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Úvod: 

 

Vybrat téma předkládané diplomové práce se ukázalo jednodušším úkolem, neţ se 

zprvu zdálo. V průběhu svých studií jsem si k obchodnímu právu a podnikatelskému 

prostředí, které upravuje, vytvořila velmi kladný vztah, proto nebylo pochyb o tom, na 

jakou oblast práva se ve své práci zaměřím. Zároveň problematika obchodních 

společností, jejich struktury, fungování a účasti na jejich podnikání mi byla vţdy blízká 

a v praxi ji povaţuji za velmi přínosnou i praktickou. To, ţe právě úprava obchodních 

společností je ryzí obchodněprávní úpravou, dokazuje návrh zákona o obchodních 

společnostech a druţstvech, který materii obchodních společností ponechává 

v působnosti nově jen zákona a jiţ ne kodexu obchodního práva, který platí dodnes. 

Přestoţe současný obchodní zákoník se zdá být kodexem jiţ v mnohém překonaným a 

jeho účinnost se zřejmě chýlí ke konci, přišlo mi velmi zajímavé se pokusit porovnat 

stále ještě platný kodex s návrhem nového zákona o společnostech a druţstvech a na 

jednotlivé rozdíly poukázat. Úprava společnosti s ručením omezeným a postavení 

společníků v ní mě pak zaujala vzhledem k oblíbenosti této formy společnosti v praxi. 

 

Společnost s ručením omezeným je velmi často vyuţívanou formou obchodní 

společnosti vhodnou především pro malé a střední podnikání. Její popularita souvisí 

s relativně malými náklady a jednoduchostí jejího zaloţení, které je navrch doplněno 

omezeným ručením společníků. Vybalancovaný mix prvků osobní a kapitálové 

společnosti se snaţí ještě více zatraktivnit zmiňovaný návrh zákona, který společnost 

s ručením omezeným modernizuje a jehoţ cílem je její úspěch v soutěţi právních řádů, 

kterou tato práce také popisuje. Právě úprava této formy společnosti v budoucnu zřejmě 

dozná nejpodstatnějších změn. 

 

Ve své práci se na začátku věnuji povaze obchodní společnosti jako takové a poté 

nejdůleţitějším specifikům společnosti s ručením omezeným. Meritum práce ale 

v souladu s jejím názvem tvoří uspořádaný popis práv a povinnosti společníků, která 

jsem navíc rozdělila na majetková a nemajetková. Jednotlivá práva a povinnosti 

překvapivě nebylo jednoduché přesně od sebe oddělit, proto například o povinnosti 

loajality a zákazu konkurence pojednávám v jedné kapitole a zákaz konkurence tak 
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vnímám jako jeden z projevů této povinnosti. Zejména povinnost loajality je jedním ze 

základních principů stávajícího obchodního zákoníku a s její pomocí interpretujeme 

všechna ostatní práva a povinnosti. Do obsahu práv a povinností společníků jsem pak 

zakomponovala právo koncernové, kdy zprávu o vztahu mezi propojenými osobami 

řadím k právu na kontrolu společnosti, povinnost ovládající osoby nepůsobit škodu 

pojímám jako speciální případ povinnosti loajality i kdyţ v samostatném oddílu a práva 

a povinnosti plynoucí ze smlouvy o převodu zisku či ovládající smlouvy v souhrnu 

popisuji v oddílu práva a povinnosti společníků plynoucí ze smluv uzavíraných v rámci 

koncernu. Vzhledem k značnému rozsahu tématu záměrně nezmiňuji práva a povinnosti 

společníků obsaţená ve speciálním zákoně o přeměnách obchodních společností a 

druţstev, ani související otázky spojené s obchodním podílem, vkladem a hlasováním 

na valné hromadě. 

 

Na připravovaný zákon o obchodních společnostech a druţstvech a jím zaváděné změny 

potom odkazuji jak v textu u konkrétních práv a povinností, tak v samostatné kapitole. 

Na závěr zařazená kapitola o návrhu zákona se nemůţe obejít bez vyjádření obecných 

principů, na kterých má být úprava postavena, a dále obsahuje stručné shrnutí 

nedůleţitějších očekávaných koncepčních i konkrétních změn. 

 

Vytyčeným cílem této práce je tedy popis postavení společníka ve společnosti s ručením 

omezeným a to pomocí rozebrání jeho jednotlivých hlavních práv a povinností, zaujetí 

stanoviska k naznačeným problémům stávající úpravy a zhodnocení navrhovaných 

změn a tendencí obchodního práva, respektive práva obchodních korporací. 
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Kapitola 1.: Společnost s ručením omezeným 

Oddíl 1.: Obecné vymezení obchodní společnosti 

 

Obchodní společnost je K. Eliášem velmi logicky charakterizována pomocí definice 

pojmů „společnost“ a „obchodní“. Společnost je dle jazykového výkladu skupinou 

něčím vzájemně spojených osob, obchodní pak znamená směnu hospodářských hodnot 

mezi výrobou a spotřebou prováděnou za zisk.1 Obchodní zákoník uţívá označení 

obchodní společnost částečně nelogicky vzhledem k faktu, ţe dalším ústředním pojmem 

zákoníku je podnikatel nikoli obchodník. Nicméně i výše nastíněná definice obchodní 

společnosti určité problémy působí. 

 

Teorie řeší otázku, zda je obchodní společnost vţdy právě jen sdruţením osob, kdyţ 

běţně existují i jednočlenné obchodní společnosti. Význam jednočlenných společností 

navíc nepochybně narůstá, coţ dokazuje mimo jiné například přijetí a transpozice 

Dvanácté směrnice Rady ES z 21.12.1989, která má v mnoha směrech dopad na 

společnost s ručením omezeným. Směrnice se vztahuje právě na jednočlenné 

společnosti a primárně stanovuje holou přípustnost jejich vzniku. Tato směrnice počítá 

s tím, ţe členské státy zavedou sankce pro případ, kdy jedna fyzická osoba je jediným 

společníkem více společností nebo jestliţe jednočlenná společnost nebo jakákoli jiná 

právnická osoba je jediným společníkem společnosti a rovněţ předpokládá písemnou 

formu pro smlouvy uzavřené mezi jediným společníkem a jeho společností. Článek 7 

Dvanácté směrnice stanovuje, ţe právní řád členského státu nemusí povolit zakládání 

jednočlenných společností, jestliţe jeho zákonodárství připouští ustavení individuálního 

podniku s ručením omezeným majetkovým vkladem, který bude vloţen do společnosti, 

a to vše s podmínkou, ţe budou poskytnuty stejné záruky, jaké předvídá tato směrnice, a 

také ostatní direktivy týkající se obchodních společností. Na nárůst důleţitosti regulace 

jednočlenné společnosti poukazuje i fakt, ţe v návrhu zákona o obchodních 

společnostech a druţstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) je nově celý 

Díl 3 Hlavy I věnován zcela samostatné úpravě jednočlenné společnosti. 

                                                 

1
 Eliáš, K. Obchodní společnosti. Praha : C. H. Beck, 1994, s. 14. 
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Ze směrnice tedy vyplývají tyto zásady současné české právní úpravy jednočlenné 

společnosti s ručením omezeným: 

 společnost můţe jako jednočlenná být jiţ zaloţena, 

 pokud se jednočlennou stane aţ v průběhu své existence jako následek 

soustředění všech obchodních podílů v jedněch rukou, musí být tato informace 

zapsána do obchodního rejstříku, 

 ve funkci valné hromady poté vystupuje jediný společník a jeho rozhodnutí musí 

mít písemnou formu, 

 smlouvy uzavřené mezi společností a jediným společníkem mají povinně 

písemnou formu. 

  

Druhá diskutovaná otázka vyvstává v souvislosti s tím, zda je obchodní společnost ve 

všech případech právnickou osobou, i kdyţ v cizích právních řádech určité typy 

obchodních společností právnickými osobami nejsou. Náš obchodní zákoník však 

naštěstí explicitně přiznává právní subjektivitu všem právním formám obchodní 

společnosti, a to osobní i kapitálové.  

 

V neposlední řadě se odborníci zamýšlí nad problémem, zda vůbec lze vymezit nějaké 

základní společné znaky obchodních společností, patří-li mezi tyto znaky mimo jiné 

účelovost obchodní společnosti a je-li moţné určit jejich specifika vůči jiným 

subjektům, kdyţ obchodní společnost včetně společnosti s ručením omezeným můţe být 

dle § 56 odst. 1 ObchZ zaloţena i za jiným účelem neţ je podnikání, pokud to zvláštní 

právní předpis nezakazuje. Za účelem podnikaní jsou vedle obchodních společností 

zakládány také jiné subjekty, především státní podniky a druţstva. Státní podniky jiţ A. 

Malovský-Wenig charakterizoval jako: „podnikatelské útvary, pohybující se svým 

právním uspořádáním a svými hospodářskými funkcemi na rozhraní práva veřejného a 

soukromého“.
2
 Nejdůleţitější rozdíl mezi obchodní společností a státním podnikem je 

především v osobě zakladatele, kdy státní podnik můţe být zaloţen pouze státem. 

Vymezení odlišností obchodní společnosti a druţstva je sloţitější. Tyto subjekty mají 

                                                 

2
 Malovský-Wenig, A. Příručka obchodního práva. Praha : Československý kompas, 1947, s. 48. 
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společný smluvní základ, ale druţstva v původním slova smyslu nemají podnikatelský 

cíl. Jejich cílem je totiţ především vytvoření příznivých podmínek pro podnikání 

vlastních členů, jejich vzájemná pomoc, podpora a společné podílení se na těchto 

výhodnějších podmínkách a úsporách. Neuzavřený počet členů, pohyblivý základní 

kapitál ani zaloţení ustavující schůzí namísto společenskou smlouvou nemusí být pro 

teorii dostatečným argumentem, proč druţstvo nepodřadit pod pojem obchodní 

společnosti. I obchodní společnosti totiţ mohou v určitých situacích těmito znaky 

disponovat. Důvodem pro vydělení druţstev je proto dle K. Eliáše spíše tradiční pohled 

na druţstva jako na subjekty od obchodních společností odlišné.
3
 Výhodu sdruţování 

osob ve formě společnosti spatřujeme v moţnosti shromáţdit kapitál a propojit 

individuální znalosti, dovednosti a zkušenosti. Sdruţení je tak více konkurenceschopné, 

umoţňuje rychlejší inovační postupy, sniţují se díky němu na minimum rizika spojená 

s podnikáním a investicemi do něj a v neposlední řadě se také osoby dělí o náklady 

s podnikáním spojené.  

 

Dnešní právo obchodních společností vychází z Československou republikou převzaté 

rakouské právní úpravy a aktuálně je upraveno ve druhé části obchodního zákoníku č. 

513/1991 Sb. První část obchodního zákoníku, tedy § 56 - 75b ObchZ, obsahuje 

společná ustanovení platná pro všechny typy obchodních společností, druhá část, tedy § 

76 - 220 ObchZ, je speciální úpravou jednotlivých typů obchodních společností. Právní 

úpravu obchodních společností, především společností se zvláštním předmětem 

podnikání jako jsou banky, investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry a další, 

nacházíme z části i ve zvláštních předpisech.  

 

Oddíl 2.: Povaha společnosti s ručením omezeným 

 

Základní dělení obchodních společností je na osobní a kapitálové. Osobní obchodní 

společnosti se na rozdíl od těch kapitálových vyznačují neomezeným solidárním 

                                                 

3
 Eliáš, K. Obchodní společnosti. Praha : C. H. Beck, 1994, s. 30. 
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ručením společníků za závazky společnosti, jejich povinnou osobní účastí na správě 

společnosti, tím způsobeným zánikem společnosti při ukončení účasti společníka, a 

neexistencí povinně tvořeného základního kapitálu. Záleţitosti osobní obchodní 

společnosti typicky řeší společně všichni společníci, při rozhodování mají kaţdý jeden 

hlas a při přijímání zásadních rozhodnutí je dokonce nutná jejich jednomyslnost. U 

kapitálové společnosti společníci nemají povinnost se na správě společnosti podílet a 

jejich účast můţe spočívat pouze ve vloţení zákonem předepsaného vkladu do 

základního kapitálu. Za závazky společnosti pak společníci neručí vůbec nebo jen 

omezeně. Naplňování cíle kapitálové společnosti je v rukou orgánů společnosti, jejichţ 

strukturu stanovuje zákon a jejichţ členy nejsou jen společníci. Volba zaloţení 

konkrétního typu společnosti záleţí především na zváţení ekonomických, organizačních 

a právních důsledků jednotlivých forem společnosti na konkrétní zamýšlené podnikání.  

 

Společnost s ručením omezeným je vzhledem k jejímu povinnému zápisu do 

obchodního rejstříku vţdy právnickou osobou s právní subjektivitou, z čehoţ vyplývá 

přípustnost samostatně jednat, zavazovat se a být také subjektem odpovědnosti. 

Společnost jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu představovaného jedním či 

více jednateli. Společnost s ručením omezeným má znaky jak kapitálové tak i osobní 

společnosti, je tzv. „společností smíšenou“, pro zjednodušení ji ale teorie často řadí 

mezi společnosti kapitálové. Důvodem k tomuto zařazení je především povinné 

vytváření základního kapitálu a vkladová povinnost společníků, kteří se na správě 

společnosti nemusí osobně účastnit a uhrazovat ztrátu společnosti. K tomuto bych ráda 

upozornila, ţe společně s akciovou a Evropskou společností definitivně řadí společnost 

s ručením omezeným mezi kapitálové společnosti návrh zákona o obchodních 

korporacích, čímţ dosavadní tendenci zcela potvrzuje. Mezi prvky osobní společnosti 

projevující se v úpravě společnosti s ručením omezeným řadíme například ručení 

společníků, byť omezené, rozhodování společníků mimo orgány společnosti, omezenou 

převoditelnost obchodního podílu a jiné. Společnost s ručením omezeným je také 

označována za „uzavřenou“, tedy ţe společník je vázán ke společnosti a zásadně 

nemůţe jednostranně ukončit svou účast, stejně jako společnost nemůţe bez zákonného 

důvodu ukončit účast společníka.  
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Speciální úprava společnosti s ručením omezeným je obsaţena v § 105- 153 ObchZ. 

Mezi  výhodami této formy společnosti se často uvádí relativně malý rozsah základního 

jmění potřebného k zaloţení společnosti a obecně nízké náklady spojené s jejím 

zaloţením. K jejím pozitivům dále patří spojení dobrovolné osobní účasti ve společnosti 

s omezeným majetkovým rizikem, pruţnost v jejím rozhodování, existuje-li jeden či 

malý počet jednatelů, a tím vytvořené uţší sepjetí společníků se společností, neţ je tomu 

u společnosti akciové. Obchodní podíl společnosti s ručením omezeným není na rozdíl 

od akciové společnosti vyjádřen cennými papíry a jeho převod je tedy sloţitější, coţ 

mimo jiné zajišťuje větší stabilitu sloţení společníků. Tato právní forma společnosti je 

typicky vyuţívána pro menší společnosti s malým počtem společníků, například u 

podnikatelů spojujících jejich know-how s menšími vlastníky kapitálu. Na druhé straně 

právní volnost poskytnutá této formě společnosti a omezené ručení společníků můţe 

lákat i nepoctivé a nesolidní podnikatele, čehoţ si obchodní partneři musí být vědomi. 

Společnost s ručením omezeným je novodobou formou společnosti, která nevznikla tak, 

jako například akciová společnost, postupným historickým vývojem, ale byla vytvořena 

uměle zákonodárcem. Společnost s ručením omezeným vznikla z důvodů potřeby 

omezeného ručení společníků a zároveň zjednodušení vnitřní struktury neţ má akciová 

společnost jako „mladší sestra a.s.“
4
 nebo také „reformovaná komanditní společnost 

bez komplementářů“
5
. 

 

Společnost s ručením omezeným je dle § 105 ObchZ společnost, jejíţ základní kapitál 

je tvořen vklady společníků a jejíţ společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo 

zapsáno splacení všech vkladů do obchodního rejstříku. Z tohoto ustanovení vyplývá, ţe 

za své závazky odpovídá společnost celým svým majetkem. Společník má pak 

postavení jako ručitel, který se zaručil za závazek dluţníka dle § 303 ObchZ. Společnost 

s ručením omezeným můţe být, na rozdíl od veřejné obchodní společnosti a komanditní 

společnosti, zaloţena jen jednou osobou. Společnost s jediným společníkem poté ale 

nemůţe být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s ručením 

omezeným. Tento zákaz nazýváme „zákazem řetězení“ a vlivem novodobých 

                                                 

4
 Eliáš, K.. Obchodní společnosti. Praha : C. H. Beck, 1994, s. 17. 

5
 Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha : Aspi-Wolters Kluwer, 

2008, s. 1. 
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evropských tendencí se v novém návrhu zákona o obchodních korporacích jiţ 

nevyskytuje. Často se diskutovalo o tom, zda se zákaz vztahuje pouze na české 

společnosti, nebo i na společnosti zahraniční. Nebo-li zda zákaz řetězení má jakousi 

exteritoriální působnost a aplikuje se na jednočlenné společnosti cizího práva, pokud 

jsou jedinými zakladateli či společníky české společnosti s ručením omezeným. 

Ztotoţňuji se s názorem, ţe zákaz dle § 105 odst. 2 ObchZ se vztahuje i na zakladatele a 

společníky ze zahraničí. Jako vodítko, zda lze zahraniční společnost povaţovat za 

společnost s ručením omezeným ve smyslu českého právního řádu, nám můţe poslouţit 

opět Dvanáctá směrnice jednočlenné společnosti upravující, která výslovně označuje 

společnosti, pro které se uplatňuje. Takto vyjmenovává konkrétní formy společností 

v jednotlivých členských státech, a to v Belgii, Dánsku, Francii, Irsku, Itálii, 

Lucembursku, Nizozemsku, Řecku, Německu, Portugalsku, Španělsku a Velké Británii. 

