006. 
140 Tamtéž. Soud dále přímo odkazuje na odůvodnění rozhodnutí 29 Cdo 2084/2000, op. cit. sub. 123. 
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k rozhodnutí návrh nepodávat a problémy ve společnosti řešit jinak. Domnívám se tedy, 

že zákonodárce v tomto případě správně dal soudům širokou volnost v posuzování 

důvodnosti návrhů na zrušení účasti společníka ve společnosti, respektive, že se soudy 

se svou rolí dobře vypořádaly. Obecnější rámec stanovený výše uvedenými 

rozhodnutími je ostatně již také vyplněn konkrétními skutkovými podstatami, které 

soudy uznaly, nebo neuznaly jako důvod pro zrušení účasti společníka ve společnosti. 

Tato rozhodnutí dále prohlubují právní jistotu společností i společníků. 

 

5.1.2. Pro které skutečnosti lze účast společníka zrušit? 
 

Výše jsem rozebral obecná pravidla posuzování návrhů na zrušení účasti společníka 

ve společnosti. Nyní se podívám blíže na to, jaké konkrétní skutečnosti jsou důvodem 

pro vyhovění návrhu, na což vzhledem k otevřenosti zákonného ustanovení dává 

odpověď zejména judikatura. 

 

5.1.2.1. Nerealizování předmětu podnikání a rozpory ve společnosti 
 

Prvním signifikantním rozhodnutím byl rozsudek Krajského obchodního soudu 

v Brně141, který rozhodl o žalobě dvou společníků, jejichž obchodní podíly společně 

dosahovaly téměř 2/3 základního kapitálu společnosti, tak, že jim vyhověl. Žalobci 

chtěli spolu s třetím společníkem provozovat mezinárodní překladiště, přepravce měl 

zajistit právě třetí společník, který ale svému závazku nedostál, neumožnil žalobcům 

převést jejich obchodní podíly na jinou osobu a nakonec se odstěhoval neznámo kam. 

Soud z toho dovodil, že takovéto zmaření účelu společenské smlouvy, spolu 

s nepřítomností třetího společníka, která neumožňuje přijímat kvalifikovaná rozhodnutí 

a řešit problémy uvnitř společnosti, naplňuje definici ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ. 

Nejvyšší soud České republiky ve věci Odon 25/96142 jako důvod zrušení účasti 

společníka uznal také závažné rozpory při vedení společnosti, které prakticky 

znemožňují další činnost společnosti. V tomto případě navíc soud ze skutkových 

                                                 
141 Rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 22. 2. 1995, sp. zn.: 29/10 Cm 33/93. In: Právní 
praxe v podnikání, 1995, č. 11, s. 33. 
142 Op. cit. sub. 136. 
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okolností dovodil společnou vůli ukončit účast žalobce ve společnosti. Lze shrnout, že 

nerealizování předmětu podnikání společnosti, které není žalujícím společníkem 

zaviněno a naopak lze dát za vinu společnosti nebo ostatním společníkům, bude 

důvodem pro zrušení účasti společníka soudem. 

 

Rozhodnutí soudu uvedené výše jako druhé však v dnešním pohledu neobstojí, a to 

vzhledem ke změně obchodního zákoníku provedené zákonem č. 370/2000 Sb.143 Tato 

novela s účinností od 1. 1. 2001 do obchodního zákoníku zavedla ustanovení § 68 odst. 

6 písm. c)144, které je určeno pro situace, kdy společnost nemůže vykonávat činnost 

z důvodu nepřekonatelných rozporů mezi společníky. Soudy pak jasně určily jeho vztah 

k ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ. V rozhodnutí ve věci 29 Odo 389/2005145 Nejvyšší 

soud České republiky jednoznačně vyloučil, že by stav, kdy společnost pro vnitřní 

rozpory mezi společníky prakticky nevyvíjí žádnou činnost, mohl být důvodem pro 

zrušení účasti společníka ve společnosti, a to právě s poukazem na existenci ustanovení 

§ 68 odst. 6 písm. c) ObchZ. Soud v rozhodnutí vyzdvihl, že důležitým hlediskem je 

skutečnost, že je třeba volit takové řešení, které zachová rovné postavení všech 

společníků. Tím je při rozporech společníků při vedení společnosti právě zrušení 

společnosti dle výše uvedeného ustanovení.146 Toto uvažování pokládám za správné a je 

pozitivní, že soud vymezil hranici mezi aplikací těchto dvou ustanovení obchodního 

zákoníku. Komplikovanější je již samotné rozhodnutí v konkrétní věci. V případě, že 

mezi společníky společnosti jsou prudké rozpory a někteří společníci například 

současně zastávají i funkci jednatele, budou se proti sobě zároveň velmi pravděpodobně 

dopouštět i drobných protiprávních jednání či alespoň jednání proti dobrým mravům, 

budou tvrdit, že se nemohou účastnit vedení společnosti a dovolávat se až do extrémů 

svých práv. V tu chvíli je komplikovanou otázkou, zda se jeden ze společníků, který 

jistě bude subjektivně cítit křivku na své osobě jako nejcitelnější, může domoci zrušení 

své účasti ve společnosti. Z výše uvedené i další judikatury147 dovozuji, že pokud je 

                                                 
143 Op. cit. sub. 29. 
144 Dle tohoto ustanovení může soud na návrh státního orgánu nebo osoby, která osvědčí právní zájem - a 
tento právní zájem jistě má jak společnost, tak její společníci - rozhodnout o zrušení společnosti 
s likvidací, jestliže společnost nemůže vykonávat činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky. 
145 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 4. 2006, sp. zn.: 29 Odo 389/2005. In: Soudní judikatura, 
2006, č. 9, s. 708. 
146 Tamtéž. 
147 Viz například usnesení Nejvyššího soud ČR ze dne 28. 2. 2006, sp. zn.: 29 Odo 275/2005. 
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naplněna dispozice ustanovení § 68 odst. 6 písm. c) ObchZ, měl by v tomto případě 

společník raději navrhnout zrušení společnosti. Soudy budou totiž v souladu s ustálenou 

judikaturou Nejvyššího soudu České republiky zřejmě klást důraz na rovné postavení 

všech společníků v případech nefunkčních společností a odmítnou účast společníka 

zrušit. Společník samozřejmě nebude mít tuto možnost, pokud společnost je přes spory 

schopna činnosti. V takovém případě společníkovi skutečně nezbývá, než podat návrh 

podle ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ. 

 

5.1.2.2. Důvody týkající se osoby společníka 
 

Do další skupiny důvodů, pro které nelze na společníkovi spravedlivě požadovat, aby 

ve společnosti setrval, Nejvyšší soud České republiky zařadil „důvody týkající se osoby 

společníka, jako zdravotní, ekonomické a ostatní důvody - například zvolení či 

jmenování do funkce neslučitelné s účastí na podnikání.“148 V citovaném řízení soud 

pouze konstatoval, že by tyto důvody akceptoval, avšak navrhovatel je neuváděl. 

Konkretizovat výše uvedené důvody tak mohou jen jiná soudní rozhodnutí. Tak 

v rozhodnutí ve věci 29 Cdo 1263/2007149 Nejvyšší soud České republiky potvrdil 

uvažování Vrchního soudu v Praze, který konstatoval, že skutečnost, že navrhující 

společník odešel do důchodu a jeho pracovní poměr ke společnosti tak skončil, není 

důvodem pro zrušení jeho účasti ve společnosti. Je možno doplnit, že toto zřejmě platí, 

pokud společníkovi jeho stav výrazně nebrání vykonávat práva společníka. 

 

Ke zdravotnímu stavu společníka jako k důvodu pro zrušení jeho účasti ve 

společnosti se Nejvyšší soud České republiky vyjádřil také v již citovaném rozsudku ve 

věci 29 Cdo 2084/2000.150 V tomto řízení navrhující společník tvrdil, že vzhledem 

k vážnému zhoršení jeho zdravotního stavu, které je vyvoláno stresem spojeným 

s účastí na společnosti, po něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval. 

Společnost odporovala s tím, že nemoc společníku brání vykonávat pouze funkce 

ředitele a jednatele společnosti, nikoliv však společníka. Nejvyšší soud České republiky 

k tomu uvedl, že pouhá účast v řádně fungující společnosti, ve které jsou normální 
                                                 
148 Op. cit. sub. 145. 
149 Usnesení Nejvyššího soud ČR ze dne 24. 2. 2009, sp. zn.: 29 Cdo 1263/2007. 
150 Op. cit. sub. 123. 
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vztahy a ze které pro společníka nevyplývají nadměrně stresující povinnosti, může jen 

obtížně být posouzena jako něco, co zhoršuje zdravotní stav společníka, pokud tento 

nemá k tomu zvláštní zdravotní dispozici. Aby byl založen důvod pro zrušení účasti 

společníka ve společnosti, bude dle soudu zpravidla třeba dalších stresujících faktorů, 

jako jsou problémy v hospodaření společnosti, pracovní přetížení a spory ve 

společnosti. S poukazem ještě také na usnesení Nejvyššího soudu České republiky ve 

věci 29 Odo 275/2005151 lze shrnout, že soudy se spíše zdráhají vyhovět navrhovatelům, 

kteří se snaží prokázat, že se nemohou na společnosti dále podílet, jelikož stres z účasti 

na společnosti negativně ovlivňuje jejich zdravotní stav. To ale neznamená, že zdravotní 

stav společníka nemůže být důvodem pro zrušení jeho účasti ve společnosti soudem. 

Lze nicméně dovodit, že navrhovatel bude muset prokázat, že jeho špatný zdravotní 

stav je skutečně způsoben účastí na společnosti a zároveň, že má zdravotní dispozici, 

kvůli které hůře zvládá stres, anebo že tu zároveň jsou další stresující faktory, které 

působení stresu na jeho zdraví znásobují. Na závěr je nutno dodat, že jinak by soudy 

zřejmě posuzovaly situaci, kdy by společník například zcela ochrnul nebo byl 

dlouhodobě upoután na lůžko, a nebyl tak skutečně objektivně vůbec schopen aktivně se 

podílet na chodu společnosti alespoň účastí na valných hromadách, a tedy by neměl 

možnost uplatnit svá práva. V takovém případě by, dle mého názoru, bylo na místě 

zrušit jeho účast ve společnosti bez dalšího. Na druhou stranu lze tvrdit, že pokud by 

takový společník byl schopen komunikovat, mohl by někoho zmocnit, aby jeho práva 

vykonával za něj, a tak by mohl nemožnost své osobní účasti na valných hromadách 

vyřešit. Takový výklad by však byl, dle mého mínění, již absurdní a mimo smysl 

zákonné úpravy. Odlišná by byla také situace, kdy by podle společenské smlouvy byl 

společník povinen osobně se podílet na chodu společnosti a nebyl toho ze zdravotních 

důvodů schopen. Jak dovodil J. Hejda, bylo by v tom případě zrušení jeho účasti 

ospravedlněno hned dvojnásobně, neboť by chránilo jak společníka, který by jinak mohl 

být za porušování své povinnosti sankcionován, tak společnost, které by neplnění 

povinností společníkem mohlo způsobit újmu.152 Na judikaturu, která by tento problém 

vyřešila, si však budeme muset ještě počkat. 