V ostatních případech pak budeme nuceni vycházet z konkrétních charakteristických 

znaků té které formy společnosti.
6
 Opačného názoru je T. Rychlý, který říká, ţe 

Dvanáctá směrnice, ze které ustanovení vychází, takový zákaz vůbec neobsahuje. Účel 

Dvanácté směrnice vidí v pouhém dočasném sjednocení národních úprav jednočlenných 

společností do vzniku komunitární úpravy koncernového práva. Ustanovení dle jeho 

názoru navíc neobstojí před jazykovým výkladem pojmu společnost s ručením 

omezeným, který § 105 odst. 2 ObchZ pouţívá a při vztaţení na zahraniční společnosti 

by jeho působnost byla neodůvodněně extenzivní a „extrateritoriální“.
7
 

Protiargumentem je názor, ţe není nikterak neobvyklé, aby česká právní úprava 

zavazovala také zahraniční zakladatele či společníky, zakládají-li tuzemské obchodní 

společnosti, aniţ toto výslovně uvádí. Teritoriální působnost totiţ zahrnuje právní 

skutečnosti, respektive jejich účinky, ke kterým dochází na území daného státu bez 

ohledu na státní příslušnost účastníků. Dopadá-li zákaz na zahraniční zakladatele a 

společníky tuzemských společností bez ohledu na jejich osobní statut či státní 

                                                 

6
 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha : C. H. Beck, 

2009, s. 341. 

7
 Rychlý, T. Zákaz řetězení společností s ručením omezeným a (extra)teritoriální působnost obchodního 

zákoníku. Právní rozhledy, 2005, č. 6, s. 211-214. 
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příslušnost, působí proto teritoriálně, nikoli extrateritoriálně.
8
 Zákon jiţ ale výslovně 

neřeší důsledky, které má mít nedodrţení zmíněného zákazu. Především je nutné 

rozlišit, zda byl uvedený zákaz porušen jiţ při zakládání společnosti nebo aţ následně. 

V prvním případě bude následkem porušení neplatnost zakladatelské listiny. Pokud by 

přes to byla taková společnost zapsána do obchodního rejstříku, nelze se sice domáhat 

zrušení rozhodnutí o zápisu ani určení, ţe společnost s ručením omezeným nevznikla 

dle § 68a odst. 1, lze se však dovolávat neplatnosti společnosti dle § 68a odst. 2 písm. 

f). V druhém případě, měla-li by se za trvání společnosti s ručením omezeným stát 

určitá osoba jediným společníkem na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, 

bude taková smlouva neplatná pro rozpor se zákonem dle § 39 ObčZ. Případný zápis 

takového společníka do obchodního rejstříku by byl irelevantní, neboť má pouze 

deklaratorní účinky. Pokud by se ale taková osoba stala společníkem na základě jiné 

právní skutečnosti, společnost by zrušil soud podle § 68 odst. 6 písm. c) z důvodu, ţe 

zanikly předpoklady nutné pro její vznik.
9
 

 

Evropský soudní dvůr dospěl ke stanovisku, ţe občané a právnické osoby členských 

států mohou zakládat obchodní společnosti v těch členských státech, které jim poskytují 

největší míru svobody, nejmenší administrativní poţadavky při zakládání společnosti a 

nejniţší náklady se zaloţením spojené. Pokud poté společnost podniká a to i výhradně 

v jiném členském státě prostřednictvím své pobočky, takové jednání nelze povaţovat za 

podvodné. Členský stát, ve kterém je pobočka umístěna, má povinnost uznat status 

společnosti a zároveň tak ztrácí moţnost korigovat ji vlastní právní úpravou. Tento jev 

nazýváme tzv. „soutěţením právních řádů“. Zakladatelé si pro osobní status společnosti 

vybírají právní řád toho státu Unie, který jim nejvíce vyhovuje. Toto lze povaţovat za 

výstiţný příklad aktuálního vývoje svobody usazování. Vlády členských států proti 

tomuto výkladu Evropského soudního dvora sice namítaly, ţe cílem omezujících 

opatření je zabránit obcházení a zneuţívání přísnějšího národního práva, k čemuţ jsou 

formálně zahraniční společnosti často vyuţívány. Evropský soudní dvůr ale 

argumentuje tím, ţe důvody, pro něţ byla společnost zřízena v jiném členském státě, i 

                                                 

8
 Dědič, J., Čech, P. Znovu k zákazu řetězení společností s ručením omezeným. Právní rozhledy, 2005, č. 

20, s. 747-749. 

9
 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl, Praha : Polygon, 2002, s. 961. 
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skutečnost, ţe poté vyvíjí činnost pouze v jiném státě své usídlené pobočky, nemohou 

pro společnost znamenat ztrátu zmíněného práva na ochranu svobodného usazování.  

 

Příkladem výše nastíněného problému je Německo, kde velmi rychle rostl počet 

společností zakládaných ve formě anglické Private Limited Company a podnikajících 

výlučně na území Německa.
10

 Reakcí na tuto skutečnost byl nový návrh německé 

úpravy společnosti s ručením omezeným přijatý v roce 2007. Jeho základem je 

modernizace a deregulace společnosti s ručením omezeným a snaha o zvýšení 

konkurenceschopnosti této formy obchodní společnosti vůči zmiňované anglické 

Private Limited Company. Nová úprava proto zavedla sníţení hranice povinné výše 

základního kapitálu, zjednodušila zápis společnosti a vytvořila takovou koncepci 

obchodního podílu, která se blíţí akciím. Společník německé společnosti s ručením 

omezeným naproti české zákonné úpravě můţe vlastnit více obchodních podílů s různou 

jmenovitou hodnotou a má také podstatně zjednodušeno samotné nakládání s nimi. 

K urychlení vzniku společnosti byl potom vypracován modelový vzor společenské 

smlouvy. Pokud vzor zakladatelé pouţijí, odpadne jim povinnost zřizovat společenskou 

smlouvu v podobě notářského zápisu, čímţ by se prakticky obešli bez odborné právní 

pomoci a nadbytečné administrativy. Autonomii vůle společníků a společnosti navíc 

posiluje speciální úprava tzv. „společnosti jednoho eura“. Jde o jediné ustanovení, které 

obsahuje několik výjimek v rámci regulace společnosti s ručením omezeným a ve 

zbytku se uţije úprava obecná. Výjimky spočívají zejména v nedodrţení povinné 

hranice základního kapitálu, zákon tady dokonce ani ţádnou minimální výši 

nestanovuje. Teoreticky tak mohou vznikat společnosti se základním kapitálem ve výši 

pouhého jednoho eura. Do budoucna je potom po dodatečném zvýšení základního 

kapitálu umoţněn přechod takové společnosti na tradiční formu společnosti s ručením 

omezeným. Ochranu věřitelů se pak úprava snaţí zajistit povinným pouţitím odlišného 

firemního dodatku. Navíc základní kapitál takových společností můţe být tvořen pouze 

peněţitými vklady, které musí být splaceny ještě před zápisem společnosti do 

obchodního rejstříku. Zvláštní povinností této formy společnosti je také vytváření 

rezervy ze zisku, a to ve výši jedné čtvrtiny zisku zbylého po úhradě ztrát z minulých 

                                                 

10
 V roce 2007 byl jejich počet dle Westhof, A. O. Die Verbreitung der englischen Limited mit 

Verwaltungssitz in Deutschland, GmbHR 9/2007, s. 478, větší neţ 45 000. 
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let. Okrajovým doplňkem ochrany má být povinnost jednatelů svolat valnou hromadu 

při hrozící platební neschopnosti společnosti. K popsaným prostředkům ochrany 

věřitelů se objevují velmi významné polemiky a rozpaky.
11

 Firemní dodatek dle nich 

nevystihuje přesně rozdíl oproti klasické společnosti s ručením omezeným tím, ţe 

vzbuzuje dojem, jako by za závazky společnosti ručili společníci, zvláště pak také 

v případě, kdy ho není nutné měnit ani po přechodu na klasickou formu společnosti. 

Druhý poţadavek omezení na peněţité vklady bez moţnosti je splácet se dle kritiků 

postupně stává vzhledem k nízké výši základního kapitálu také prakticky 

bezvýznamným.   

 

Velmi přesně vyjádřila tendence ve vývoji evropského práva obchodních společností J. 

Pokorná slovy: „Evropské právo směřuje k uvolnění prostoru pro autonomii 

podnikatelských subjektů, a přináší tak střety právních řádů založené na různých 

historických tradicích a s různými chápáními výchozích zásad, na nichž jsou budovány 

obchodní společnosti. Tlak soutěže právních řádů vede paradoxně k rychlejšímu 

sbližování národních právních úprav a přináší řešení bez tohoto tlaku patrně nemožná, 

popř. dosažitelná jen s velkými obtížemi a po dlouhé době diskusí.“
12

  

 

Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou zaloţenou za účelem podnikání, 

povoleno je i její zaloţení za účelem jiným. Předepsaný dovětek vyjadřující formu 

společnosti zní „společnost s ručením omezeným“ nebo ve zkratce „spol. s r.o.“ či 

„s.r.o.“. Judikatura upřesnila, ţe pokud ţalobce pouţije k označení účastníka, který je 

společností s ručením omezeným, jako dodatek označující právní formu zkratku „spol. 

s r.o.“, ačkoli v obchodním rejstříku má tato právnická osoba zapsánu zkratku „s.r.o.“, 

nejde o takovou vadu podání, která by bránila pokračování řízení.
13

 Dalším podstatným 

rysem společnosti s ručením omezeným je minimální zákonná výše jejího základního 

kapitálu, která činí 200 000 Kč, a také vkladu společníka, který musí být v hodnotě 

nejméně 20 000 Kč. Hodí se říci, ţe v poslední době dochází k diskusím o garanční 

                                                 

11
 Např. Rüdiger, V., Seibert, U. 

12
 Pokorná, J. in Nevolná, Z., Škrinár A. Obchodné společnosti. Aktuálné otázky a problémy. Plzeň : Aleš 

Čeněk, 2008, s. 53. 

13
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.2.1997, sp. zn. 3 Cdon 237/1996. 
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funkci základního kapitálu, jehoţ výše sama o sobě nic nevypovídá o reálných 

majetkových poměrech společnosti. V evropském právu tyto pochybnosti způsobily 

novelizaci Druhé směrnice a to Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/68/ES. 

Tato se na českou společnost s ručením omezeným vztahuje v podobě moţnosti 

v některých případech nestanovovat hodnotu nepeněţitého vkladu znaleckým posudkem 

a také umoţnění finanční asistence dle § 120a ObchZ. Cílem směrnice je zjednodušení a 

modernizace směrnice k podpoře a efektivnosti podnikání a konkurenceschopnosti, aniţ 

by došlo ke sníţení její ochranné funkce. Společnost s ručením omezeným je zakládána 

společenskou smlouvou, nebo v případě jediného zakladatele zakladatelskou listinou ve 

formě notářského zápisu. Jejím statutárním orgánem jsou jednatelé. V reálném ţivotě se 

ale jednateli často stávají právě společníci. Pokud je společník společnosti s ručením 

omezeným současně jednatelem této společnosti, je nutno rozlišovat mezi jeho 

povinnostmi jednatele a povinnostmi společníka. Pro porušení povinností jednatele pak 

nelze společníka ze společnosti vyloučit.
14

 Ve funkci jednatele se společník dobrovolně 

osobně účastní na správě společnosti. Nejvyšším povinně zřizovaným orgánem 

společnosti s ručením omezeným je valná hromada.  

 

Jak jiţ bylo zmíněno, při svém vzniku Československá republika převzala úpravu 

obchodních společností z práva rakouského. U společnosti s ručením omezeným šlo 

konkrétně o zákon č. 58/1906 ř.z., o společnostech s ručením omezeným. Tento zákon 

byl následně zrušen roku 1950 zákonem č. 141/1950 Sb., občanským zákoníkem. 

K nové implementaci úpravy společnosti s ručením omezeným do právního řádu došlo 

aţ po téměř čtyřicetileté pauze v roce 1990 a to zákonem 103/1990 Sb., který vloţil do 

stávajícího hospodářského zákoníku velmi stručnou a nedostačující úpravu společnosti 

s ručením omezeným, čítající pouhých 6 paragrafů. Komplexní a aktuální úpravu 

společnosti s ručením omezeným přinesl s účinností od 1.1.1992 zák. č. 513/1991, 

obchodní zákoník.  

 

Významnou ohledně právní úpravy společnosti s ručením omezeným je otázka její 

dispozitivní či kogentní povahy. Obchodní zákoník se explicitně k povaze právní 

                                                 

14
 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 14.3.1995, sp. zn.7 Cmo 89/1994 . 



18 

 

úpravy obchodních společností nevyjadřuje. Jak rozlišit kogentní a dispozitivní normy 

stanovuje obchodní zákoník v § 263 ObchZ, který lze ale uplatnit jen v rámci jeho třetí 

části upravující obchodní závazkové vztahy. Proto je nutné vyjít z obecného pravidla § 

1 odst. 2 ObchZ, nelze-li řešit některé otázky dle ObchZ, řeší se podle předpisů práva 

občanského, a následně § 2 odst. 3 ObčZ, který říká, ţe účastnící občanskoprávních 

vztahů si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit odchylně od zákona vţdy, kdyţ to 

zákon výslovně nezakazuje nebo z povahy zákonného ustanovení neplyne, ţe se od něj 

nelze odchýlit.
15

 Zde se projevuje zásada soukromého práva, ţe kaţdý můţe činit, co 

není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. V tomto 

postupu teorii utvrzuje i Ústavní soud ČR, který judikoval, ţe v případě mezer právní 

úpravy je nutno při interpretaci platného práva vycházet ze zásad jiţ dnes zrušeného 

zákoníku z roku 1811.
16

 Takovou zásadou je zásada smluvní svobody a dispozitivnosti 

norem soukromého práva. Lze však dodat, ţe z povahy velké části ustanovení 

nemoţnost odchýlení a kogentnost úpravy vyplývá. 

 

Jedním z výrazných rysů současného práva společností s ručením omezeným je snaha 

některých evropských zemí například Francie, Itálie, Anglie, Nizozemska, Španělska a 

Portugalska, úpravu této formy společnosti konformizovat s evropským právem a více ji 

přiblíţit potřebám společníků. Společnost s ručením omezeným je tak otevřenější 

reformám neţ například akciová společnost. Souhlasím s názorem, ţe národní 

zákonodárci se vývojem této právní úpravy snaţí spíše o defenzivu a zabránění odchodu 

domácích zakladatelů do zahraničí.
17

 Ofenzivní funkce, tedy snaha o přilákání 

zahraničních investorů stojí spíše v pozadí. V národních úpravách se projevují různé 

tendence, z nichţ některé jen zvýrazňují a rozšiřují základní rysy této formy společnosti, 

jiné jsou relativně nové.  

 

                                                 

15
 Bartošíková, M., Štenglová, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 

4. 

16
 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 8.7.1997, sp. zn. III. ÚS 77/1997, Ústavní soud ČR Sbírka nálezů a 

usnesení. Svazek 8. Praha : C. H. Beck, 1998, s. 361. 

17
 Černá, S. in Nevolná, Z., Škrinár A. Obchodné společnosti. Aktuálné otázky a problémy. Plzeň : Aleš 

Čeněk, 2008, s. 31. 
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Mezi nové tendence můţeme zařadit například sniţování nároků v otázce úpravy 

základního kapitálu. Určení jeho výše se ponechává zcela na společnících, například 

Francie a Anglie, případně se jeho minimální výše sniţuje, ovšem stále za předpokladu 

jeho reálné tvorby, udrţení a garanční funkce. Další tendencí velmi významnou pro 

podporu malého a středního podnikaní, je snaha zjednodušit samotný proces zakládání 

společnosti, s tím spojené koncepce vzorových stanov a zjednodušených podtypů 

společností s ručením omezeným. Na druhou stranu jsou ale společníci omezeni 

různými doplňujícími pravidly při vytváření takových společností a jsou nuceni volit 

mezi rychlým a méně nákladným zaloţením společnosti nebo komplikovanějším 

zaloţením společnosti, ale vymodelované dle jejich specifických potřeb. Z trvalejších 

tendencí, které národní úpravy dále prohlubují, jmenujme především podporu 

otevřenosti společnosti s ručením omezeným pomocí koncepce zvyšování míry 

převoditelnosti obchodního podílu. Zahraniční úpravy navíc poskytují společníkům 

moţnost v případě zamítnutí převodu obchodního podílu ze společnosti vystoupit a to 

většinou na základě smluvního přímusu, který váţe ostatní společníky. V tomto světle 

se současná česká právní úprava jeví jako uzavřenější.
18

  

 

S naznačenými problémy a tendencemi evropského práva se dle mého přesvědčení 

v mnohém vyrovnává návrh zákona o obchodních korporacích. Ze všech forem 

obchodních společností se jeho pozornost obrací právě na společnost s ručením 

omezeným. Česká společnost s ručením omezeným se má stát soukromou obchodní 

společností, odklánějící se od její současné regulace akciovým právem. Má si tedy 

zachovat svůj osobní charakter, ale také se stát otevřenější, a to vše za současného 

zachování omezeného ručení společníků. Společnost s ručením omezeným je tak nadále 

návrhem povaţována za společnost, kde za splnění dluhů ručí společníci omezeně do 

výše souhrnu nesplacených vkladů. Obchodních podílů můţe napříště vlastnit společník 

tolik, kolik jich získá, a také jejich variabilita není uzavřena. Návrh tak po vzoru 

zahraničních úprav výslovně připouští vytvoření různých druhů podílů. Obchodní podíl 

můţe být navíc reprezentován i cenným papírem. Výše základního kapitálu, která je 

dispozitivně limitována na 1 000 Kč můţe být společenskou smlouvou sníţena aţ na 

                                                 

18
 Černá, S. in Nevolná, Z., Škrinár A. Obchodné společnosti. Aktuálné otázky a problémy. Plzeň : Aleš 

Čeněk, 2008, s. 45. 
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1 Kč. Jako odklon od vlivu evropského akciového práva je chápáno opuštění rigidního 

pravidla pro oceňování předmětů vkladu znalcem jmenovaným soudem, zákazu 

finanční asistence, omezení výplaty vlastního majetku rezervním a obdobným fondem a 

podobně. Oproti tomu však návrh pro ochranu společníků a investorské veřejnosti 

zavádí test insolvence, pravidla o správě obchodní společnosti, která platí i pro tento typ 

společnosti, a zpřesňuje práva společníků, včetně práv společníků menšinových.  