 

                                                 
151 Op. cit. sub. 147. Navrhovatelka v tomto řízení mimo jiné tvrdila, že situace kolem společnosti a spory 
se společností ji neúměrným způsobem zatěžují a stresové stavy mají nepříznivý vliv na její zdraví. 
152 Hejda, J., op. cit. sub. 1, s. 59 – 60. 
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Prázdná zatím zůstává i množina ekonomických důvodů, když vzhledem k uvedené 

judikatuře Nejvyššího soudu České republiky by takový důvod musel být natolik 

výrazný, aby převážil zájem společnosti a ostatních společníků na pokračování 

nezměněného stavu. Rozhodně by se nemohlo jednat o situaci, kdy se společník dostal 

do ekonomické nouze a potřebuje dostat peníze ze společnosti formou vypořádacího 

podílu.153 Není tedy jasné, co vlastně soud „ekonomickými důvody“ myslel. Jedním 

z možných přístupů je postoj I. Pelikánové, která uvádí, že důvodem zrušení účasti 

společníka by byl hrubý nepoměr mezi náklady (v nejširším smyslu) a výnosy, které 

vyplývají z účasti ve společnosti.154 

 

Naopak dostatečně konkrétní je další důvod předestřený soudem, tedy zvolení či 

jmenování do funkce neslučitelné s účastí na podnikání. V takovém případě by soud 

zřejmě účast společníka zrušil, i když by to mohlo způsobit problémy společnosti, 

jelikož po společníkovi zřejmě nelze spravedlivě požadovat, aby na takové funkce 

neaspiroval či jmenování odmítl. Ani zde ale zatím není možné se opřít o autoritu 

konkrétního soudního rozhodnutí. 

 

5.1.2.3. Důvody plynoucí z chování ostatních společníků nebo 
společnosti 

 

Poslední skupinou důvodů pro zrušení účasti společníka ve společnosti, kterou 

zmiňují někteří autoři155, je zneužití práva většiny ve společnosti a s tím související 

negativní chování společnosti vůči společníkovi. Zřejmě nejdůležitějším soudním 

rozhodnutím zde je usnesení Nejvyššího soudu České republiky ve věci 29 Odo 

194/2004.156 Soud v něm řešil návrh společníka, který argumentoval tím, že byl odvolán 

z funkce jednatele, ukončil pracovní smlouvu se společností, bez úspěchu nabídl svůj 

obchodní podíl ostatním společníkům a vzhledem k velikosti svého obchodního podílu 

nemůže nijak ovlivnit poměry ve společnosti, ačkoliv se současným stavem společnosti 

nesouhlasí. Nejvyšší soud České republiky však jeho dovolání zamítl a konstatoval, že 

                                                 
153 Souhlasně Dědič, J., op. cit. sub. 19, s. 1271. 
154 Pelikánová, I., op. cit. sub. 30, s. 565. 
155 Viz například Hedrlín, A., op. cit. sub. 20, s. 174 a n. Viz také Pelikánová, I., op. cit. sub. 30, s. 565.  
156 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11. 11. 2004, sp. zn.: 29 Odo 194/2004. 
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na funkci jednatele, na pracovní poměr se společností ani na odkup svého obchodního 

podílu nemá společník právní nárok, a konečně i to, že fakt, že nemůže ovlivnit poměry 

ve společnosti, je jen logickým důsledkem velikosti jeho obchodního podílu a že tento 

fakt nemůže bez dalšího založit důvod pro zrušení účasti společníka ve společnosti.157 

Domnívám se, že toto rozhodnutí dobře ukazuje spíše restriktivní interpretaci 

ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ soudy. Ačkoliv v daném případě zřejmě zanikla 

affectionis societas nejen u společníka, ale i u společnosti a výše uvedení autoři158 při 

typově stejných okolnostech dovodili důvod pro možné zrušení účasti menšinového 

společníka, Nejvyšší soud České republiky požaduje reálné porušení práv společníka 

k tomu, aby jeho účast mohla být zrušena. Tento požadavek soudu má, dle mého 

mínění, logiku a je opřen o obchodní zákoník, který menšinovým společníkům 

obchodních společností přiznává mnohá práva, která je chrání.159 Požadavek uvedený v 

ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ, aby na společníkovi nebylo možno spravedlivě 

požadovat, aby ve společnosti setrval, tak nemůže být naplněn pouhou skutečností 

menšinové účasti na společnosti. Opačný přístup by v extrému znamenal možnost 

menšinových společníků kdykoliv svou účast ve společnosti zrušit. To by však 

společnostem mohlo přinést víc škody než užitku. 

 

Do stejné skupiny důvodů pro zrušení účasti společníka ve společnosti by dále 

patřilo i porušení zákazu konkurence jiným společníkem. Nejvyšší soud České 

republiky však v rozhodnutí ve věci 1 Odon 36/97160 tuto situaci jako dostatečný důvod 

neuznal, a to zejména s poukazem na to, že obchodní zákoník obsahuje ustanovení 

upravující důsledky porušení zákazu konkurence. Jde jednak o ustanovení § 65 

ObchZ161 a jednak o možnost odvolat konkurujícího jednatele z funkce, případně se 

domáhat vyloučení konkurujícího společníka soudem dle ustanovení § 149 ObchZ, 

pokud společenská smlouva zákaz konkurence rozšířila i na společníky. Společník se 

tak nemůže dožadovat zrušení své účasti na společnosti z důvodu, že jiný společník 

                                                 
157 Tamtéž. 
158 Hedrlín, A., Pelikánová, I., op. cit. sub. 155. 
159 Jedná se například o ustanovení § 56a ObchZ nebo o ustanovení vyžadující pro některá důležitá 
rozhodnutí souhlas všech společníků společnosti atd. 
160 Op. cit. sub. 24.  
161 Ustanovení § 65 ObchZ opravňuje společnost k tomu, aby požadovala po osobě, která porušila zákaz 
konkurence, vydání prospěchu z obchodu nebo převedení odpovídajících práv na společnost. Dodává se, 
že tím není dotčeno právo na náhradu škody. 
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porušil zákaz konkurence. Jedinou výjimkou, kterou soud dovodil, je situace, kdy 

společnost výše popsané důsledky porušení zákazu konkurence neuplatňuje, ačkoliv 

společník takový postup navrhl. Potom není dle soudu vyloučeno, aby se společník 

domohl zrušení své účasti ve společnosti. Soud však neopomněl zdůraznit, že to bude 

možné jen tehdy, když po společníkovi v důsledku toho nelze spravedlivě požadovat, 

aby ve společnosti setrval. Možnost užití tohoto důvodu společníkem je tak omezená a 

podobně jako u vztahu k ustanovení § 68 odst. 6 písm. c) ObchZ i zde soud naznačuje, 

že použití ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ je možné pouze, pokud nelze využít ochrany 

podle ustanovení § 65 ObchZ a dalších výše zmíněných. Dá se tedy mluvit o určité 

subsidiaritě ochrany poskytované společníkům institutem zrušení účasti ve společnosti. 

Je otázkou, zda lze takovéto uvažování soudu ospravedlnit. Dle mého názoru by 

centrum pozornosti soudu mělo vždy být v posouzení, zda na společníkovi lze 

spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval, či nikoliv. Na druhou stranu tímto 

postupem soud určil jasnou hranici, jejíž existence je bezesporu pozitivní pro právní 

jistotu společníků i společností. Z uvedeného rozhodnutí bylo také vyvozováno, že by 

zřejmě bylo na místě zrušit účast společníka, který se neúspěšně domáhal vyloučení 

jiného společníka, který závažným způsobem porušuje své povinnosti.162 S tímto 

názorem souhlasím, ale pouze v případě, že podání návrhu na vyloučení zabránil 

jednatel nebo ostatní společníci. Pokud se návrh na vyloučení dostal před soud a tento 

při aplikaci ustanovení § 149 ObchZ rozhodl, že společník neporušil povinnosti tak, aby 

mohl být ze společnosti vyloučen, nebude tu ani důvod zrušit účast společníka, který se 

jeho vyloučení domáhal. 

 

K dokončení přehledu dostupné judikatury, která se váže ke zrušení účasti společníka 

ve společnosti, je třeba se ještě zmínit o usnesení Nejvyššího soudu České republiky ve 

věci 29 Odo 789/2005.163 Navrhovatel se domáhal zrušení své účasti ve společnosti 

z důvodu, že na něj společnost podala trestní oznámení, což mělo, dle jeho mínění, za 

následek hrubé narušení vztahu důvěry mezi společníky a zánik affectionis societas, 

která je fundamentální podmínkou existence společnosti. Je třeba poznamenat, že 

ostatních 32 společníků nepokládalo společnost za nefunkční. Soud konstatoval, že 

trestní oznámení bylo společností podáno i proti dalším osobám a nelze tak mluvit o 
                                                 
162 Hejda, J., op. cit. sub. 1, s. 61. 
163 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 9. 2006, sp. zn.: 29 Odo 789/2005. 
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účelovém postupu společnosti, který by mohl narušit vztahy mezi společníky. Soud 

navíc dodal, že ani samotné narušení vztahů mezi společníky by u funkční společnosti 

nebylo důvodem pro zrušení účasti společníka ve společnosti a bylo by třeba zkoumat a 

zvážit důvody i důsledky tohoto narušení vztahů. Lze jen opakovaně zkonstatovat, že 

Nejvyšší soud vykládá ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ restriktivně. 