 

Návrh nadále povaţuje společnost s ručením omezeným za uzavřenou, tedy 

zohledňující zásadní omezenou převoditelnost jejích podílů na třetí osoby, nicméně 

nově zavádí specifické právo pro jednostranné ukončení účasti společníka ve 

společnosti. Společník má právo ze společnosti vystoupit tehdy, pokud soud rozhodne, 

ţe s podílem jsou spojena jiná práva, neţ jaká měl a mohl společník v dobré víře 

předpokládat, kdyţ podíl získával, nebo změní-li se převaţující povaha podnikání, nebo 

dojde k přemístění sídla společnosti do zahraničí, nebo se změní pravidla 

o převoditelnosti podílů či práva s podíly spojená anebo se prodluţuje doba, na kterou 

byla společnost původně zaloţena. V takových případech má společník právo na 

odkoupení jeho podílu nebo se můţe svého podílu vzdát. Vzdáním se obchodního 

podílu se ten mění v uvolněný a společníkovi náleţí vypořádání. Zákon opouští limit 

maximálního počtu společníků, a jak jiţ bylo řečeno také zákaz řetězení. Funkci zákazu 

řetězení bude napříště lépe splňovat nová úprava koncernového práva. 
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Kapitola 2.: Společník 

Oddíl 1.: Vznik účasti, základní předpoklady pro vznik účasti 

 

Společníkem společnosti s ručením omezeným mohou být jak osoby fyzické, tak osoby 

právnické a to české i zahraniční. Jsou to osoby, které se svými majetkovými vklady, 

svými výkony, případně obojím, účastní v obchodní společnosti. Společenský poměr 

tedy můţeme chápat jako souhrn práv a povinností spojených s obchodním podílem. 

Společník se můţe účastnit na podnikání společnosti, avšak na rozdíl od společnosti 

s ručením omezeným, která je z důvodů povinného zápisu do obchodního rejstříku 

podnikatelem vţdy, sám se pouze z důvodu své účasti ve společnosti podnikatelem 

nestává.
19

 Mezi společností a společníkem, společníky navzájem, i společníky a třetími 

osobami vznikají určité vztahy. Vztah mezi společností a společníkem označujeme jako 

účast ve společnosti, jeho obsahem jsou, jak jiţ bylo řečeno, určitá práva a povinnosti. 

Obchodní zákoník v § 105 odst. 3 stanovuje jako maximální počet společníků ve 

společnosti s ručením omezeným číslo 50. V § 105 odst. 2 ObchZ rovněţ upravuje 

omezení účasti jedné fyzické osoby jako jediného společníka ve společnosti s ručním 

omezeným, a to na účast v nejvýše třech společnostech s ručením omezeným. Důvodem 

pro stanovení maximálního počtu společníků i omezení účasti fyzických osob na vyšším 

počtu společností s ručením omezeným je přehlednost vztahů s věřiteli a jejich ochrana. 

Návrh zákona o obchodních korporacích jiţ s ţádným omezením počtu společníků 

nepočítá a pokud z vyššího počtu společníku plynou také vyšší výhody, v praxi ho 

povoluje. 

 

Obchodní zákoník v § 116 odst. 2 stanovuje, ţe úmrtím společníka přechází obchodní 

podíl na dědice, pokud to společenská smlouva nevylučuje. Dědic se poté po nabytí 

právní moci usnesení soudu o nabytí dědictví stává společníkem automaticky ke dni 

úmrtí společníka. Díky konstrukci § 466 ObčZ nelze odmítnout dědictví obchodního 

podílu a v ostatním dědictví přijmout, dědic je tak fakticky nucen stát se společníkem, 

nechce-li přijít o veškerý další majetek, který by z dědictví vyplynul. Můţe se pouze 

                                                 

19
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.4.1998, sp. zn. 2 Cdon 1652/1997. 
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domáhat zrušení své účasti na společnosti soudem, nelze-li na něm spravedlivě 

poţadovat, aby byl společníkem. Nesouhlasím s poznámkou, ţe by se toto mohlo zdát 

v rozporu s čl. 26 odst. 1 Listiny, podle kterého má kaţdý právo podnikat, tudíţ má 

právo i nepodnikat.
20

 Tento rozpor dle mého názoru řeší judikatura společně s § 116 

odst. 2 ObchZ. Podle jiţ výše zmíněné judikatury není totiţ společník podnikatelem 

pouze v závislosti na jeho účasti ve společnosti a navíc dle obchodního zákoníku není 

takový společník, který se domáhá zrušení své účasti na společnosti, povinen se na 

činnosti společnosti osobně podílet. Tím je mu dle mého názoru dán dostatečný prostor 

pro rozhodnutí, zda se na podnikání společnosti bude či nebude podílet. V mnohých 

případech však takové oprávnění neúčastnit se na činnosti společnosti můţe ohrozit 

samotnou existenci společnosti, například zemřelý disponoval nadpoloviční většinou 

hlasů ve společnosti a neúčastí dědice se tak valná hromada nemůţe stát 

usnášeníschopnou. Návrh nového zákona o obchodních korporacích je v tomto směru 

ještě daleko přísnější. Podle navrhovaného § 186 odst. 2 se společník domáhající se 

zrušení účasti na společnosti dokonce nesmí podílet na činnosti společnosti. 

Navrhovaná úprava tedy ještě prohlubuje naznačený problém a tím ztěţuje chod 

společnosti. Je třeba si také uvědomit, ţe nejednoduchá bude i situace, kdy podíl zdědí 

více dědiců, některý z nich společníkem být nechce, a nedohodnou-li se na zrušení 

spoluvlastnictví. Pokud by totiţ o zrušení spoluvlastnictví rozhodoval soud, lze čekat 

obtíţe s dodrţením stanovené tříměsíční lhůty k moţnosti se domáhat zrušení 

spoluvlastnictví dle § 116 odst. 2 ObchZ. Zároveň by jediný společník ani nebyl 

samostatně legitimován k podání takového návrhu, neboť v případě společného 

obchodního podílu by legitimace náleţela společně a nerozdílně všem 

spoluvlastníkům.
21

 

 

                                                 

20
 Pospíšilová, A. K problematice dědění obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným podle 

stávající právní úpravy a de lege ferenda in Dědič, J., Kotoučová, J. Podnikatel a rekodifikace 

obchodního práva. Praha : Vysoká škola aplikovaného práva, 2009, s. 125-126. 

21
 Pospíšilová, A. K problematice dědění obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným podle 

stávající právní úpravy a de lege ferenda in Dědič, J., Kotoučová, J. Podnikatel a rekodifikace 

obchodního práva. Praha : Vysoká škola aplikovaného práva, 2009, s. 126-127. 



23 

 

Kapitola 3.: Práva a povinnosti společníků 

Oddíl 1.: Obecný výklad 

 

Rozsah konkrétních práv a povinností společníků je typicky nerovný a je odvislý od 

jejich majetkové účasti na společnosti. V kaţdé společnosti má společník určitý soubor 

práv a povinností, ale pouze ve společnosti s ručením omezeným se tento soubor nazývá 

obchodním podílem. Naproti tomu například v akciové společnosti je tento podíl spojen 

s akcií a je jedním z významů tohoto termínu. Obchodní podíl ve společnosti s ručením 

omezeným představuje jak míru účasti společníka na čistém obchodním jmění 

společnosti, tak míru účasti společníka na řízení a kontrole společnosti.
22

 Jako takový je 

majetkovou hodnotou a můţe být předmětem právních vztahů. Předmětem právních 

vztahů můţe být obchodní podíl jako celek i jen některé jeho jednotlivé sloţky, jako 

například právo na výplatu konkrétního podílu na zisku. Opačně by samostatným 

předmětem právního vztahu nemohlo být třeba právo hlasovat na valné hromadě. Kaţdý 

společník společnosti s ručením omezeným má jen jeden obchodní podíl, který se o 

další poskytnuté vklady můţe pouze zvyšovat. Toto nazýváme tzv. „přirůstáním 

obchodního podílu“. Obchodní podíl můţe náleţet více osobám, ale práva plynoucí 

z tohoto podílu mohou vykonávat pouze prostřednictvím společného zástupce a ke 

splácení vkladu jsou tyto osoby zavázány společně a nerozdílně. Na vztahy mezi 

majiteli společného obchodního podílu se podle § 114 odst. 3 ObchZ přiměřeně pouţijí 

ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví. Právní postavení společníků, 

jejichţ účast na společnosti je malá, navíc podporuje zákon úpravou oprávnění 

menšinových společníků.  

 

Práva a povinnosti společníků tedy mohou být chápána jako kvalitativní stránka 

obchodního podílu, jejich rozsah jako stránka kvantitativní. Ustanovení o výši 

obchodního podílu jsou dispozitivní. Podle § 114 odst. 1 ObchZ na rozdíl od úpravy 

akciové společnosti lze ve společenské smlouvě vyloučit přímou vazbu mezi výší 

vkladu společníka a jeho podílu na společnosti. Teorie ale jednomyslně dovozuje, ţe 

                                                 

22
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.3.2000, sp. zn. 31 Cdo 260/1998. Pozn. Dnes zákon v § 6 

odst. 3 ObchZ uţívá pojem čistý obchodní majetek. 
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moţnost stanovit výši obchodního podílu bez ohledu na výši vkladu není neomezená. Je 

třeba, aby taková odchylná úprava byla odůvodněná a tak neodporovala dobrým 

mravům či zásadám poctivého obchodního styku. Výkon práv a povinností, 

vyplývajících z účasti na společnosti, není sám o sobě výdělečnou činností. Společník 

ale můţe výdělečnou činnost v rámci společnosti vykonávat a pobírat za ni příjmy, 

například mzdu na základě pracovní smlouvy jako zaměstnanec. Vůči společnosti mají 

společníci obecně obvykle tři základní práva: 

 právo účastnit se na správě společnosti včetně oprávnění být volen do orgánů 

společnosti označované také jako právo kontrolní a hlasovací, 

 právo podílet se na zisku společnosti a 

 právo na majetkové vyrovnání při zániku účasti na společnosti či zániku samotné 

společnosti vyjma převodu obchodního podílu, které má podobu vypořádacího 

podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku. 

Úprava společnosti s ručením omezeným zmiňuje i oprávnění další, jako například 

právo dispozice s obchodním podílem, podat k soudu návrh na vyslovení neplatnosti 

usnesení valné hromady, právo ţalovat jménem společnosti o náhradu škody dle § 131a 

ObchZ a jiná. Tato práva lze dělit například na práva majetkové a nemajetkové 

povahy.
23

 

 

U povinností vůči společnosti pak platí u jednotlivých forem obchodních společností 

různé odchylky. Nejdůleţitějšími povinnostmi jsou: 

 povinnost vkladová, 

 povinnost dalších plnění vůči společnosti jako jsou příplatková povinnost nebo 

ručení společníka a 

 povinnost dbát zájmů společnosti.  

 

Důleţitým rysem práv a povinností společníků je bezvýjimečnost plnění stanovených 

povinností, v tomto smyslu tedy jejich kogentní zákonná úprava, a zároveň moţnost 

společníků si vzájemná práva a povinnosti upravit ve společenské smlouvě a to i odlišně 

                                                 

23
 Toto dělení zastává např. Pokorná, J. Subjekty obchodního práva. Vybrané problémy. Brno : 

Masarykova univerzita, 1997, s. 111. 
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od zákona. V rozporu se zákonem by však byla situace, kdy jeden společník má pouze 

práva a druhý pouze povinnosti. Společník je tak oprávněn se pouze rozhodnout svá 

práva nevykonávat, například vzdát se práva na podíl na zisku. V návaznosti na § 574 

odst. 2 ObčZ podotýkám, ţe se nelze vzdát svých práv dříve, neţ je společník získá, 

například ustanovením ve společenské smlouvě.
24

 Judikatura zdůraznila, ţe samotný 

výkon práv a povinností společníka ve společnosti s ručením omezeným vyplývajících 

z pouhé kapitálové účasti ve společnosti není výdělečnou činností ve smyslu § 75 odst. 

1 ZPr
25

, i kdyţ jde o společnost, která má shodný předmět činnosti jako případný 

zaměstnavatel společníka. O výkon výdělečné činnosti ve smyslu § 75 odst. 1 ZPr se 

můţe jednat tehdy, jestliţe se zaměstnanec ve společnosti s ručením omezeným podílí 

kromě výkonu svých práv a povinností vyplývajících z pouhé jeho kapitálové účasti ve 

společnosti na činnosti společnosti vymezené předmětem činnosti zapsaným 

v obchodním rejstříku.
26

 

 

Oddíl 2.: Nemajetková práva společníků 

1. Právo účasti na správě společnosti, právo hlasovací a kontrolní 

 

Společník má právo kontrolovat hospodaření společnosti i výkon funkce jednatelů a 

členů dozorčích orgánů společnosti. Společnost s ručením omezeným je společností 

kapitálovou, pro niţ je typické, ţe její správou jsou pověřeny osoby profesionální a 

zároveň je společníkům umoţněno se na správě společnosti podílet.  

 

Hlavním projevem práva účasti na správě společnosti je v kapitálových společnostech 

právo kaţdého společníka účastnit se jednání valné hromady, hlasování na ní a právo 

být volen do orgánů společnosti. Právo účastnit se valné hromady je nezadatelným 

právem kaţdého společníka. Dokonce pokud se společník dostaví na valnou hromadu se 

zpoţděním, připraví se tím sice o moţnost vyjádřit se k otázkám, které jiţ byly 

                                                 

24
 Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha : Aspi-Wolters Kluwer, 

2008, s. 157. 

25
 Jde o znění zrušeného zákoníku práce zák. č. 65/1965 Sb., nyní se jedná o § 304 zák. č 262/2006 Sb. 

26
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.4.1998, sp. zn. 2 Cdon 1652/1997. 
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projednány, ale má právo se valné hromady zúčastnit.
27

 Byla-li doba konání valné 

hromady vymezena časovým rozpětím, například od 12.00 hod. do 17.00 hod., je pro 

společníka rozhodující údaj o jejím začátku. Přijde-li později, musí počítat s tím, ţe 

část, případně celý program valné hromady bude jiţ vyčerpán.
28

 Práva zúčastnit se 

valné hromady nelze společníka zbavit ani v případě, ţe nebude mít na valné hromadě 

hlasovací právo a to právě z důvodu, ţe zde vykonává také své kontrolní právo, včetně 

práva být informován o záleţitostech společnosti. Naproti tomu akcionář se nemůţe 

valné hromady zúčastnit, pokud zákon stanoví, ţe není oprávněn vykonat akcionářská 

práva. Pro výkon tohoto oprávnění lze zákonem, ve společenské smlouvě či stanovách 

stanovit určitá omezení a podmínky. K významu valné hromady ve společnosti 

s ručením omezeným Nejvyšší soud ČR poznamenal, ţe je jediným orgánem, v jehoţ 

rámci společník vykonává svá práva ve vztahu k řízení společnosti a ovlivňuje její 

řízení. Příprava kaţdého společníka na jednání valné hromady se proto odvíjí zpravidla 

od stanoveného programu v pozvánce.
29

  

 

V případě společnosti s ručením omezeným praxe zaznamenala rozporně řešenou 

otázku související s moţností zastoupení společníka při jednání na valné hromadě jiným 

společníkem či zástupcem. Ustanovení § 126 ObchZ uvádí, ţe společník se zúčastňuje 

jednání valné hromady osobně anebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné 

plné moci. Zcela se ztotoţňuji s názorem, ţe toto ustanovení je ustanovením kogentním 

a do společenské smlouvy vloţená klauzule znemoţňující zastoupení společníka na 

jednání valné hromady by tedy byla neplatnou, protoţe by de facto šlo o předběţné 

vzdání se práva na zastoupení.
30

 V praxi vzniká ale problém, zda je moţné, aby na valné 

hromadě byl přítomen současně společník i jeho zmocněnec na základě plné moci a zda 

je moţné, aby společníka zastupovalo zmocněnců více. Z dikce § 126 ObchZ, která 

uţívá spojení „osobně anebo v zastoupení“ a usnesení Nejvyššího soudu pro účast na 

členské schůzi druţstva, dochází teorie k názoru, ţe současnou přítomnost obou osob 

                                                 

27
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.7.2005, sp. zn. 29 Odo 919/2004. 

28
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.4.2008, sp. zn. 29 Cdo 37/2007. 

29
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.6.2003, sp. zn. 29 Odo 393/2003. 

30
 Eliáš, K. Obchodní společnosti. Praha : C. H. Beck, 1994, s. 263. 
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zákon vylučuje.
31

 Pokud jde o odpověď na druhou otázku, soudní praxe dospěla 

k závěru, ţe společník můţe být na valné hromadě zastoupen pouze jedním 

zmocněncem.
32

  

 

V souvislosti se zastoupením praxe řešila také problém, zda v případě, kdy společníkem 

společnosti s ručením omezeným je právnická osoba, je nutné, aby se valné hromady 

účastnili jednatelé v takovém sloţení, ve kterém jsou oprávněni za společnost jednat, to 

znamená, jednají-li společně, tak všichni. Soudím, ţe tomu tak není. Hlasování na valné 

hromadě, tím pádem ani účast na ní, totiţ dle mého názoru správně nepovaţuje část 

teoretiků za právní úkon
33

, nýbrţ za obchodní vedení společnosti, coţ přispívá k názoru, 

ţe účast byť jediného rozhodnutím pověřeného jednatele je dostačující.
34

 Opačného 

názoru je J. Dědič, který hlasování na valné hromadě povaţuje za právní úkon i výkon 

práva.
35

 Shodně pak z úpravy jednání valné hromady a z § 114 odst. 3 ObchZ ve spojení 

s § 116 odst. 2 ObchZ, který odkazuje na přiměřené pouţití § 156 odst. 9 ObchZ, 

vyvozuje, ţe společník a jeho obchodní podíl, tady právnická osoba v roli společníka, 

můţe být zastoupen pouze jednou fyzickou osobou. V tomto případě by tedy právnická 

osoba mohla být zastoupena také jen jedním zástupcem.
36

 K zastupování na valné 

hromadě nelze pouţít generální plnou moc, nýbrţ jen speciální plnou moc udělenou 

k zastupování společníka na valné hromadě. Speciální plné moci k zastoupení na valné 

hromadě pak naproti tomu nelze vyuţít k jinému účelu, neţ právě k takovému 

zastupování. Nejvyšší soud totiţ dovodil, ţe zastupování na valné hromadě není plnou 

                                                 

31
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.4.2005, sp. zn. 29 Odo 701/2004.  