 

5.1.2.4. Význam vymezení důvodů ve společenské smlouvě 
 

Na předchozích stranách bylo uvedeno mnoho důvodů, které soud posoudil jako 

splňující podmínku ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ, a také mnoho těch, které soud 

zamítl. V podobných situacích se tak strany soudního sporu mohou opřít o autoritu 

soudního rozhodnutí, a to nejčastěji přímo Nejvyššího soudu České republiky. Množiny 

důvodů však nejsou uzavřené a vždy bude záležet zejména na konkrétních skutkových 

okolnostech. Někteří autoři proto navrhují, aby společníci na tuto problematiku 

vzpomněli i ve společenské smlouvě, a to buď orientačním vymezením důvodů, kdy 

nelze po společníkovi požadovat setrvání ve společnosti,164 anebo upřesněním účelu 

založení společnosti a uvedením práv a povinností společníků nad rámec zákonných 

ustanovení, například v oblasti práce pro společnost.165 Oba autoři shodně uvádějí, že 

tato ustanovení sice soud nijak nezavazují, ale že mu zároveň mohou sloužit jako 

pomůcka při posuzování oprávněnosti návrhu na zrušení účasti společníka ve 

společnosti.166 Ze soudních rozhodnutí uvedených v tomto textu dosvědčuje 

oprávněnost jejich úvahy pouze jedno, a to rozsudek Krajského obchodního soudu 

v Brně.167 Brněnský soud vzal při svém rozhodnutí v úvahu právě účel založení 

společnosti a rozdělení povinností mezi společníky, i když z rozsudku nevyplývá, že 

soud tyto údaje zjistil právě ze společenské smlouvy. Osobně se domnívám, že ve 

společenské smlouvě má smysl vymezit pouze důvody, ke kterým ještě nebylo soudy 

judikováno, a to proto, že ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ je ustanovením kogentním, a 

není proto možné si ve společenské smlouvě domluvit něco, co by odporovalo tomu, 

čím soudy zmíněné ustanovení vyplnily, respektive by se tato část společenské smlouvy 

                                                 
164 Dvořák, T., op. cit. sub. 21, s. 169. 
165 Hedrlín, A., op. cit. sub. 20, s. 174 a n. 
166 Shodně s nimi například také K. Eliáš in op. cit. sub. 46, s. 128. 
167 Op. cit. sub. 141. 
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při rozhodování nepoužila. S touto výhradou lze říci, že dle mého názoru jistý poradní 

hlas pro rozhodování soudů nelze společenské smlouvě upřít. 

 

5.1.3. Shrnutí přístupu soudů k zrušení účasti společníka 
 

Po zhodnocení dostupné judikatury je třeba opakovat myšlenku, že soudy interpretují 

slova „nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval“ úzce a 

požadují, aby navrhující společník prokázal porušení svých práv společností nebo 

ostatními společníky anebo existenci jiného výrazného důvodu, na základě kterého se 

nemůže dále na společnosti účastnit. Soudy zároveň jasně konstatovaly, že do rovnice 

svého uvažování započítávají také zájem společnosti a ostatních společníků, který může 

v určité situaci převážit dokonce i oprávněný zájem navrhovatele na opuštění 

společnosti. Do třetice soudy také vymezily vztah ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ ke 

konkurujícím ustanovením obchodního zákoníku168 a to tak, že je možno ho použít 

pouze, pokud není možná ochrana dle těchto jiných ustanovení. Celkově tak judikatura 

přiřkla ustanovení o zrušení účasti společníka soudem funkci institutu poslední ochrany, 

kterýžto institut může společník využít sice z nejrůznějších důvodů, ale pouze pokud na 

něm skutečně nelze požadovat, aby ve společnosti setrval. Ačkoliv se úhel pohledu 

soudů může jevit jako přísný a s některými rozhodnutími v konkrétních věcech bylo 

v průběhu této kapitoly polemizováno, hodnotím pozitivně zejména jednotnost 

rozhodování Nejvyššího soudu. Zároveň se domnívám, že existence velkého počtu 

zamítnutých návrhů na zrušení účasti společníka ve společnosti plyne dílem také ze 

skutečnosti, že řada z nich byla neoprávněná anebo že navrhovatelům šlo v první řadě 

spíše o zisk peněžních prostředků z vypořádacího podílu.169 Domnívám se tedy, že 

judikatura uchopila interpretaci a aplikaci ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ veskrze 

správně. Spíše filozofickou je potom otázka, zda má z hlediska společnosti a ostatních 

společníků vůbec smysl nutit společníka, který ztratil affectionis societas, k tomu, aby 

                                                 
168 Jde zejména o ustanovení § 68 odst. 6 písm. c) ObchZ a také o ustanovení § 65 ObchZ a ustanovení 
s ním související. 
169 Dle mého názoru, který však vychází pouze z informací uvedených v rozhodnutí soudů, se může 
jednat zejména o rozhodnutí soudu ve věcech 29 Cdo 1263/2007, op. cit. sub. 149, 29 Cdo 2084/2000, op. 
cit. sub. 123, 29 Odo 194/2004, op. cit. sub. 156 a 1 Odon 36/97, op. cit. sub. 24. 
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ve společnosti setrval. Lze jen dodat, že právě nutnost vyplatit v opačném případě 

společníkovi vypořádací podíl, může být pro některé společnosti dostatečnou motivací. 

 

5.2.  Zrušení účasti ve společnosti u dědice obchodního podílu  
 

Zvláštní podmnožinou zrušení účasti společníka ve společnosti soudem je zrušení 

účasti toho, kdo obchodní podíl zdědil a na němž nelze spravedlivě požadovat, aby byl 

společníkem. Toto právo dědice je však upraveno zvlášť, a to v ustanovení § 116 odst. 2 

ObchZ, a připadá v úvahu pouze, pokud společenská smlouva dědění obchodního 

podílu nevyloučila. Vyloučit dědění obchodního podílu není možné u jednočlenných 

společností, tam však potom nelze ani zrušit účast dědice ve společnosti, nýbrž je třeba 

zrušit společnost s likvidací. Dědic musí své právo uplatnit u soudu do 3 měsíců od 

právní moci rozhodnutí soudu o dědictví. Pokud se domáhá zrušení své účasti, není 

dědic povinen podílet se na činnosti společnosti.170 Jelikož není cílem této práce zabývat 

se úpravou dědění obchodního podílu, budu se dále věnovat pouze tomu, zda a jak je 

rozdílně posuzována úprava zrušení účasti dědice v porovnání s úpravou zrušení účasti 

společníka. 

 

Texty ustanovení § 116 odst. 2 a § 148 odst. 1 ObchZ, týkající se zrušení účasti 

dědice a společníka, jsou si velmi podobné. Přesto teorie dovozuje, že rozsah důvodů, 

pro které lze vyhovět návrhu dle ustanovení § 116 odst. 2 ObchZ, jako ustanovení 

speciálního, je širší než u ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ. Tak J. Dědič uvádí, že je zde 

třeba více přihlížet ke konkrétní situaci na straně dědice, a jako příklad uvádí 

nezletilého dědice, který potřebuje finanční hotovost z vypořádacího podílu na zajištění 

své obživy.171 J. Hejda přistupuje k úpravě odlišně a uvádí, že jelikož dědic nenabyl 

obchodní podíl na základě autonomie vůle a účast ve společnosti pro něj může být 

z důvodu jeho profesního zaměření, bydliště, jeho jiných aktivit či jiných okolností jeho 

života jen těžko uskutečnitelná, měly by soudy být zrušení jeho účasti otevřenější. Jako 

další příklady pak autor uvádí nabytí podílu dědicem nezletilým nebo osobou, která není 

                                                 
170 Ustanovení § 116 odst. 2 ObchZ. 
171 Dědič, J., op. cit. sub. 19, s. 1045. 
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plně způsobilá k právním úkonům.172 Nakonec ani společnost nemá zájem na tom, aby 

se společníkem stal někdo, kdo jí nebude moci v její činnosti jakkoliv pomoci, a tak je 

rozšíření důvodů pro zrušení účasti dědice dle mého mínění řešením nutným a 

správným. Účast dědice ve společnosti skončí právní mocí soudního rozhodnutí o 

zrušení jeho účasti ve společnosti. 

 

5.3.  Procedura zrušení účasti společníka ve společnosti 
 

Z procesního hlediska platí o návrhu na zrušení účasti společníka soudem to, co bylo 

uvedeno v posledním odstavci kapitoly 4.1.6. o vyloučení společníka soudem.  K řízení 

je příslušný krajský soud, který vede obchodní rejstřík společnosti. Soud rozhoduje 

usnesením. Také úprava dokazování a povinnost soudu provést i jiné důkazy potřebné 

ke zjištění skutkového stavu platí i zde, stejně je určen i okamžik zániku účasti 

společníka ve společnosti. Jedinou spornou procesní otázkou tak byla procesní 

legitimace pro řízení o zrušení účasti společníka ve společnosti. 

 

Dle ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ je aktivně legitimován k podání návrhu 

společník, který se domáhá zrušení své účasti ve společnosti. Tento návrh nemůže podat 

společník, který je jediným společníkem společnosti, ten totiž může sám kdykoliv 

rozhodnout o zrušení společnosti s likvidací svým rozhodnutím podle ustanovení § 132 

ObchZ. Zákonodárce tak současně brání vzniku tzv. mrtvých společností, tedy 

společností bez společníků. Otázka pasivní legitimace na druhou stranu není v zákoně 

přímo upravena. Někteří společníci tedy z důvodu, že se jedná o vztah mezi společníky 

jako účastníky společenské smlouvy, žalovali o zrušení své účasti ostatní společníky.173 

Pasivně legitimovanou je ale společnost, neboť se vznikem společnosti vzniká vztah 

mezi společníky a společností, kterou založili, a tento vztah se pro společníky stává 

vztahem hlavním. V případě zrušení účasti společníka soudem také přechází obchodní 

podíl společníka na společnost, nikoliv na ostatní společníky. Tento závěr potvrdila i 

soudní judikatura, když Vrchní soud v Olomouci konstatoval, že „pro členský poměr 

účastníka společnosti s ručením omezeným je základní jeho vztah vůči společnosti, i 

                                                 
172 Hejda, J., op. cit. sub. 1, s. 63. 
173 Hedrlín, A., op. cit. sub. 20, s. 174 a n. 
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když významné jsou i vzájemné vztahy společníků…“.174 Z toho Vrchní soud dovodil, 

že pasivně legitimována je společnost. Souhlasím také s postojem, že společník nechce 

zrušit společenskou smlouvu, což by odpovídalo první z výše uvedených možností, 

nýbrž žádá své oddělení od společnosti jako celku.175 

 

5.4.  Zrušení účasti společníka po rekodifikaci soukromého práva a 
umožnění jednostranného vystoupení ze společnosti 

 

Jak již bylo uvedeno, současná právní úprava zrušení účasti společníka je definována 

principem vázaného členství ve společnosti. Tento přístup neumožňuje jednostranné 

vystoupení ze společnosti a i zrušení účasti společníka soudem váže na prokázání faktu, 

že další účast ve společnosti na společníkovi nelze spravedlivě požadovat. Tento přístup 

by se měl v budoucnu podle návrhu zákona o obchodních korporacích částečně změnit. 