32
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.11.2002, sp. zn. 29 Odo 215/2002. 

33
 Dle Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha : C. H. 

Beck, 2009, s. 401., pokud by bylo hlasování povaţováno za právní úkon, vztahovala by se na něj úprava 

zastoupení obsaţená v občanském zákoníku a ustanovení § 126 ObchZ o moţnosti zastoupení by bylo 

nadbytečné. 

34
 Bartošíková, M., Štenglová, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 

170. 

35
 Dle Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. Praha : Polygon, 2002, s. 1114., pokud by 

hlasování nebylo povaţováno za právní úkon, není jasné, dle jaké úpravy by se posuzovaly vady projevu 

vůle při hlasování. 

36
 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. II. díl. Praha : Polygon, 2002, s. 1113. 
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mocí k právnímu úkonu ve smyslu § 31 odst. 1 ObčZ, ale je speciální plnou mocí 

opravňující zmocněnce k zastupování na valné hromadě konkrétní společnosti.
37

 

Zmocněncem společníka nemůţe být za analogického uţití § 22 odst. 2 ObčZ ten, jehoţ 

zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného. Judikatura upřesnila, ţe v případě, kdy 

společník zmocní ze zastupování vyloučené osoby a ty následně udělí plnou moc jiné 

osobě, i takoví substituti nebudou k zastupování oprávněni.
38

 

 

Společník společnosti s ručením omezeným je tedy dle § 122 ObchZ oprávněn pomocí 

účasti na valné hromadě správu společnosti jejími jednateli kontrolovat a také 

jednatelům ukládat pokyny. Tím správu společnosti řídí a to v rozsahu a způsobem 

uvedeným ve společenské smlouvě, popřípadě ve stanovách. Tady je třeba upřesnit, ţe 

mám na mysli pokyny valné hromady jako orgánu společnosti, nikoli pokyny kaţdého 

jednotlivého společníka jen z titulu jeho účasti na společnosti. Společenská smlouva či 

stanovy tedy jednotlivá práva konkretizují, případně rozšiřují. Tato zákonná formulace 

se můţe zdát nepřesnou. Pokud § 122 odst. 1 ObchZ  pouţívá obrat „v rozsahu a 

způsobem uvedeným ve společenské smlouvě, popřípadě ve stanovách“, musíme mít na 

paměti, ţe rozsah i výkon práv je do značné míry také určen kogentními ustanoveními 

zákona, od kterých se společenská smlouva či stanovy mohou v praxi odchýlit jen 

v malé míře. Z koncepce společnosti s ručením omezeným jako kapitálové společnosti 

plyne fakt, ţe společníci nedisponují stejným počtem hlasů, naopak § 127 odst. 2 

ObchZ určuje jeden hlas na kaţdých 1000 Kč vkladu společníka, nestanoví-li 

společenská smlouva jinak. Limitace tohoto odlišného stanovení počtu hlasů opět 

spočívá v respektování dobrých mravů a ekvity, jinak by byla taková úprava obsaţená 

ve společenské smlouvě či stanovách absolutně neplatná.
39

  

 

Právo kontroly se vykonává především na valné hromadě, zákon však umoţňuje 

vykonat některá konkrétní oprávnění i mimo valnou hromadu. Takovými kontrolními 

oprávněními jsou například právo na informace dle § 122 odst. 2 ObchZ a § 68a ObchZ, 

právo nahlíţet do dokladů společnosti dle § 122 odst. 2 ObchZ, právo ţalovat na 

                                                 

37
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.11.2002, sp. zn. 29 Odo 215/2002. 

38
 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22.7.1999, sp. zn. 7 Cmo 888/1998. 

39
 Pelikánová, I. a kol. Obchodní právo. 1. díl, 2. vydání,  Praha : Codex Bohemia, 1998, s.  313. 
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neplatnost usnesení valné hromady dle § 131 ObchZ, právo ţalovat jménem společnosti 

u soudu dle § 131a ObchZ, právo ţalovat na zrušení společnosti dle § 69, 69b a § 152 

ObchZ a právo ţalovat, aby soud odvolal likvidátora a nahradil ho jinou osobou dle § 

71 odst. 4 ObchZ. 

 

Se správou společnosti velmi úzce souvisí jiţ zmíněné právo společníků na informace o 

záleţitostech společnosti dle § 122 odst. 2 ObchZ. Tyto informace je společník 

oprávněn vyţadovat po jednatelích společnosti. Právo vyţadovat informace lze 

uskutečňovat i mimo valnou hromadu, coţ lze dovodit i z § 135 odst. 1 ObchZ, který 

ukládá jednatelům přímo povinnost informovat společníky o záleţitostech společnosti a 

tuto povinnost neomezuje pouze na konání valné hromady. Právo na informace bude 

prolomeno v případě, kdy zákon zakazuje určitou informaci poskytnout. Zde se bude 

jednat o ty informace, které jsou předmětem obchodního tajemství, nebo se na ně 

vztahuje povinnost mlčenlivosti. Dle judikatury, poskytne-li společník společnosti 

s ručením omezeným v rámci kontroly činnosti společnosti údaje zjištěné z dokladů 

společnosti osobě, která má odborné znalosti k jejich odbornému posouzení a současně 

je vázána povinností mlčenlivosti, za účelem takového posouzení, nejde o porušení 

povinnosti neposkytovat údaje z dokladů společnosti třetím osobám.
40

 Společník je také 

oprávněn zejména nahlíţet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsaţené údaje 

nebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce. Nejasný je důvod, proč je moţné 

zmocnit pouze auditora či daňového poradce a nikoli osoby další orientující se 

v účetnictví. Dle analogie je ale moţné dovodit, ţe společník můţe zmocnit i jiné znalé 

osoby, jako je účetní, nikoli však osoby v postavení notáře či advokáta, kteří 

nedisponují relevantními znalostmi. Poţadavek pouze osobní kontroly správy 

společnosti společníkem a vyloučení moţnosti se dát zastoupit by tak byl zcela jistě 

v rozporu s dobrými mravy dle § 39 ObčZ, neboť by takovou kontrolu společníkovi, 

který se v účetnictví nevyzná, prakticky znemoţňoval.
 41

 

 

                                                 

40
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20.3.2002, sp. zn. 29 Odo 396/2002. 

41
 Dvořák, T. Společnost s ručením omezeným. 3. přepracované vydání. Praha : Aspi-Wolters Kluwer, 

2008, s. 158. 
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Zvláštním případem práva na kontrolu a informace v rámci úpravy koncernového práva 

je zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a práva společníka s ní spojená. Dikce 

§ 66a odst. 9 ObchZ pro případ, ţe nebyla uzavřena ovládací smlouva, stanovuje 

povinnost statutárního orgánu ovládané osoby ve lhůtě 3 měsíců od skončení účetního 

období zpracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a 

také osobami propojenými. Účelem zprávy je podávat informace o vlivu a dopadech 

ovládání na ovládající osobu a tím zajistit ochranu ovládané společnosti a jejích 

společníků před majetkovou újmou, která by mohla vzniknout v důsledku 

neoprávněných zásahů ovládající osoby.
42

 Úkolem znalce, který byl pověřen 

přezkoumáním zprávy o vztazích mezi propojenými osobami je ověřit, zda je zpráva 

správná, pravdivá a úplná.
43

 Obsahem zprávy pak je výčet smluv, uzavřených s těmito 

osobami, jiné právní úkony, které byly v jejich zájmu učiněny, a také ostatní opatření, 

která ovládaná osoba v zájmu nebo na popud těchto osob přijala nebo uskutečnila. 

Poskytovala-li ovládaná osoba jakákoli plnění, je nutno uvést, jaké jí bylo poskytnuto 

protiplnění. U provedených opatření se pak uvádí jejich výhody a nevýhody, zda z nich 

vzešla ovládané osobě újma a jak byla případně uhrazena, či byla-li uzavřena smlouva o 

její úhradě. Podotýkám, ţe i zde je třeba chránit některé důvěrné údaje a obchodní 

tajemství. Vzhledem k tomu, ţe zpráva má obsahovat primárně majetkové důsledky 

vztahu ovládání, souhlasím s názorem, ţe je dokonce připustitelné, aby obsahovala jen 

souhrnné údaje vyjádřené přesným vyčíslením vzniklé újmy a způsobu její 

kompenzace.
44

 Diskuze probíhají o tom, zda je nutno takovou zprávu zpracovávat za 

celé účetní období i v případě, ţe vztah ovládnutí celý účetní rok netrval nebo v případě, 

ţe v jeho průběhu byla uzavřena ovládací smlouva. Připojuji se k názoru, ţe vzhledem 

k účelu zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a také k tomu, ţe ochrannou 

funkci po uzavření ovládací smlouvy plní § 190a odst. 1 ObchZ, lze takovou zprávu 

zpracovat jen za období reálného trvání vztahu ovládnutí bez uzavření ovládací 
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5.4. 2006, sp  zn. 29 Odo 371/2005. 

43
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5.4.2006, sp  zn. 29 Odo 371/2005. 
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ČR, a.s., 2009, s. 361. 
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smlouvy.
45

 Jestliţe ovládaná osoba zpracovává výroční zprávu podle § 21 ÚčZ, musí 

být zpráva o vztazích mezi propojenými osobami připojena k výroční zprávě a 

společníci nebo členové ovládané osoby musí mít moţnost se se zprávou seznámit, a to 

ve stejné lhůtě a za stejných podmínek, jako s účetní uzávěrkou. Zprávu přezkoumává 

dozorčí rada či jiný obdobný orgán. Přezkoumání se nevyţaduje, pokud ovládající 

osobou je jediný společník ovládané společnosti nebo ovládajícím jsou všichni 

společníci jednající ve shodě. Podléhá-li účetní uzávěrka auditorskému ověření, je dle § 

66a odst. 11 ObchZ auditor povinen ověřit i správnost a úplnost údajů obsaţených ve 

zprávě o vztazích mezi propojenými osobami. Ustanovení § 66a odst. 12 a 13 ObchZ je 

také ochranným opatřením upravujícím moţnost společníků nebo členů ovládané osoby 

za určitých podmínek poţádat soud, aby jmenoval znalce pro účely přezkoumání této 

zprávy. Výjimkou z § 92 OSŘ je, ţe další návrh na určení znalce pro přezkoumání 

zprávy je povaţován za přistoupení k řízení. Po pravomocném ukončení řízení je 

vyčerpáno právo dalších společníků podat návrh na přezkoumání v téţe věci. Obě 

pravidla mají funkci hospodárnou a zabraňují vzniku pochybností při existenci více 

znaleckých posudků s odlišnými názory. 

 

2. Právo podat jménem společnosti žalobu 

 

Kaţdý společník je dle § 131a ObchZ oprávněn podat jménem společnosti ţalobu o 

náhradu škody proti jednateli, který odpovídá společnosti za škodu, kterou způsobil 

porušením svých povinností, a taktéţ ţalobu o splacení vkladu proti společníkovi, který 

je se splácením v prodlení. Toto řešení je důleţité hlavně v situaci, kdy ve společnosti 

s jedním jednatelem nebo na základě dohody jednatelů není takový jednatel k náhradě 

škody nebo společník ke splacení vkladu fakticky donutitelný. Ustanovení plní tedy 

ochranou funkci a to také tím, ţe zabraňuje situaci, aby jednatel vzal podanou ţalobu 

zpět, a zakládá nemoţnost jiné osoby nebo jejího zmocněnce činit v řízení úkony za 

společnost nebo jejím jménem. Ţalobu nelze podat v momentě, kdy jiţ vymáhá splacení 

vkladu jednatel nebo jestliţe valná hromada uţ rozhodla o vyloučení společníka, který 
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 Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. vydání. Praha : C. H. Beck, 
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je v prodlení. Upřesněme, ţe společník nepodává ţalobu jménem svým, ale jedná za 

společnost jako její zástupce podle § 21 OSŘ. Můţe se zdát sporné, zda se jedná o 

pouhé zákonné zmocnění k podání ţaloby, či o zmocnění k zastupování pro celé řízení, 

včetně práva podat řádné a mimořádné opravné prostředky. Teorie usuzuje, ţe společník 

je zákonným zástupcem společnosti po celé řízení.
46

 Jiná osoba neţ společník, který 

ţalobu podal, nebo jeho právní nástupce nemohou s předmětem sporu disponovat, 

v opačném případě by se totiţ právní úprava zcela minula účinkem. 

 

3. Právo podat žalobu na neplatnost usnesení valné hromady 

 

Společník má také právo domáhat se u soudu prohlášení neplatnosti usnesení valné 

hromady. Lhůta pro takový návrh na vyslovení neplatnosti usnesení je 3 měsíce od 

přijetí usnesení valnou hromadou. Lhůta pro podání ţaloby je lhůtou hmotněprávní.
47

 

Marným uplynutím lhůty k uplatnění před soudem právo zaniká a nelze vykonat. Lhůtu 

proto nelze prominout, jako je tomu, vyjma případů, kdy to zákon výslovně zakazuje, u 

lhůt procesních.
48

 Neplatnosti se lze domáhat z důvodu rozporu s právními předpisy, 

společenskou smlouvou nebo stanovami společnosti. Rozpor se můţe týkat obsahu, 

formy i procesu přijímání usnesení valné hromady, zároveň také lze vyslovit neplatnost 

pouhé části usnesení. Rozpor s právními předpisy nastává rovněţ v případě, ţe usnesení 

je v rozporu s poctivým obchodním stykem, dobrými mravy dle § 39 ObčZ a zásadou 

rovnosti dle § 2 odst. 2 ObčZ.
49

  

 

Typickými případy rozporu s právními předpisy je přijetí usnesení valnou hromadou, 

která nebyla řádně svolána, nebyla usnášeníschopná či nepřijala usnesení potřebnou 

většinou hlasů. K řádnému svolání valné hromady lze poznamenat, ţe konání valné 

hromady musí být společníkovi oznámeno ve smyslu doručení pozvánky, nejen jejího 
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 Dědič, J., Kunešová-Skálová, J. Společnost s ručením omezeným z právního a účetního pohledu. Praha : 
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odeslání, a to 15 dní před jejím konáním. Nedoručení pozvánky v zákonné lhůtě by tedy 

zakládalo právo domáhat se vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady. Pozvánka 

na valnou hromadu nebo její oznámení dle Nejvyššího soudu ČR není právním úkonem. 

Vady pozvánky či oznámení pak mohou také zaloţit důvod pro vyslovení neplatnosti 

usnesení valné hromady stejně jako vady jejího svolání. Zároveň lze na pozvánku i 

oznámení o konání valné hromady analogicky vztáhnout také poţadavek určitosti a 

srozumitelnosti.
50

 Pozvánka nemusí být podepsána osobou, která valnou hromadu 

svolává.
51

 Účelem pozvánky je primárně umoţnit společníkům se dle přesně 

formulovaných jednotlivých bodů programu valné hromady rozhodnout, zda se valné 

hromady zúčastní a připravit se na jednání. Moţnost domáhat se vyslovení neplatnosti 

usnesení platí taktéţ pro usnesení vydaná mimo valnou hromadu podle § 130 ObchZ, 

neplatnost rozhodnutí jediného společníka, případně i na rozhodnutí představenstva 

v působnosti valné hromady.
52

  

 

V teorii i praxi se diskutuje, zda osoba, která návrh podala, musí být společníkem po 

celou dobu řízení nebo postačuje splnění této podmínky v den podání návrhu. 

Argumentem podporujícím názor, ţe nepostačuje být v pozici společníka pouze 

v rozhodný den podání, ale je nutné jím být po celou dobu řízení by se mohl zdát § 154 

OSŘ, který říká, ţe pro řízení je podstatný stav v době vydání rozhodnutí. Druhá 

varianta je ale dle mého názoru správně podloţena chápáním tohoto podání jako návrhu, 

který je svým účelem i určením osob oprávněných k jeho podání specifický. K tomu 

Nejvyšší soud řekl, ţe podle § 80 písm. c) OSŘ má aktivní legitimaci v řízení na 

poţadované určení ten, kdo je účasten právního vztahu nebo práva, o něţ v řízení jde, 

nebo jehoţ právní sféry se týká. Soud proto musí zkoumat, zda je podmínka věcné 

legitimace splněna a kromě toho musí zkoumat, zda legitimovaná osoba má naléhavý 

právní zájem na poţadovaném určení.
53

 Ustanovení § 131 ObchZ bychom tedy označili 

jako speciální k obecnému ustanovení § 80 písm. c) OSŘ. Chrání zde konkrétní zájmy a 

je nutné v konkrétním případě zkoumat, zda je tu i přes ztrátu postavení společníka 

                                                 

50
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13.12.2006, sp. zn. 35 Odo 755/2005. 

51
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.4.2008, sp. zn. 29 Cdo 372/2007. 

52
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.6.2005, sp. zn. 29 Odo 442/2004. 

53
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 1.8.2002, sp. zn. 29 Odo 11/2002. 
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právní zájem na vydání rozhodnutí. V případě trvajícího právního zájmu je pak správné 

účel ustanovení dodrţet a rozhodnutí vydat.
54

 Jinak řečeno, jestliţe můţe mít rozhodnutí 

valné hromady dopad na poměry navrhovatele i poté, co ztratil postavení zakládající 

jeho aktivní legitimaci, bylo by v rozporu s účelem této úpravy mu vydání rozhodnutí 

odepřít. Proto musí soud v kaţdém konkrétním případě zkoumat jak aktivní legitimaci 

navrhovatele, tak zda v době vydání rozhodnutí trvá zájem navrhovatele na jeho vydání. 

Při opačném názoru by navíc bylo moţné nepohodlného navrhovatele aktivní legitimace 

lehce zbavit například odvoláním.  

 

Soud vyslovuje neplatnost pouze na návrh oprávněné osoby. V ţalobním návrhu je také 

nutno uvést, z jakých důvodů povaţuje navrhovatel usnesení valné hromady za 

neplatné, není však povinen tento rozpor hodnotit po právní stránce.
55

 Dle judikatury je 

uvedení nového důvodu neplatnosti v průběhu řízení navrhovatelem nutno posuzovat 

podle pravidel o změně návrhu na zahájení řízení.
56

  

 

Podle § 131 odst. 3 ObchZ neplatnost i přes zmiňovaný rozpor nevysloví, jestliţe: 

 došlo k porušení, jehoţ důsledkem je jen nepodstatné porušení práv osob 

oprávněných domáhat se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady nebo 

jiných osob, nebo jestliţe porušení nemělo závaţné následky, 

 vyslovením neplatnosti usnesení valné hromady by došlo k podstatnému zásahu 

do práv získaných v dobré víře, 

 byl pravomocně povolen zápis fúze, převodu obchodního jmění, rozdělení nebo 

změny právní formy do obchodního rejstříku, 

 vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady proto, ţe byla svolána v rozporu 

se zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami, se domáhá jen osoba, 

která takto valnou hromadu svolala anebo se podílela na jejím svolání a 

                                                 

54
 Bartošíková, M., Štenglová, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 

213. 

55
 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25.2.2008, sp. zn. 7 Cmo 323/2007. 

56
 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.8.2001, sp. zn. 29 Odo 71/2001. 
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 jestliţe na valné hromadě, která byla svolána v rozporu se zákonem, byli 

přítomni všichni společníci anebo společníci, kteří na valné hromadě přítomni 

nebyli, následně projevili s usnesením souhlas. 

K tomuto bylo judikováno, ţe soud nejprve zkoumá, zda je usnesení v rozporu 

s právními předpisy, společenskou smlouvou či stanovami a aţ následně důvody pro 

nevyslovení neplatnosti usnesení.
57

 Důkazní břemeno v případě tvrzeného rozporu 

usnesení s právními předpisy leţí na navrhovateli, v případě navrhování důvodů pro 

nevyslovení neplatnosti naopak na společnosti.  

 

Svolání valné hromady společnosti s ručením omezeným není jednáním společnosti ve 

vztahu ke třetím osobám, ani součástí obchodního vedení společnosti. Svolání valné 

hromady je zvláštní povinností jednatelů a proto platí, ţe pokud o svolání valné 

hromady rozhodl i jen jeden z více jednatelů, nelze se z tohoto důvodu domáhat 

vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady.
58

 Oproti tomu změna místa konání valné 

hromady proti pozvánce na valnou hromadu je pochybením, z jehoţ důvodu se domáhat 

vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady lze. Neplatnost však soud nevysloví, 

pokud došlo jen k nepodstatnému porušení práv. Nepodstatnost se vţdy stanovuje 

vzhledem ke konkrétnímu případu. V nastíněné situaci těmito okolnostmi můţe být 

například fyzická vzdálenost místa uvedeného v pozvánce do místa skutečného konání a 

účinnost organizačních opatření, která byla přijata, aby osoba, která se dostaví do místa, 

do něhoţ byla valná hromada svolána, se bez potíţí mohla o skutečném místě konání 

dozvědět a bez velké časové prodlevy přesunout.
59

 

 

Na obchodní společnosti by po přijetí připravovaného občanského zákoníku měla 

dopadnout i úprava neplatnosti členské schůze spolku. Moţnost napadnout usnesení 

členské schůze spolku je upravena v navrhovaném § 253, neplatnost usnesení pak v § 

253-257 návrhu. Text kodexu včetně důvodové zprávy a paragrafovaného znění je jiţ 

veřejnosti k dispozici. Lhůta pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení 

zůstává 3 měsíce s následkem prekluze, omezena je jednoletou objektivní lhůtou. Právní 
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 Usneseni Nejvyššího soudu ČR ze dne 9.2.2000, sp. zn. 32 Cdo 2963/1999. 
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 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30.4.1997, sp. zn. 1 Odon 2/1997. 
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úprava neplatnosti usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným bude 

v novém zákoně o obchodních korporacích upravena jen částečně v § 202, jehoţ znění 

bude: 

(1) Každý společník, jednatel, člen dozorčí rady, je-li zřízena, nebo likvidátor se 

může v mezích tohoto ustanovení dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady 

podle ustanovení občanského zákoníku o neplatnosti usnesení členské schůze 

spolku pro rozpor s právními předpisy nebo společenskou smlouvou. Bylo-li 

rozhodnuto mimo valnou hromadu, právo podat návrh zanikne uplynutím 3 

měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí 

rozhodnutí podle § 188. 

(2) Nebylo-li právo podle odstavce 1 uplatněno ve lhůtě stanovené tímto zákonem, 

případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost 

usnesení valné hromady již přezkoumávat, ledaže se jedná o řízení ve věcech 

obchodního rejstříku (dále jen „rejstříkové řízení“) podle jiného právního 

předpisu nebo stanoví-li jiný právní předpis jinak. 

(3) Neplatnosti usnesení valné hromady se nemůže dovolávat ten, kdo nedal protest 

proti usnesení valné hromady, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou 

zapisovatele nebo předsedy valné hromady, nebo protestující nebyl na valné 

hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady 

nebylo možné na této valné hromadě zjistit. 

(4) Neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů společnosti se mohou osoby podle 

odstavce 1 dovolávat, pouze byla-li tato rozhodnutí činěna v působnosti valné 

hromady; odstavce 1 až 3 se použijí přiměřeně. 

 

Zákon tedy vymezuje osoby, které jsou k podání návrhu oprávněny, a odkazuje na 

obecnou úpravu občanského zákoníku. Další novinkou je nutnost podání protestu, bez 

jehoţ uplatnění se vyslovení neplatnosti nelze dovolávat. To zvyšuje jistotu ohledně 

platnosti či neplatnosti usnesení a zároveň klade vyšší poţadavky na účastníky valné 

hromady. Na druhé straně z důvodové zprávy vyplývá, ţe navrhovaná úprava v případě 

konfliktu individuálních zájmů a zájmu spolku upřednostňuje obecný zájem spolku a 

odůvodňuje toto potřebou stability jeho poměrů. Obdobně je chráněna dobrá víra třetích 

osob. Členy společnosti však nelze ponechat bez moţnosti se domáhat zadostiučinění 
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při porušení jejich práv spolkem, a proto se navrhuje poskytnout dotčenému členu právo 

na satisfakci, která můţe být mnohdy efektivnější neţ samo vyslovení neplatnosti 

usnesení valné hromady. 

 

Oddíl 3.: Majetková práva společníků 

1. Právo na podíl na zisku 

 

Právo podílet se na zisku společnosti je jistě hlavní motivací pro fyzické a právnické 

osoby, aby se na obchodních společnostech podílely. Případné ustanovení společenské 

smlouvy zbavující společníka tohoto práva by bylo jasným případem rozporu se 

zákonem a s dobrými mravy a bylo by tudíţ neplatné. Na zisku se kromě společníků 

taktéţ mohou podílet jednatelé společnosti, členové dozorčí rady nebo zaměstnanci 

společnosti. Naproti tomu společnosti nikdy nenáleţí podíl na zisku plynoucí z 

vlastního podílu v majetku společnosti, protoţe podle § 120 odst. 2 ObchZ společnost 

není oprávněna vykonávat práva společníka. 

 

Základní pravidlo pro rozdělování zisku společnosti s ručením omezeným zní, ţe zákon 

stanovuje způsob rozdělování pouze v případech, kdy tak neučiní společenská smlouva. 

Model stanovení způsobu rozdělení zisku společenskou smlouvou je v praxi jistě daleko 

častější. Rozdělení a výplata zisku podléhá určitým pravidlům, sledujícím především 

ochranu osob stojících mimo společnost a vstupujících se společností do právních 

vztahů. Ustanovení § 123 odst. 1 ObchZ se, jak jiţ bylo řečeno, uţije pouze tehdy, kdy 

společenská smlouva rozdělení zisku neupravuje. Avšak předcházející otázku, tedy zda 

vůbec a jaká část zisku společnosti bude rozdělována, rozhoduje dle § 125 odst. 1 písm. 

b) ObchZ valná hromada. Dle Nejvyššího soudu ČR rozhodne-li valná hromada v rámci 

své působnosti o rozdělení zisku, není její usnesení nicotné, můţe být pouze 

nezákonné.
60

 Při rozhodování se valná hromada řídí kogentními ustanoveními zákona, 

především těmi o rezervním fondu, a společenskou smlouvou.  
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 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 6.6.2006, sp. zn. 29 Odo 553/2006.   
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Podle obchodního zákoníku je hlavním kritériem pro rozdělení zisku velikost 

obchodního podílu kaţdého společníka. Ačkoli společenská smlouva tento poměr můţe 

měnit, tato moţnost není neomezená. Při aplikaci § 265 ObchZ, který zakazuje výkon 

práva, který je v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku, je nutné dovodit, ţe 

ničím neopodstatněná nevyváţenost nároků jednotlivých společníků by byla 

protiprávní. O rozdělení zisku lze rozhodnout i v roce, kdy je společnost ve ztrátě, 

podkladem pro rozhodování bude řádná nebo mimořádná účetní závěrka. Má-li 

společnost jiné zdroje, které lze rozdělit, takovému rozdělení nic nebrání. Zdroje, které 

lze k rozdělení zisku vyuţít, vymezuje obchodní zákoník v § 123 odst. 2 negativně. 

Společnost nesmí k výplatě zisku pouţít základní kapitál, rezervní fond a ostatní 

kapitálové fondy a prostředky, které podle tohoto zákona, společenské smlouvy nebo 

stanov mají být pouţity k doplnění těchto fondů. Následkem přiměřené aplikace § 178 

odst. 1 věty třetí a odstavců 5 aţ 7 ObchZ je poté uplatnění dalšího omezení při 

rozhodování o rozdělení zisku, a to v podobě zachování vlastního kapitálu společnosti 

v minimálně stejné výši, jakou má základní kapitál společnosti, zvýšený o převzaté 

závazky na zvýšení základního kapitálu a tu část rezervního fondu nebo ty rezervní 

fondy, které podle zákona a stanov nesmí společnost uţít k plnění společníkům. 

Společnost není oprávněna vyplácet zálohy na podíly na zisku. Finanční prostředky 

v průběhu účetního roku tak můţe společnost společníkovi za stanovených podmínek 

poskytnout například ve formě půjčky, úvěru či odměny za práci pro společnost. Dále 

nesmí být částka určená k vyplacení jako podíl na zisku vyšší, neţ je hospodářský 

výsledek účetního období vykázaný v účetní uzávěrce, sníţený o povinný příděl do 

rezervního fondu a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk 

minulých let a fondy tvořené ze zisku, které můţe společnost pouţít podle svého 

volného uváţení. Nakonec musí být také dodrţeno pravidlo §65a ObchZ. Pokud jsou 

v účetnictví společnosti v aktivech vykazovány zřizovací výdaje jako dlouhodobý 

majetek, musí být tento odepsán nejpozději do pěti let ode dne vzniku společnosti. Do 

odepsání je rozdělování zisku vyloučeno, ledaţe disponibilní zdroje společnosti spolu 

s nerozděleným ziskem z minulých let jsou nejméně rovny neodepsané části zřizovacích 

výdajů.  
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Usnesení valné hromady o rozdělení zisku musí být dostatečně určité, coţ ale 

neznamená, ţe by bylo nutné v něm uvádět jmenovitě kaţdého zaměstnance včetně 

přesné částky, která mu má být vyplacena. Odlišná je situace u společníků, jednatelů a 

členů dozorčích rad, kde jejich jmenovité uvedení včetně jejich nároku zpravidla nečiní 

problém. Konkrétní vymezení částky příslušné jednotlivým členům orgánu plyne 

z poţadavku § 37 odst. 1 ObčZ na určitost právních úkonů a také z § 66 odst. 3 ObchZ, 

který váţe poskytování plnění ve prospěch osoby, jeţ je orgánem společnosti či jejím 

členem, a zakazuje poskytnout plnění osobě, jejíţ výkon funkce zřejmě přispěl 

k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti, anebo při zaviněném porušení 

právní povinnosti v souvislosti s výkonem funkce. Zde nalézáme vázanost plnění na 

konkrétní osoby a nelze tedy dovodit, ţe by bylo moţné schválit jen celkovou částku a 

její rozdělení mezi konkrétní osoby přenechat například internímu usnesení jiných 

orgánů.
61

 Přijetím usnesení o rozdělení zisku se nárok společníků stává podmíněným a 

tímto okamţikem usnesení jiţ nelze měnit či rušit.
62

  

 

Pokud by bylo k rozdělení zisku pouţito zakázaných zdrojů či zisk vyplacen zcela nebo 

z části neoprávněně, podle § 123 odst. 4 ObchZ je společník takový podíl společnosti 

povinen vrátit a to bez ohledu na to, zda byl v dobré víře či nikoli. Zásada o plnění 

přijatém v dobré víře se tedy na rozdíl od případu přijetí neoprávněně vyplacené 

dividendy akcionáři podle § 179 odst. 1 ObchZ v  případě neoprávněně vyplaceného 

podílu na zisku neuplatní. Důvodem rozdílnosti této úpravy je zřejmě větší moţnost 

informovanosti a sepětí se společností u společníků společnosti s ručením omezeným, 

neţ je tomu u akciové společnosti. Ochrana společníků zde tedy ustupuje ve prospěch 

ochrany třetích osob. Za vrácení zisku poskytnutého z nedovolených zdrojů ručí 

společně a nerozdílně jednatelé, kteří s touto výplatou vyslovili souhlas. Ze zákona 

nevyplývá, ţe souhlas musí být písemný, avšak musí být jistě výslovný. Nemělo by tedy 

jít o pouhé faktické jednání. Za vyslovení souhlasu lze také povaţovat hlasování na 
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valné hromadě.
63

 Negativem této zákonné konstrukce je, ţe souhlas bude v mnoha 

případech těţko prokazatelný. Jednatel můţe zabránit realizaci nesprávného rozhodnutí 

valné hromady jedině svoláním nové valné hromady nebo také domáháním se vyslovení 

neplatnosti usnesení valné hromady u soudu. Souhlasím, ţe pouhá nečinnost pak za 

souhlas být povaţována nemůţe.
64

 Jak poznamenává I. Pelikánová úprava povinnosti 

vrátit neoprávněné plnění je uţitečná, nicméně se zdá, ţe není nezbytná. Protiprávní 

rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku odporuje zákonu a lze tak napadnout jeho 

neplatnost, výplaty uskutečněné na jeho základě jsou pak plněním bez právního důvodu 

a tedy bezdůvodným obohacením. Pokud by výplaty byly uskutečněny zcela bez 

rozhodnutí valné hromady, byly by rovněţ v rozporu se zákonem a u společníků by 

došlo opět k bezdůvodnému obohacení.
65

 Pokud společenská smlouva nestanoví jinak, 

teorie dle § 178 odst. 7 dovozuje, ţe podíl na zisku je splatný do 3 měsíců ode dne, kdy 

bylo přijato rozhodnutí valné hromady o jeho rozdělení.
66

 

 

2. Právo na vypořádací podíl 

 

Majetkové právo na vypořádání, pokud účast společníka zaniká jinak neţ převodem za 

současné pokračující existence společnosti, se nazývá právem na vypořádací podíl. 

Velmi přesně definuje vztah obchodního a vypořádacího podílu K. Eliáš, a to tak, ţe 

obchodní podíl je nehmotným statkem, který v určitých situacích nalézá svůj majetkový 

ekvivalent a to zejména v penězích.
67

 Toto právo vzniká dle § 150 ObchZ společníkovi 

nebo právnímu nástupci společníka, jehoţ účast zanikla a jehoţ obchodní podíl přešel 

na společnost. Právo na vypořádací podíl tedy vzniká pouze při uvolnění obchodního 
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podílu. Podporuji názor a z účelu práva na vypořádací podíl vyplývá, ţe tento nárok 

nevzniká v situaci, kdy právní nástupce společníka se sám stane společníkem, formálně 

sice jde o zánik účasti na společnosti, ale kontinuitu zde zachovává univerzální 

sukcese.
68

 Toto lze podpořit i faktem, ţe tento znak značně odlišuje českou společnost 

s ručením omezeným od zahraničních úprav, protoţe není obvyklé, aby při zániku 

účasti společníka na společnosti byla společnost povinna vůbec nějaký vypořádací podíl 

vyplácet. Vznik tohoto práva se váţe na následující právní skutečnosti: 

 vyloučení společníka v momentě nesplnění vkladové povinnosti či příplatkové 

povinnosti, 

 rozhodnutí soudu o vyloučení společníka pro závaţné porušení jeho povinností, 

 ukončení účasti společníka soudem, 

 obchodní podíl nepřechází na právního nástupce, 

 dohoda všech společníků o ukončení účasti společníka ve společnosti, 

 prohlášení konkurzu na majetek společníka nebo zamítnutí insolventního návrhu 

pro nedostatek majetku, jde- li o dvoučlennou či vícečlennou společnost a 

 výkon rozhodnutí či exekuce na obchodní podíl v případě dvoučlenné či 

vícečlenné společnosti. 

 

Ve výše popsaných případech pak uvolněný podíl připadá do majetku společnosti. 