Úprava zrušení účasti společníka soudem bude upravena v ustanovení § 215 ZoOK a 

zůstává identická s úpravou současnou. Tento přístup vidím jako pozitivní, protože 

zachovává plnou relevanci již vytvořené judikatuře. Zachována zůstává i úprava zrušení 

účasti dědice.176 Změna však je v úpravě vystoupení společníka ze společnosti. 

Ustanovení § 211 odst. 1 ZoOK sice udává, že společník nemůže ze společnosti 

vystoupit, ale tento imperativ platí pouze, pokud zákon o obchodních korporacích 

nestanoví jinak. Ten tak činí hned v ustanovení § 211 odst. 2, kde uvádí, že společník, 

který nesouhlasil s vyjmenovanými rozhodnutími valné hromady177 a hlasoval proti 

nim, může ze společnosti vystoupit. Tuto možnost má však společník pouze, neurčí-li 

společenská smlouva jinak. Z kogentního zákazu odstavce 1 tohoto ustanovení dle 

mého názoru vyplývá, že společenská smlouva může důvody vystoupení pouze zúžit 

nebo vyloučit, nikoliv rozšířit. Na vystoupení společníka se použije obdobně ustanovení 

                                                 
174 Rozsudek Vrchního soud v Olomouci ze dne 31. 1. 1996, sp. zn.: 3 Cmo 96/95. In: Právní rozhledy 
1996, č. 7, s. 336.  
175 Hedrlín, A., op. cit. sub. 20, s. 174 a n. Stejný názor a uvažování vyjadřuje také I. Štenglová in op. cit. 
sub. 84, s. 281. 
176 Tuto úpravu nalezneme v ustanovení § 223 ZoOK. Toto ustanovení zejména zpřesnilo svou logiku 
jasným prohlášením, že dědic, který se domáhá zrušení své účasti, se nesmí podílet na činnosti 
společnosti, nedohodne-li se s ostatními společníky písemně jinak. 
177 Jedná se o rozhodnutí o změně převažující povahy podnikání společnosti, přemístění sídla společnosti 
mimo území České republiky, změně pravidel upravujících převoditelnost obchodního podílu nebo práva 
s podílem spojená nebo rozhodnutí o prodloužení trvání společnosti. 
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§ 172 ZoOK.178 Úprava vychází z myšlenky, že společník, který podepsal společenskou 

smlouvu nebo k ní přistoupil, tak učinil z důvodu, že se za podmínek uvedených ve 

společenské smlouvě chtěl na chodu společnosti účastnit. Pokud se pak změní základní 

charakteristiky společnosti, měl by společník mít právo pokračování své účasti zvážit a 

případně ze společnosti vystoupit. Zákonodárce se navrhovanou úpravou také přibližuje 

návrhu nařízení o statutu SPE, který v článku 18 upravuje právo společníka vystoupit, 

pokud činnosti SPE jsou nebo byly vykonávány způsobem, který závažně porušuje jeho 

zájmy v důsledku některé z vyjmenovaných událostí.179 Je vidět, že dva důvody pro 

vystoupení jsou dokonce v podstatě totožné. Uzákonění možnosti vystoupení ze 

společnosti tedy považuji za krok správným směrem. 

                                                 
178 Výklad k tomuto ustanovení viz výše v posledním odstavci kapitoly 3.6.  
179 Může se jednat o skutečnost, že SPE byla připravena o významnou část svých aktiv, že sídlo SPE bylo 
přemístěno do jiného členského státu, že se činnosti SPE podstatně změnily nebo že alespoň 3 roky 
nebyly vyplaceny dividendy, ačkoliv by to finanční situace SPE umožňovala. 
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Závěr 
 

V této práci jsem se pokusil co nejdetailněji rozebrat právní úpravu vyloučení 

společníka, zrušení jeho účasti soudem a ukončení jeho účasti ve společnosti. Každá 

z hlavních kapitol se zabývala specifickými problémy, z nichž některé nebyly 

v dostupné literatuře a judikatuře ještě diskutovány, jiné jsou naopak předmětem 

teoretických sporů. Snažil jsem se činit závěry a zhodnocení přímo u jednotlivých 

kapitol, neboť ačkoliv se úprava jednotlivých diskutovaných forem zániku účasti 

společníka ve společnosti v některých aspektech podobá, je často vedena odlišnými 

principy. Pokusil jsem se ale poukázat jak na podobnosti, tak na odlišnosti. 

 

V úpravě vyloučení společníka valnou hromadou jsem zajímavou shledal zejména 

problematiku výzvy k splacení vkladu, kde se domnívám, že zákonodárce by měl 

k jejímu učinění zcela explicitně oprávnit valnou hromadu společnosti, která konečně o 

vyloučení společníka rozhoduje. Pozornost byla věnována i dopadu požadavku na rovné 

zacházení se společníky z hlediska způsobů vymáhání splnění vkladové povinnosti. 

Toto téma by si jistě zasloužilo obsáhlejší diskuzi. Zamyslel jsem se také jak nad 

historickou, tak nad navrhovanou rekodifikační úpravou. 