Podle ustanovení § 150 odst. 2 ObchZ i bývalý společník nadále ručí za splacení dosud 

nesplaceného vkladu nabyvatelem obchodního podílu. Nárok na vypořádací podíl je 

proto splatný aţ po splacení vkladu. Ručení osoby, která má právo na vypořádací podíl, 

za splacení dosud nesplaceného vkladu nabyvatelem viditelně předpokládá, ţe podíl 

bude zachován a nabude ho osoba odlišná od společnosti. Pokud by tomu tak nebylo, 

vzniklo by ručení za závazek společnosti vůči stejné společnosti. Nelze proto neţ abych 

souhlasila s tím, ţe úpravu přechodu uvolněného podílu na společnost nemůţeme 

povaţovat za ideální. Hlavním důvodem pro toto tvrzení je ale fakt, ţe celé riziko 

majetkových důsledků zániku členství je nesprávně přeneseno na společnost. Obchodní 

podíl můţe být totiţ zcela neprodejný a pro společnost tím pádem jeho nabytí bude 
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přítěţí. Pokud by nebyly splněny zákonné podmínky pro sníţení kapitálu, společnost by 

zůstala vlastníkem obchodního podílu a ručení nabyvatele vypořádacího podílu by se asi 

nemohlo uplatnit, protoţe pohledávka na splacení vkladu by zanikla splynutím.
69

 

Konstrukci práva bývalého společníka na vypořádací podíl, jako práva na obdrţení ceny 

aţ reálně prodaného podílu, která tak přenáší riziko neprodejnosti na společníka, přináší 

návrh zákona o obchodních korporacích. Nová úprava by tedy byla jiţ více v souladu 

s poţadavkem změny, jak ji navrhuje teorie.
70

 

 

Výpočet vypořádacího podílu popisuje § 61 odst. 2 ObchZ, který jako rozhodný den pro 

výpočet uvádí den zániku účasti společníka ve společnosti. Výše vypořádacího podílu 

se pak stanovuje z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné 

účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka. Společenskou smlouvou lze 

stanovit, ţe výše vypořádacího podílu se má zjistit z čistého obchodního majetku
71

 na 

základě posudku znalce jmenovaného soudem. Za podmínky, ţe byl vklad zcela 

splacen, je vypořádací podíl splatný bez zbytečného odkladu. Společenská smlouva 

můţe splatnost vypořádacího podílu prodlouţit, nikoli však nepřiměřeně. V souladu se 

zásadou ochrany třetích osob však tato lhůta nemůţe být zkrácena a to z důvodu 

moţného ohroţení splácení pohledávek věřitelům.
72

 Jak plyne z § 113 odst. 6 ObchZ, 

pod hrozbou zrušení společnosti valná hromada do šesti měsíců sestaví a schválí účetní 

závěrku nebo nechá vyhotovit znalecký posudek. Nejednoznačnou se ale ukazuje otázka 

splatnosti vypořádacího podílu při postiţení obchodního podílu exekucí nebo výkonem 

rozhodnutí, kdy bývalý společník vklad nesplatí a společnost zároveň není povinna do 

doby splacení nic vyplácet. Dle T. Dvořáka je v tomto případě oprávněný nucen vyčkat 

na naloţení s uvolněným podílem společností dle § 113 odst. 5 a 6 ObchZ a následné 

splacení vkladu nabyvatelem či vymoţení na bývalém společníkovi z titulu ručení.
73
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Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, nestanoví-li společenská smlouva něco jiného, 

například vrácení majetkové hodnoty vloţené do základního kapitálu a to k rukám 

bývalého společníka, jeho právního nástupce, insolventního správce nebo oprávněného 

v důsledku výkonu rozhodnutí či exekuce obchodního podílu. Pokud by společnost své 

povinnosti porušila a tím oddalovala vyplácení obchodního podílu, mohla by podle § 

113 odst. 6 ObchZ dát oprávněná osoba podnět k soudu k jejímu zrušení a k uspokojení 

by došlo v rámci likvidace společnosti.  

 

3. Právo na podíl na likvidačním zůstatku     

 

V situaci, kdy se společnost ruší s  likvidací, zakládá § 153 ObchZ společníkům právo 

na podíl na likvidačním zůstatku. Výše nároku se stanovuje dle velikosti obchodního 

podílu. Společníci proto mají nárok na tento podíl podle poměru jejich obchodních 

podílů. Toto pravidlo je ovšem dispozitivní a platí v případě, nestanoví-li společenská 

smlouva něco jiného. Odlišná pravidla obsaţená ve společenské smlouvě však opět 

musí být v souladu s dobrými mravy a ekvitou. Nesouhlasí-li společník s návrhem na 

rozdělení likvidačního zůstatku, do 3 měsíců ode dne, kdy byl návrh na rozdělení 

likvidačního zůstatku projednán valnou hromadou, je oprávněn podat návrh soudu, aby 

rozdělení přezkoumal. Vyplacen můţe být likvidační zůstatek aţ v případě, kdy jsou 

uspokojeny pohledávky všech známých věřitelů, kteří včas přihlásili své pohledávky, a 

uplynula-li tříměsíční lhůta k podání návrhu na určení neplatnosti usnesení valné 

hromady. Ochranou funkci zákon plní v případě těch věřitelů, jejichţ pohledávky 

nebyly uspokojeny z důvodu spornosti nebo nebyly ještě splatné. Říká totiţ, ţe 

rozdělení likvidačního zůstatku nesmí započít dříve, neţ je takovému věřiteli poskytnuta 

odpovídající jistota. 

 

Oddíl 4.: Práva společníků plynoucí ze smluv uzavřených v rámci koncernu 

 

Obchodní zákoník upravuje také smlouvy uzavírané v rámci koncernu. Konkrétně § 

190a – 190j ObchZ, které obsahují úpravu smlouvy o převodu zisku, ovládající smlouvy 

a společná ustanovení týkající se těchto smluv. 
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Na základě uzavření smlouvy o převodu zisku začne řídící osoba vyuţívat svého 

postavení a sama se zvýhodní tím, ţe řízenou osobu zaváţe k převodu zisku řízené 

osoby nebo jeho části ve svůj prospěch. Uzavření takové smlouvy poté ovlivňuje jiţ 

dříve rozebrané právo podílet se na zisku společnosti. Proto je skupině mimo stojících 

společníků ze zákona nutné poskytnout přiměřené vyrovnání, které by tuto ztrátu 

vykompenzovalo. Povaţuje se za sporné, zda jsou mimo stojícími osobami i takové 

osoby, které uzavřením smlouvy nemohou být ohroţeny z důvodu jejich spojení s řídící 

osobou, které jim zajišťuje uţitek i z jejích hospodářských výsledků plynoucích 

z převodu zisku. Dle názoru S. Černé by tyto osoby neměly do skupiny mimo stojících 

společníků patřit. Argumentem pro toto tvrzení je srovnání s německou právní 

úpravou.
74

 Opačného názoru je pak J. Dědič, který s názorem S. Černé souhlasí 

v případě smlouvy o převodu zisku, ale jiţ pochybuje o moţnosti takového omezení 

pojmu mimo stojícího společníka v případě práva na odškodnění plynoucího z ovládací 

smlouvy.
75

 Vzhledem k účelu všech ustanovení upravujících ochranu mimo stojících 

společníků v rámci obou těchto smluv a také jejich typové blízkosti se kloním 

k prvnímu z výše vyslovených názorů. Navíc pojem mimo stojícího společníka by měl 

být v souladu s principem právní jistoty vykládán jednotně a dle mého názoru by bylo 

nešťastné ho vykládat v případech obou smluv odlišně, jak by mohla naznačovat 

interpretace J. Dědiče. Bez závazku kaţdoročně mimo stojícím společníkům poskytnout 

přiměřené vyrovnání v zákonné výši by smlouva byla neplatná. V případě stanovení 

nepřiměřeného vyrovnání však smlouva dle § 196a odst. 3 ObchZ v platnosti zůstává. 

Výše vyrovnání se odvozuje od pravděpodobného zisku, který by dle dosavadních 

hospodářských výsledků a v budoucnu očekávaných zisků měl být mezi společníky 

rozdělen. To znamená bez ohledu na zisky skutečné. Výše vyrovnání je tedy určena 

obecně a do značné míry vychází z kvalifikovaného odhadu budoucích hospodářských 

výsledků. Vyrovnání se společníci mohou domáhat i soudně, rozhodnutí učiněné vůči 

jednomu z nich, je poté co do základu přiznaného práva závazné i pro ostatní mimo 
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stojící společníky. Soud pak jiţ nezkoumá opodstatněnost nároku dalších společníků, 

ale jen jeho výši.
76

 

 

Ovládací smlouva je typově smlouvou organizační. Zapojuje řízenou osobu do 

seskupení, které sice společnosti poskytuje hospodářské a konkurenční výhody, ale 

zároveň oslabuje autonomii jejího rozhodování a právo společníků se na správě 

společnosti podílet. Ovládací smlouva tak vlastně zaloţením podřízeného postavení 

řízené osoby prolamuje princip rovnosti subjektů, který je pro soukromé právo typický. 

Pokud jsou smluvními stranami ovládací smlouvy obchodní společnosti, není zaloţena 

na konsensu všech, ale stejně jako smlouva o převodu zisku akcentuje skupinu mimo 

stojících společníků, kteří ztrácejí vliv na činnost svých společností a je nutné je chránit. 

Řídící osoba je tedy oprávněna statutárnímu orgánu řízené osoby udílet i takové 

pokyny, které jsou pro něj nevýhodné, jestliţe jsou v zájmu řídící osoby nebo jiného 

člena koncernu, ale zároveň musí být při jejich udílení zachována povinnost péče 

řádného hospodáře. Při porušení tohoto standardu péče nastupuje povinnost nahradit 

škodu, která řízené osobě tímto vznikne. Zákon výslovně říká, ţe právo na náhradu 

škody můţe za řízenou osobu uplatnit i kaţdý její společník. 

 

Na formování obsahu smlouvy převodu zisku a ovládací smlouvy se však společníci 

podílí jen zprostředkovaně a to schvalováním smlouvy na valné hromadě řídící i řízené 

společnosti. V ţádném případě obsah tedy nijak nemění, smlouvu přijmou či odmítnou 

jako celek. Společníkům je nutno poskytnout ucelené informace o důvodech jejího 

uzavření a způsobu jejich odškodnění. Kaţdý společník má dle § 190h odst. 2 ObchZ 

právo na informace, jeţ se týkají ostatních smluvních osob, jsou-li pro schválení 

smlouvy důleţité. Neschválení smlouvy pak nezpůsobuje její pouhou neúčinnost, jak je 

tomu v jiných případech běţné, ale zákon stanovuje její absolutní neplatnost. 

 

Smlouva o převodu zisku i ovládací smlouva musí dle § 190c odst. 1 ObchZ obsahovat 

závazek vůči mimo stojícím společníkům uzavřít s nimi na jejich ţádost smlouvu o 

úplatném převodu jejich akcií, zatímních listů nebo podílu. Tímto je zajištěna moţnost 
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určité kategorie společníků společnost opustit a ţádat odškodnění. Zákon přesně 

nedefinuje, kdo je povinen se společníky smlouvu o převodu uzavřít, teorie ale snadno 

dovodila, ţe tato povinnost bude stíhat řídící osobu.
77

 V případě neochoty řídící osoby 

se můţe společník soudně domáhat uzavření této smlouvy o převodu i případné náhrady 

škody z jejího neuzavření vzniklé. Výši odškodnění nebo alespoň způsob jeho určení 

má obsahovat smlouva o převodu zisku nebo ovládací smlouva. Odškodnění však musí 

být přiměřené ceně obchodního podílu, která bude určována v kaţdém individuálním 

případě. Pokud není výše odškodnění určena v přiměřené výši, mimo stojící společníci 

jsou oprávněni domáhat se, aby výši odškodnění určil soud.  Teorie pak není jednotná 

ve výkladu, zda se v případě, kdy smlouva neobsahuje výši odškodnění vůbec, uţije 

taktéţ analogicky § 190 odst. 2 ObchZ, který ale upravuje pouze situaci, kdy smlouva 

obsahuje nepřiměřenou výši odškodnění. V souladu s názorem některých teoretiků
78

 

tvrdím, ţe z účelu zmíněného ustanovení a také ze snahy zachovat maximální míru 

smluvní volnosti a tak smlouvu ponechat v platnosti spíše plyne, ţe i při chybějícím 

určení výše odškodnění by měl soud na návrh tuto výši určit a smlouva měla zůstat 

v platnosti. Opačný názor pak zastává J. Dědič, který určení výše nebo způsobu výše 

odškodnění povaţuje za podstatnou náleţitost této smlouvy.
79

  

 

Návrh smlouvy o převodu zisku a ovládací smlouvy dle § 190f ObchZ přezkoumávají 

dva soudně jmenovaní znalci případně znalec společný. Vypracovaná zpráva o smlouvě 

mimo jiné musí obsahovat posouzení, zda navrhované vyrovnání a odškodnění jsou 

přiměřené. Projevem práva na informace je povinnost dle konkrétní formy obchodní 

společnosti zaslat znaleckou zprávu všem společníkům smluvních osob nebo, jak je 

tomu v případě společnosti s ručením omezeným, alespoň umoţnit nahlíţení do takové 

zprávy na jednání valné hromady. Znalecká zpráva a také další dokumenty musí být 

společníkům dle § 190g ObchZ k dispozici taktéţ v sídle smluvní strany. 

 

                                                 

77
 Pokorná, J., Kovařík, Z., Čáp, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. Praha : Wolters Kluwer 

ČR, a.s., 2009, s. 909. 

78
 Bartošíková, M., Štenglová, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 

643. 

79
 Dědič, J. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. III. díl. Praha : Polygon, 2002, s. 2360. 



47 

 

Na tomto místě bych ráda zmínila také návrh zákona o obchodních korporacích a jím 

prováděné změny kritizované stávající koncepce koncernového práva. Jak píše B. 

Havel: „Cílem úpravy koncernového práva je ochrana slabší korporace a jejích 

věřitelů, ale také jejích společníků. Ta je v návrhu projevena nejen přímou odpovědností 

za újmu, ale také pravidlem o povinném odkupu. Návrh tak dokončuje ochranu tím, že 

stanoví ovlivňující nebo řídící osobě povinnost odkoupit od společníků ovlivněné nebo 

řízené osoby jejich podíly, pokud došlo nebo dochází v důsledku existence 

podnikatelského seskupení k podstatnému a nespravedlivému zhoršení jejich právního 

postavení. Návrh tak akcentuje to, že účastí v obchodní společnosti, zejména pak 

kapitálové, na sebe její společník bere rizika tkvící v omezení či zasahování do jeho 

vlastnického práva s tím, že právo vystoupení z korporace dává návrh jen tomu, po kom 

není možné spravedlivě požadovat další setrvání v seskupení.“
80

 Nově je tedy nutno 

nalézt hranici mezi legitimním omezením v rámci podnikatelského seskupení 

a omezením či poškozením, které jiţ není nutné snášet. Je-li tato hranice překročena, je 

dle mého názoru velmi správně, společníkovi umoţněno svou účast na společnosti 

ukončit.  

 

Oddíl 5.: Práva menšinových společníků 

 

Právní úprava společnosti s ručením omezeným konstruuje také práva poskytovaná 

k ochraně menšinových společníků ve společnosti. Tato práva přísluší těm, kteří vlastní 

určitý podíl na základním kapitálu společnosti, počítaný podle výše upsaných vkladů. 

Takovou osobou můţe být skupina, která souhrnem svých vkladů dosahuje 

předepsaného podílu, i jednotlivec. Zvláštnost práv menšinových společníků dle K. 

Eliáše spočívá právě v tom, ţe tato práva nejsou poskytnuta jednotlivým společníkům, 

ani všem dohromady, ale právě a pouze těm, jejichţ podíly reprezentují stanovený podíl 

na základním kapitálu společnosti. Menšinová práva tak můţeme chápat i jako speciální 

práva menšiny související s výše popsaným právem účasti na správě společnosti.
81
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Ochrana menšiny můţe být konstituována také jako skrytá například v podobě nutné 

kvalifikované většiny či jednomyslnosti při přijímání určitých rozhodnutí. Ochranu 

menšiny lze také rozšířit ve společenské smlouvě. Menšinová práva nemění poměr 

hlasů ve společnosti, jejich cílem totiţ není, aby bylo umoţněno menšinovým 

společníkům přehlasovat ty většinové.
82

  

 

Ustanovení § 129 odst. 2 ObchZ říká, ţe společníci nebo společník, jejichţ vklady 

dosahují 10% základního kapitálu, mohou poţádat jednatele o svolání mimořádného 

zasedání valné hromady. V případě, ţe jejich poţadavku není do 1 měsíce vyhověno, 

mohou valnou hromadu svolat sami. Jak teorie poukazuje, zákonná formulace je 

nepřesná, jestliţe ukládá povinnost „svolat“ valnou hromadu ve stanovené lhůtě. Z toho 

by totiţ vyplývalo, ţe konat by se pak valná hromada mohla v libovolném termínu i po 

uplynutí této zákonné lhůty. Je tedy nutné z účelu ustanovení dovodit, ţe valná hromada 

by se měla ve lhůtě konat. Valná hromada by se dle judikatury měla konat do jednoho 

měsíce od doručení ţádosti o její svolání a svolána jednateli by tedy měla být do 15 dnů 

od doručení ţádosti.
83

 Ostatní pravidla pro svolání valné hromady budou stejná a budou 

muset být také dodrţena. Zákon ale nezakládá povinnost ostatních společníků se valné 

hromady účastnit, a tak i takto svolaná valná hromada nemusí být usnášeníschopnou a 

úsilí menšiny bylo bezvýsledné. Nejednoznačné se zdá, jestli mohou jednatelé bez 

souhlasu rozšířit menšinou navrţený program o další body. Tento postup bude zřejmě 

moţný v souladu se zásadou dispozitivnosti soukromoprávních norem, neboť zákon 

takové jednání výslovně nezakazuje. Většinový společník ale pak nesmí proti vůli 

menšinového společníka rozhodovat vahou svých hlasů tak, ţe menšinového společníka 

zbaví určitých práv, která jsou mu garantována společenskou smlouvou, a naopak sám 

na úkor menšinového společníka získá větší práva.
84
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Oddíl 6.: Nemajetkové povinnosti společníků 

1. Povinnost loajality 

 

Společník zakládá svou účast na společnosti dobrovolně a je proto také povinen jednat 

v souladu s účelem existence společnosti, který je vyjádřen v zákoně a společenské 

smlouvě. Při vzniku obchodní společnosti je předpokládán společný zájem zakladatelů 

na vytvoření prospívající ziskové společnosti. Princip loajality je jednou z hlavních 

zásad, kterými se řídí obchodní zákoník. Je tedy základním pravidlem, v jehoţ rámci je 

třeba interpretovat jednotlivé dílčí povinnosti společníka vůči společnosti.
85

 Existují 

však případy, kdy konkrétní osoby sledují nekalé cíle. Základní obranou proti takovým 

osobám je obecný § 3 odst. 1 ObčZ, který zakazuje zneuţití práv a poţaduje výkon práv 

a povinností v souladu se zásadou slušnosti. Na ustanovení občanského zákoníku potom 

navazuje obchodní zákoník, který ve svých ustanoveních, např. §1 odst. 2 ObchZ nebo 

§ 264 ObchZ, odkazuje na obchodní zvyklosti a v § 265 ObchZ pak na zásady výkonu 

práva v souladu se zásadami poctivého obchodního styku. V obchodním zákoníku je 

také v § 17-20 ObchZ, § 51 ObchZ zakotvena ochrana obchodního tajemství, v § 271 

ObchZ ochrana důvěrných informací a konečně v § 44 odst. 1 ObchZ generální klauzule 

úpravy nekalé soutěţe. Zásadu „neminem laedere“ čili neškodit společnosti a její 

konkrétnější podobu lze určit i ve společenské smlouvě nebo stanovách. Porušení 

konkrétních povinností můţe být sankcionováno náhradou škody, smluvní pokutou či 

dokonce vyloučením společníka ze společnosti s ručením omezeným. Povinnost 

loajality je beze sporu základní povinností společníka, ze které ostatní povinnosti 

vyplývají nebo jsou s ní jinak spojeny.
86

  

 

Jak jsem jiţ naznačila, povinnost loajality se projevuje na různých místech v obchodním 

zákoníku např. v povinnosti dodrţovat společenskou smlouvu, nezneuţívat většiny či 

menšiny hlasů dle § 56a ObchZ, nezneuţívat postavení ovládající osoby dle § 66a odst. 

14 ObchZ nebo nevyvíjet tlak na jednatele, členy dozorčí rady, prokuristu a 

zaměstnance společnosti, aby jednali v soukromém zájmu osoby a ke škodě společnosti 
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dle § 66c ObchZ. K této otázce bylo judikováno, ţe za pouţití principu loajality lze 

třeba dovodit, ţe jednou z povinností společníka při převodu obchodního podílu je, aby 

tímto převodem neúměrně a neodůvodněně neohrozil další činnost a existenci 

společnosti.
87

 Následkem toho je, ţe převede-li jediný společník obchodní podíl na 

extranea neznámého pobytu v úmyslu zbavit se povinností vůči společnosti, tím 

neúměrně ohrozí existenci společnosti i její věřitele, popřípadě se zbavuje podílu ve 

společnosti s cílem vyhnout se povinnostem plynoucím z likvidace či konkurzu 

společnosti, pak je taková smlouva neplatná pro rozpor s dobrými mravy a zásadami 

poctivého obchodního styku.
88

 Ustanovení § 135 odst. 2 ObchZ poté s pomocí odkazu 

na § 196a ObchZ zakazuje jednatelům poškozovat společnost, zneuţívat svého 

postavení a znemoţňuje určité obchody a transakce mezi společností a společníky i 

některými dalšími osobami. Ustanovení, ač zařazeno mezi úpravu postavení jednatelů, 

se pomocí logického a gramatického výkladu vztahuje i na jiné osoby na společnosti 

participující tam, kde je jejich aplikace objektivně moţná.
89

  

 

Úprava další povinnosti související s povinností loajality, a to zákaz konkurence, je 

obsaţena taktéţ v části pojednávající o postavení jednatelů v § 136 ObchZ. Zákaz 

konkurence se ale obdobně vztahuje na členy dozorčí rady, načeţ společenská smlouva 

můţe určit, v jakém rozsahu se zákaz konkurence bude vztahovat i na společníky. Na 

rozdíl od jednatelů a členů dozorčí rady však bude moţné tento zákaz pro společníky 

rozšířit či omezit. Nejvyšší soud pak judikoval, ţe rozšíření zákazu konkurence 

dohodou všech společníků tak, ţe bude vůči nim působit i poté, co jejich účast ve 

společnosti skončí, není v rozporu se zákonem ani zásadami, na kterých spočívá 

obchodní zákoník.
90

 Pokud společenská smlouva nestanoví rozsah zákazu konkurence, 

který na společníky vztáhne, platí pro ně v rozsahu stanoveném v zákoně.  

 

Osoby, které jsou zákazu konkurence podřízeny, nesmí: 

 podnikat ve stejném nebo obdobném oboru jako společnost, 
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 vstupovat do obchodních vztahů se společností, 

 zprostředkovávat nebo obstarávat jiným osobám obchody společnosti, 

 účastnit se podnikání jiné společnosti v postavení společníka s neomezeným 

ručením, 

  být ovládající osobou jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem, 

podnikání, zde se promítá snaha zakázat jak přímý obchodní styk, tak vyuţití 

postavení nepřímo pomocí ovládané osoby, a 

 být statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo jiného orgánu jiné 

právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, s výjimkou 

případu, kdy jde o koncern. 

Zastávání jiných funkcí a činností muţe vyloučit také společenská smlouva.  

 

Následky porušení zákazu konkurence jsou obsaţeny v § 66 ObchZ. Společnost je 

oprávněna poţadovat, aby osoba, která tento zákaz porušila, vydala prospěch 

z obchodu, při kterém porušila zákaz konkurence, anebo převedla odpovídající práva na 

společnost. Tím není dotčeno druhé právo společnosti a to právo na náhradu škody. 

Převod práv mezi osobou, která je v rozporu se zákazem konkurence získala, a 

společností však není vţdy moţný bezpodmínečně. Například v případě udělené licence 

teorie dospívá k názoru, ţe takový převod není moţný bez souhlasu osoby, která tuto 

licenci udělila, avšak je povinností konkurující osoby učinit vše, aby tento souhlas byl 

vydán a přechod umoţněn.
91

 Ostatní oprávnění pak ve většině případů bude moţno 

převést bez jakýchkoli potíţí a podmínek. Osobu společníka lze na základě porušení 

zákazu konkurence ze společnosti i vyloučit podle § 149 ObchZ. Pro porušení zákazu 

konkurence společníkem společnosti s ručením omezeným se nemůţe jiný společník 

domáhat ukončení své účasti ve společnosti soudem. Jestliţe však některý ze společníků 

navrhl postup dle ustanovení § 65 ObchZ a společnost jeho návrhu na vydání prospěchu 

z neoprávněného obchodu nevyhověla, nelze ukončení jeho účasti dle § 148 ObchZ 

vyloučit.
92

 Práva společnosti vůči konkurující osobě musí být uplatněna do 3 měsíců 

ode dne, kdy se společnost o porušení zákazu dozvěděla, nejpozději však do 1 roku od 

                                                 

91
 Bartošíková, M., Štenglová, I. Společnost s ručením omezeným. 2. vydání. Praha : C. H. Beck, 2006, s. 

240. 

92
 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26.8.1997, sp. zn. 1 Odon 36/1997. 



52 

 

porušení, jinak zanikají. Pokud se ale společnost domáhá uloţení povinnosti osobě 

porušující zákaz konkurence zdrţet se jednání, jímţ zákaz konkurence porušuje, 

prekluzivní lhůta § 65 odst. 3 ObchZ se na uplatnění takové ţaloby nevztahuje.
93

 

Výjimkou je právo na náhradu škody, které nezaniká, ale promlčuje se ve lhůtě dle 

obchodního zákoníku. V teorii se také řešila otázka, zda je důsledkem jednání přes 

zákaz konkurence i neplatnost právního úkonu. Úkon nebude neplatným z důvodu 

speciality úpravy důsledků konkurenčního jednání v § 65 ObchZ vůči § 39 ObčZ, který 

upravuje neplatnost právních úkonů. Logicky je tento názor podpořen tím, ţe v případě 

neplatnosti by ani nebylo moţné vydání získaného prospěchu společnosti, jak to 

obchodní zákoník předpokládá.
94

  

  

2. Povinnosti společníků v postavení ovládající osoby 

 

Základem koncernového práva se po novele s účinností od 1.1.2001 stal § 66a ObchZ. 

Na tuto úpravu podnikatelských seskupení poté navazují jiţ zmíněná ustanovení § 190a-

190d ObchZ, která obsahují některé další následky pro společnosti a společníky 

uspořádané ve formě koncernu. Úprava povinností společníka jako ovládající osoby by 

se tedy dala povaţovat za speciální úpravu jiţ zmíněné povinnosti loajality, která se 

prolíná celým obchodním zákoníkem. 

 

Definice ovládající a ovládané osoby je obsaţena v § 66a odst. 2 ObchZ. Dle něj je 

ovládající osobou taková osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo 

nepřímo, pomocí třetí osoby, rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné 

osoby, osoby ovládané. Stát se osobou ovládající je tedy moţné i na základě pouhého 

faktického rozhodujícího vlivu. Zda určitá osoba fakticky vykonává rozhodující vliv na 

společnost, bude vţdy nutno posoudit vzhledem ke konkrétnímu případu. Obchodní 

zákoník v následujících odstavcích také zakládá domněnky, které určují případy, kdy je 

nutno či lze povaţovat určitou osobu za osobu ovládající. S tématem práv a povinností 
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společníků ve společnosti s ručením omezeným koncernové právo souvisí právě proto, 

ţe společnosti, potaţmo společníci společnosti s ručením omezeným, se v praxi běţně 

stávají členy koncernu a jednotlivá práva a povinnosti společníků jeho úprava 

modifikuje. 

 

Podle ustanovení § 66a odst. 8 ObchZ nebyla-li uzavřena ovládací smlouva, nesmí 

ovládající osoba vyuţít svého vlivu k tomu, aby prosadila přijetí opatření nebo uzavření 

takové smlouvy, z nichţ můţe ovládané osobě vzniknout majetková újma. Toto by bylo 

moţné učinit pouze, pokud by byla vzniklá újma uhrazena nejpozději do konce účetního 

období, v němţ újma vznikla, nebo bude v téţe době uzavřena smlouva o tom, v jaké 

přiměřené lhůtě a jak bude tato újma uhrazena. Újma můţe spočívat ve sníţení příjmů, 

vynaloţení vyšších nákladů, v nutnosti vynaloţit náklady, které by bez příkazu 

ovládající osoby vynaloţeny být nemusely a podobně. Újma musí být vyčíslitelná, není 

tedy moţné realizovat takové příkazy, které by způsobovaly újmu nemateriální, 

například ztrátu na dobré pověsti, jíţ je obtíţné vyčíslit.
95

 Účelem tohoto ochranného 

opatření je zajistit v poměrně krátké době uhrazení újmy způsobené prosazováním vlivu 

ovládající osoby. Lhůta stanovená ve smlouvě tak nesmí být nepřiměřeně dlouhá, coţ se 

bude posuzovat vţdy aţ v konkrétních případech. V případě uzavření ovládací smlouvy 

by funkci § 66a odst. 8 ObchZ plnila ustanovení upravující ovládací smlouvu. 

 

Náhradu újmy dle § 66a odst. 8 ObchZ je nutné odlišit od náhrady škody podle § 66a 

odst. 14 ObchZ. Zmíněná škoda totiţ vznikla jako následek porušení zákonného zákazu 

působit újmu. Ovládající osoba tak svým vlivem újmu způsobila a zároveň neuhradila. 

Jinými slovy v  případě, ţe za neexistence ovládací smlouvy vznikne ovládané osobě 

následkem vlivu ovládající osoby újma, a nebude-li v souladu se zákonem uhrazena či 

uzavřena dohoda o jejím uhrazení, je ovládající osoba povinna nahradit škodu, která 

z toho vznikla společníkům nebo členům ovládané osoby nezávisle na povinnosti 

k náhradě škody vůči ovládané osobě. Oprávněnými osobami budou kromě ovládané 

osoby tedy také společníci, zejména sníţila-li se hodnota jejich obchodního podílu.  
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Oddíl 7.: Majetkové povinnosti společníků 

1. Vkladová povinnost 

 

Povinností, pro členství v obchodní společnosti charakteristickou, je povinnost 

společníků upsat a splatit vklad. Vymezení pojmu vklad nalezneme v § 59 odst. 1 

ObchZ, který jej definuje jako souhrn peněţních prostředků nebo jiných penězi 

ocenitelných hodnot, které se určitá osoba zavazuje vloţit do základního jmění 

společnosti za účelem nabytí nebo zvýšení své účasti na společnosti. Vkladovou 

povinnost zákon sice typicky neukládá neomezeně ručícím společníkům v osobních 

společnostech, ale i zde je moţnost takovou povinnost sjednat.  

 

Zákon stanovuje, ţe vklad společníka společnosti s ručením omezeným můţe být 

peněţitý i nepeněţitý, v hodnotě minimálně 20 000 Kč a k tomu musí být výše vkladu 

z praktických důvodů dělitelná na celé tisíce. V souvislosti s ustupující funkcí 

základního kapitálu v návrhu zákona o obchodních korporacích povinný vklad 

společníka činí jiţ jen 1 000 Kč. Vkladovou povinnost společník přebírá ve společenské 

smlouvě či prohlášení o převzetí vkladu podle § 143 odst. 6 ObchZ.  Této povinnosti 

společníka nelze zprostit. Výjimkou by bylo, pokud by prominutí dluhu představovalo 

jeden ze zákonem povolených způsobů sníţení základního kapitálu. V případě 

nepeněţitého vkladu je nutné ve společenské smlouvě stanovit, co je jeho předmětem a 

jakou částkou bude společníkovi započítán na vklad. Hodnota nepeněţitého vkladu 

musí být stanovena nezávislým znalcem jmenovaným soudem a uvedena ve 

společenské smlouvě. Znalecký posudek tedy musí obsahovat nejen vlastní ocenění 

nepeněţitého vkladu, ale také posouzení, zda částka započítávaná na vklad souhlasí 

s částkou určenou posudkem. Povinnost oceňování nepeněţitých vkladů do společnosti 

soudně jmenovaným znalcem je pak zmírněna v návrhu zákona o obchodních 

korporacích, kde napříště bude postačovat ocenění znalcem vybraným po dohodě stran. 

Nepeněţitým vkladem můţe být pouze majetek, jehoţ hodnota je zjistitelná a 

společnost ho můţe hospodářsky vyuţít ve vztahu k předmětu podnikání. Hospodářskou 

vyuţitelnost je nutno posuzovat individuálně ve vztahu k předmětu vkladu a předmětu 

jakékoliv dovolené činnosti společnosti, která má hospodářský význam. Za vyuţitelnost 
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nelze povaţovat samotnou moţnost předmět vkladu prodat a takto získané prostředky 

následně vyuţít.
96

 Nepeněţitým vkladem tak můţe být zejména movitá věc nebo 

nemovitost, spoluvlastnický podíl, cenné papíry, pohledávky, know-how, věcná práva či 

podnik. Vklady spočívající v závazcích týkajících se provedení prací nebo v poskytnutí 

sluţeb jsou vzhledem k jeho garanční funkci zakázány.  

 

Splacení vkladu je důleţitým předpokladem vzniku a trvání členství ve společnosti. 

Lhůta pro splacení vkladu je uvedena ve společenské smlouvě. Před zápisem 

společnosti do obchodního rejstříku je ale ze zákona nutno splatit celé emisní áţio a 

alespoň 30% na peněţitý vklad. Pro peněţité vklady poté také platí, ţe musí být celé 

splaceny do pěti let od vzniku společnosti, nepeněţité vklady pak ještě před zápisem 

společnosti do obchodního rejstříku. Zároveň celková výše splacených peněţitých a 

nepeněţitých vkladu musí být alespoň 100 000 Kč. Z ustanovení § 109 odst. 3 ObchZ 

odkazujícího na přiměřené pouţití § 163a odst. 3 a 4 ObchZ plyne, ţe peněţité vklady 

nelze splatit v hotovosti správci vkladu, ale musí být splaceny na zvláštní účet banky, 

který za tím účelem zřídí správce vkladu na firmu zakládané společnosti. S peněţními 

prostředky na tomto účtu lze disponovat aţ po zapsání společnosti do obchodního 

rejstříku, s výjimkou úhrady zřizovacích výdajů nebo vrácení vkladu zakladatelům. 

Nesplacení vkladu v zákonné či společenskou smlouvou stanovené lhůtě zakládá právo 

společnosti vklad vymáhat a společnost je tak oprávněna podat ţalobu o splacení 

vkladu. Druhým následkem prodlení se splácením vkladu je povinnost společníka platit 

úrok z prodlení ve výši 20% z nesplacené částky, nestanoví-li společenská smlouva 

jinak. Ta můţe stanovit úroky z prodlení vyšší či niţší nebo je dokonce aţ úplně 

vyloučit. V případě nesplacení nepeněţitého vkladu obchodní zákoník majetkové 

sankce nestanovuje, zaloţit takovou sankci ale opět lze ve společenské smlouvě. Dle § 

59 odst. 2 ObchZ nepřejde-li na společnost právo k předmětu nepeněţitého vkladu, 

který je povaţován za splacený, je ale společník povinen uhradit hodnotu nepeněţitého 

vkladu v penězích. Toto se můţe reálně stát například při vkladu spočívajícím 

v nemovitosti, pokud z jakéhokoli důvodu nedojde ke vkladu vlastnického práva ve 
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prospěch společnosti. V praxi pak můţe nastat i taková situace, kdy se splacení 

nepeněţitého vkladu stane nemoţným, protoţe předmět vkladu byl zničen nebo se jeho 

splacení dostane do rozporu se zákonem. Tyto případy nejsou zákonem výslovně řešeny 

a budou se muset uplatnit obecná ustanovení obchodního a občanského zákoníku. 

Z toho pro teorii vyplývá, ţe dle § 575 odst. 1 ObchZ by tato povinnost z důvodů 

následné nemoţnosti plnění zanikla, a to aniţ by bylo nutno uhradit cenu předmětu 

nepeněţitého vkladu v penězích.
97

 Je-li společnost zaloţena jedním zakladatelem, musí 

být před zápisem společnosti do obchodního rejstříku splacen celý základní kapitál.   

 

V kapitálových společnostech je moţným postupem při nesplacení jak peněţitých tak 

nepeněţitých vkladů také vyloučení společníka ze společnosti v tzv. „kadučním“ řízení. 