 

Co se týče vyloučení společníka soudem, jsou podmínky, které musí být k jeho 

provedení splněny, soudy vykládány tak, že je velmi obtížné společníka pro závažné 

porušení povinností vyloučit. Bohužel ani připravovaná rekodifikační úprava zatím 

neslibuje tuto situaci zlepšit. V práci jsem se snažil poukázat na to, že ačkoliv souhlasím 

s tím, že vyloučení společníka soudem by nemělo být běžným postupem, mělo by 

zároveň být pro společnosti použitelnou cestou k řešení situací, kdy společník 

společnosti záměrně škodí. Způsob, kterým soudy vykládají požadavek opakovanosti a 

kterým uchopily povinnosti společníka, to však neumožňuje. Pozitivní tak je, že se v 

judikatuře alespoň postupně objevují potvrzení takových principů, jako je třeba 

povinnost loajality společníka ke společnosti a ostatním společníkům. Pozornost jsem 

věnoval i zákonnému požadavku souhlasu společníků s podáním návrhu na vyloučení, 

neboť je teorií téměř zcela opomíjen, a přitom se nejedná o úpravu, která by neskrývala 

některé problémy. 
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Úprava zrušení účasti společníka soudem je založena na obecném zákonném 

ustanovení a principu, že společník není oprávněn ze společnosti vystoupit. Zejména 

tento princip si vzaly k srdci vyšší soudy a možnost zrušit účast společníka omezily na 

případy, kdy by setrvání ve společnosti pro něj bylo neúnosné. Do úvahy soud navíc 

bere i zájem společnosti, což je sice správné, ale tato skutečnost počet potenciálně 

úspěšných návrhů na zrušení účasti dále snižuje. Je však třeba současně poznamenat, že 

výklad úpravy zrušení účasti společníka soudy je jasný a konstantní, což vidím jako 

jeho pozitivum. V této kapitole jsem se také pokusil dostupnou judikaturu 

systematizovat a vybrat z ní základní myšlenky. V závěru jsem se opět věnoval 

rekodifikačnímu návrhu, neboť by měl upravit oprávnění společníka ze společnosti za 

určitých podmínek vystoupit.   

 

V celé diplomové práci jsem se snažil prakticky přistoupit k problémům, na něž jsem 

narazil, a za pomoci odborné literatury a judikatury nabídnout jejich možné řešení či 

svůj názor do teoretické polemiky. Některých témat, jako například problematiky 

rovnosti společníků či povinnosti loajality, jsem se musel dotknout jen okrajově, jelikož 

jejich skutečný rozbor by vydal na samostatnou odbornou práci. Zajímavou pro mne 

byla práce s judikaturou, na jejímž obsahu jsou výrazně závislé zejména úpravy 

vyloučení společníka a zrušení jeho účasti soudem. Když jsem v průběhu psaní své 

práce sdělil její téma mému známému advokátovi, pověděl mi právě o aplikaci těchto 

úprav: „To je to, co nejde udělat.“ Pokud by má práce svými myšlenkami či případným 

rozpoutáním odborné debaty alespoň částečně přispěla k tomu, aby „to šlo“ a aby 

diskutovaná úprava lépe plnila svou funkci, považoval bych to za úspěch a naplnění 

účelu této práce. 
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Expulsion of Shareholder and Termination of his Participation 
in Limited Liability Company 

 

Summary 
 

The goal of my thesis is to analyse the legal regulation regarding expulsion of 

shareholder and termination of his participation in limited liability company in the 

Czech Republic and to attempt to address some of its problems and by so doing 

contribute my part to the general discussion of this topic. I have chosen this subject 

because I consider it interesting and because it is not given enough attention by legal 

professionals. The paper analyzes relevant case law, books and articles and makes 

recommendations for changes of legal regulation and of the approach of courts.  

 

The thesis is composed of five numerated chapters, each of them dealing with one of 

the methods of cessation of participation, plus Introductory and Closing Chapter. 

 

The Introductory Chapter describes the main purposes of the thesis. 

 

Chapter One is concerned with the introduction to the principles of company law that 

are important for the ideas of the thesis. Terms “limited liability company”, “articles of 

association”, “participation in the company” and “creation and cessation of 

participation” are covered in respective parts of the chapter. 

 

Chapter Two is rather short and deals with the termination of participation of 

shareholder by agreement of all shareholders. 

 

Chapter Three is one of the main parts and looks at the expulsion of shareholder by 

the general meeting of the company. This chapter starts with the description of the main 

ground for expulsion, i.e. the duty of shareholder to provide consideration for shares. 

Then it discusses the consequences of shareholder’s failure to comply with this duty, the 

most important of which is the expulsion. Subsequently the chapter shows ideas for the 
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future which are compared with the newly proposed legislation. Finally the duty to pay 

additional contributions to the company’s capital is addressed.  

 

Chapter Four is also an important part of the thesis and concentrates on expulsion of 

shareholder by court’s decision. Part One of this chapter examines the shareholder’s 

duties and the conditions under which it is possible to expulse a shareholder. The thesis 

presents opinions of legal authorities and relevant case law. Part Two then focuses on 

proposal of new legislation. 

 

Chapter Five is an analysis of legal regulation of termination of participation of 

shareholder by court’s decision. At most part it deals with broad case law that is 

available on the subject. The paper systematizes the court’s decisions and extracts the 

principles governing the application of legal regulation. Attention is also given to the 

proposal of new legislation and to the termination of participation of heir that inherited 

a share in the company. 

 

Conclusions are drawn in the Closing Chapter and it is suggested that the courts 

should better apply the legislation to make it more useful for shareholders and 

companies. 

 

 

Seznam klíčových slov (List of Key Words): 
 

vyloučení (expulsion) 

účast (participation) 

společník (shareholder) 

 

 