Je-li společník v prodlení se splacením vkladu, můţe ho společnost pod pohrůţkou 

vyloučení vyzvat, aby svoji povinnost splnil ve lhůtě, která ale nesmí být kratší neţ tři 

měsíce. Nestanoví-li formu výzvy společenská smlouva, je moţné ji učinit v jakékoli 

formě. K. Eliáš k tomuto vyslovil názor, ţe lze připustit i výzvu ve formě usnesení 

valné hromady.
98

 Osobně se ale přikláním k výkladu, ţe přijetí takového usnesení samo 

o sobě nelze povaţovat za výzvu, ale za pouhé dobrovolné rozhodnutí o učinění takové 

výzvy, jako předpokladu pro následné vyloučení společníka valnou hromadou. Výzvou 

ke splacení vkladu by poté mohlo být aţ doručení rozhodného usnesení valné hromady 

společníku, popřípadě jeho seznámení s takovým usnesením.
99

 Na výše popsanou první 

fázi kaučního řízení jak bylo naznačeno fakultativně navazuje fáze druhá a to vyloučení 

společníka usnesením valné hromady. Valná hromada rozhoduje o změně společenské 

smlouvy tak, ţe dle § 127 odst. 1 ObchZ musí být přítomni společníci mající alespoň 

polovinu hlasů a to dle § 127 odst. 3 ObchZ prostou většinou hlasů přítomných, 

nestanoví-li společenská smlouva jinak. Ustanovení § 125 odst. 1 písm. h) ObchZ je 

speciální úpravou rozhodování o změně společenské smlouvy, pro kterou se obecně 

vyţaduje kvalifikovaná většina, a proto pro vyloučení společníka taková většina 
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poţadována není. Kaduční řízení lze vést i přes chybějící výslovnou dikci zákona 

v případě prodlení se splácením jak peněţitého, tak nepeněţitého vkladu.
100

 Moţnost 

vyloučení společníka dle § 113 odst. 4 ObchZ za prodlení se splácením vkladu pak 

zaniká momentem jeho splacení, tedy bez ohledu na dodrţení stanovených lhůt.
101

  

 

Uvolněný obchodní podíl vyloučeného společníka přechází na společnost, ta ho pak 

můţe převést na jiného společníka či jinou osobu. O převodu obchodního podílu na třetí 

osobu můţe valná hromada rozhodnout i bez výslovného povolení takového převodu 

společenskou smlouvou, coţ vyplývá z poměru speciality § 113 odst. 6 ObchZ k § 115 

odst. 2 ObchZ. Nedojde-li k převodu obchodního podílu ani sníţení základního kapitálu 

společnosti do šesti měsíců ode dne vyloučení společníka, dle § 113 odst. 6 ObchZ jsou 

poté ostatní společníci na základě rozhodnutí valné hromady povinni převzít uvolněný 

podíl za úplatu ve výši vypořádacího podílu, a to v poměru jejich obchodních podílů. 

V opačném případě by mohl soud i bez návrhu společnost zrušit a nařídit její likvidaci. 

Volný obchodní podíl můţe být převeden ve smyslu § 113 odst. 5 ObchZ i po uplynutí 

šestiměsíční lhůty. Jestliţe k takovému převodu dojde a dosud není pravomocně 

rozhodnuto o zrušení společnosti, zaniká moţnost soudu společnost zrušit dle § 113 

odst. 6 ObchZ.
102

 Společník, který je v prodlení se splácením vkladu, je postiţen i 

v oblasti svých řídících oprávnění, nemůţe totiţ vykonávat hlasovací právo na valné 

hromadě.  

 

Zvýšení základního kapitálu novými vklady je moţné aţ po splacení vkladů 

dosavadních. Součet hodnot vkladů označujeme jako „základní kapitál“. Vklady se 

stávají majetkem společnosti a společník nemůţe ţádat jeho navrácení, k jeho 

částečnému vrácení můţe dojít pouze při sníţení základního kapitálu. Podle § 108 odst. 

2 ObchZ nelze nárok společnosti na zaplacení nesplacené části vkladu započíst proti 

ţádnému nároku společníka vůči společnosti. Povinnost tvorby základního kapitálu a 

toto pravidlo pak nazýváme „zásadou zachování základního kapitálu“, která odráţí jeho 

garanční funkci. Z tohoto pravidla však existují dvě výjimky. První stanoví, ţe plnění, 
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společníkem poskytnuté na úhradu závazků společnosti z důvodů ručení, se započítává 

na splacení vkladu dle § 106 odst. 2 ObchZ. Druhou je připuštěno započtení jakéhokoli 

nároku společníka vůči společnosti na vklad převzatý v rámci zvýšení základního 

kapitálu za podmínky schválení započtení valnou hromadou. 

 

2. Povinnost k plnění mimo vklad 

 

Povinnost, plnit nad vklad do základního kapitálu, souvisí s vkladem do společnosti, 

jako emisní áţio a tvorba rezervního fondu, nebo můţe mít povahu hrazení ztrát 

společnosti nebo je uţívána k tvorbě ostatních kapitálových fondů. Označována je jako 

povinnost příplatková a jde o ryze peněţité plnění společníků, které se na vklad 

společníků nezapočítává a vstupuje tedy pouze do vlastního kapitálu společnosti. Tato 

povinnost proto nemá vliv na velikost základního kapitálu společnosti ani vkladu 

společníka. Příplatek je tedy majetkovou hodnotou, kterou společník poskytuje nad 

rámec kmenového vkladu. Smysl příplatkové povinnosti vystihuje výrok A. 

Malovského-Weniga: „Hospodářským účelem příplatku je opatřiti společnosti volný 

kapitál provozovací v době výhodné konjunktury“.
103

 Hospodářský výsledek společnosti 

můţe být negativní nebo pozitivní, můţe tedy mít povahu zisku nebo ztráty. Je-li 

bilance pozitivní, je novým zdrojem financování společnosti. Naopak ztráta má povahu 

úbytku finančních zdrojů. Ztráta můţe být kryta prostředky rezervního fondu nebo i 

sníţením základního kapitálu, ale vzhledem ke sloţitému postupu při sníţení základního 

kapitálu a nutnosti informovat o této skutečnosti věřitele, mohl by uvedený postup 

ohrozit existující obchodní partnerské vztahy. Z toho důvodu je vyuţití příplatkové 

povinnosti společníků zřejmě vhodnějším způsobem zvýšení aktiv. Příplatkovou 

povinnost je nutno odlišit od povinnosti příplatků společníků na vytvoření rezervního 

fondu podle ustanovení § 67 odst. 2 ObchZ. 

 

Pro společníky ve společnosti s ručením omezeným platí úprava § 121 ObchZ. 

Stanovení příplatkové povinnosti slouţí především k překonání momentální nepříznivé 

finanční situace, příplatek ale není jako dříve vázán jen na hrazení ztrát společnosti, a 
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můţe být zaloţen k jakýmkoli účelům. Příplatková povinnost vzniká na základě jejího 

sjednání ve společenské smlouvě. Zaloţení příplatkové povinnosti s nepeněţitým 

plněním by bylo neplatné. Nepřipouští-li zaloţení příplatkové povinnosti společenská 

smlouva, valná hromada o ní není oprávněna rozhodnout, nic jí však nebrání 

odpovídajícím způsobem společenskou smlouvu změnit.  

 

Tento závazek lze převzít maximálně do výše poloviny základního kapitálu a společníci 

se na příplatku podílejí poměrně podle výše svých vkladů. Zde se hodí poznamenat, ţe 

rozhodující je poměr vkladů bez ohledu na to, do jaké míry jsou splaceny. Není-li 

překročena mez 50% základního kapitálu, lze tuto povinnost ukládat i opakovaně. 

Naopak dosáhne-li příplatek hodnoty poloviny základního kapitálu, zákon výslovně 

zakazuje další příplatek stanovit. Jednoznačně pak nelze určit, zda je moţné tuto 

povinnost do výše 50% základního kapitálu ukládat opakovaně v kaţdém roce. Osobně 

se přikláním k názoru T. Dvořáka, který vzhledem k absenci výslovného zákazu 

dovozuje, ţe takto činit spíše lze.
104

 Opačného názoru je pak K. Eliáš, který 

argumentuje mimořádným charakterem této povinnosti a tvrdým sankčním postihem 

v případě jejího nesplnění.
105

 Dle mého názoru je společnost podnikatelem, 

jehoţ primárním cílem je vytvořit zisk. Ze smyslu příplatkové povinnosti pro mě 

vyplývá, ţe společníci by tak měli mít moţnost tuto povinnost zaloţit i opakovaně 

v následujících letech. Samo zákonné omezení výše příplatkové povinnosti se mi hned 

z několika důvodů jeví jako dostatečné. Společník se na podnikání společnosti účastní 

dobrovolně, tedy i se všemi riziky, povinnost musí být zaloţena vůči všem 

společníkům, nikoli jen vybraným, příplatek je moţno v momentě jeho nevyuţití vrátit 

a navíc lze ve společenské smlouvě určit i větší kvorum hlasů k schválení takového 

příplatku. K rozhodnutí valné hromady o příspěvku postačí prostá většina hlasů 

přítomných společníků. Rozhodnutí je pak závazné pro všechny společníky, tedy i pro 

ty, kteří hlasovali proti. Vedle příplatkové povinnosti zaloţené společenskou smlouvou 

můţe společník poskytnout příplatek dobrovolně a to se souhlasem valné hromady. Zde 

nesouhlasím s názorem, ţe takto dobrovolně plněná příplatková povinnost by neměla 
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být započítávána do limitu příplatkové povinnosti stanovené společenskou smlouvou.
106

 

Dle mého názoru by měl mít společník spíše na výběr, zda po stanovení další třeba 

neočekávané příplatkové povinnosti příplatek uhradí nebo bude ţádat započtení 

příplatku dříve dobrovolně poskytnutého. Nesplnění příplatkové povinnosti lze stejně 

jako nesplacení vkladu sankcionovat vyloučením společníka ze společnosti. Ţalobu dle 

§ 131a ObchZ je oprávněna podat pouze společnost nikoli společníci. Na rozdíl od 

vkladu můţe být společníkovi příplatek vrácen, a to tehdy, převyšují-li příplatky ztrátu 

společnosti, nebo započítán na pohledávku společníka vůči společnosti.  

 

Příplatek společníků nad výši vkladu do základního kapitálu můţe tvořit také emisní 

áţio. Emisní áţio je rozdíl mezi výší vkladu do základního kapitálu a hodnotou majetku, 

který společník poskytuje společnosti za nabytí nebo zvýšení své účasti na společnosti. 

U společnosti s ručením omezeným se obchodní zákoník o emisním áţiu zmiňuje v § 

109 odst. 3 v souvislosti s nepeněţitými vklady a to odkazem na § 163a odst. 3 a 4 

ObchZ. Z přiměřeného pouţití § 163a plyne, ţe v případě, kdy hodnota předmětu 

nepeněţitého vkladu přesahuje výši vkladu do základního jmění, povaţuje se rozdíl 

mezi výší vkladu a hodnotou nepeněţitého vkladu za emisní áţio. Společenská smlouva 

můţe ale také stanovit, ţe tato hodnota bude vyuţita pro tvorbu dobrovolného 

rezervního fondu, jiného kapitálového fondu nebo vznikne závazek společnosti rozdíl 

společníkovi vyplatit. Návrh zákona o obchodních korporacích je v tomto směru jiţ 

přesnější a výslovně říká, ţe rozdíl mezi cenou nepeněţitého vkladu určenou znalcem a 

částkou, která se započítává na vklad společníka, nazýváme vkladovým áţiem. To pak 

stejně jako emisní áţio společník povinně splácí jiţ před zápisem společnosti do 

obchodního rejstříku. 

 

Jiná situace, kterou lze řešit pomocí zaloţení povinnosti plnění mimo vklad, nastává při 

vytváření rezervního fondu dle § 67 odst. 2 ObchZ, tedy dříve neţ je společnost 

k tomuto povinna ze zákona. Rezervní fond proto můţe být tvořen příplatky společníků 

nad hodnotu vkladu jiţ při zaloţení společnosti. K naplnění fakultativně zřizovaného 

rezervního fondu nelze totiţ pouţít splacené vklady ani jejich části.  
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Nejasnosti vyvstávají v souvislosti s vracením těchto dvou výše zmíněných plnění 

poskytnutých nad vklad do základního kapitálu. V § 123 odst. 3 ObchZ se stanoví, ţe 

společníci nemohou ţádat vrácení vkladů a ţe za vrácení vkladu se nepovaţuje plnění 

poskytnuté při sníţení základního kapitálu. Lze tedy usoudit, ţe vrácení emisního áţia 

v souvislosti se sníţením základního jmění společnosti je přípustné. Dle Dědiče, J. ale 

navrácení bez současného sníţení základního jmění jiţ dovoleno není.
107

 V případě 

příspěvku na tvorbu rezervního fondu je nepochybné, ţe ten nelze vrátit do výše, v níţ 

tvoří společnost rezervní fond povinně k úhradě ztrát. Pokud však tvoří společnost 

rezervní fond nad minimální zákonem stanovenou výši a poté rozhodne změnou 

společenské smlouvy o sníţení výše takového rezervního fondu, lze poskytnuté 

příspěvky společníkům vrátit, pokud tak bude určovat společenská smlouva. Přikláním 

se k názoru, ţe bez tohoto ustanovení společenské smlouvy příplatky do rezervního 

fondu vracet nelze, coţ vyplývá z ustanovení § 123 ObchZ, které zakazuje k výplatě 

zisku uţít rezervního fondu a vrácení plnění z rezervního fondu by tak mohlo být 

povaţováno za obcházení tohoto zákonného zákazu.
108

 

 

3. Ručební povinnost společníků 

 

Typickou povinností všech společníků společnosti s ručením omezeným je jejich 

zákonné ručení za závazky společnosti. Ručení je zajištěním závazku, které vzniká na 

smluvním základě, výjimečně, jako je tomu právě u společnosti s ručním omezeným, 

vzniká nezávisle na vůli stran na základě zákona. Je jistě jedním z hlavních kritérií pro 

volbu určité formy společnosti. Ručení patří k vnitřním právním vztahům ve 

společnosti, jeho konstrukce je kogentní a proto nemohou společníci ve společenské 

smlouvě tento závazek upravit odchylně. Na okraj je nutno dodat, ţe ručení společníků 

za závazky společnosti je třeba odlišit od odpovědnosti za splnění závazků převzatých 
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jménem společnosti do vzniku společnosti. Za splnění těchto závazků odpovídají 

zakladatelé celým svým majetkem, dokud není jejich jednání schváleno valnou 

hromadou podle § 64 a §125 odst. 1 písm. a) ObchZ. 

 

Ve společnosti s ručením omezeným odpovídá společnost za své dluhy celým svým 

majetkem, tedy neomezeně, a společníci navíc omezeně za dluhy společnosti ručí. Dle 

T. Dvořáka se u společnosti s ručením omezeným prolínají dvě základní zásady: „Prvou 

z nich je, že se jedná o kapitálovou společnost, která povinně konstituuje základní 

kapitál a rezervní fond, což má poskytnout věřitelům společnosti odpovídající jistotu, 

takže další záruky by byly jednak v rozporu s povahou společnosti, jednak by byly 

nadbytečné. Druhou pak je, že s.r.o. je právní formou určenou právě pro malé a střední 

podnikání, kde minimální povinná výše základního kapitálu stanovená zákonem je 

poměrně nízká, jednak značná část kapitálu nemusí být po dosti dlouhou dobu 

uhrazena, a tudíž je po tuto dobu třeba poskytnout věřitelům společnosti záruku, že 

jejich oprávněně pohledávky budou v případě insolvence společnosti uspokojeny, byť 

pouze v zákonem omezeném rozsahu.“
109

 Ručení nemůţe existovat bez závazku 

hlavního, bez závazku společnosti vůči věřiteli, má tedy akcesorickou povahu. 

Ustanovení § 106 odst. 2 ObchZ konstituuje ručení společníků za závazky vzniklé v 

době trvání společnosti jako solidární a omezené. Společníci ručí za závazky 

společnosti pouze do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle 

stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního 

rejstříku ručení proto zaniká. Ručení zaniká nikoli právní mocí rozhodnutí soudu o 

povolení zápisu splacení vkladu do obchodního rejstříku, ale aţ okamţikem zápisu, 

který zde má konstitutivní účinek. Ručení společníků ve společnosti s ručením 

omezeným je tedy omezeno co do výše i co do času. Není vyloučena ani případná 

náhrada škody, kterou by společník mohl poţadovat po osobě, která byla povinna podat 

návrh na zapsání vkladu do obchodního rejstříku a neučinila tak. Návrh na zápis 

rozsahu splacení vkladu podává jménem společnosti především její jednatel. Při 

nečinnosti jednatele by však jakýkoli společník mohl podat podnět k zahájení řízení bez 

návrhu podle § 200b odst. 2 OSŘ nebo podat návrh na zápis rozsahu ručení sám z titulu 
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svého účastenství na řízení. Podle čl. VIII. bodu 14 zák. č. 370/2000 Sb. se tato úprava 

ručení za závazky společnosti s ručením omezeným vztahuje aţ na ručení za závazky 

společnosti s ručením omezeným, které vznikly počínaje dnem 1.1.2001. Na závazky 

vzniklé před 1.1.2001 se pouţije úprava platná před 1.1.2001.  

 

Primárním dluţníkem je tedy společnost, ručení společníků nastupuje aţ ve chvíli, kdy 

společnost není schopna své závazky plnit. Výzva věřitele k plnění závazku je proto 

zákonnou podmínkou pro poţadování úhrady po společnících, avšak pro takovou výzvu 

nejsou stanoveny ţádné formální poţadavky. Z titulu solidárního ručení je věřitel 

oprávněn vyzvat k splnění ručební povinnosti kteréhokoli společníka bez ohledu na to, 

zda svůj vklad konkrétní společník jiţ splatil. Společnost výjimečně není třeba vyzývat, 

pokud je z okolností nepochybné, ţe své závazky nesplní. Společníkovi přesto zůstávají 

všechny námitky, které mohla vůči věřiteli uplatnit společnost. Informace o stavu 

pohledávky a uplatnitelných námitkách má společník právo vyţadovat po jednatelích 

společnosti. Společník je dokonce povinen takové námitky uplatnit pod hrozbou ztráty 

práva regresu na společnosti, popřípadě ostatních společnících. Soudní judikatura se 

sjednotila na postupu, podle kterého lze současně, jedinou ţalobou, ţalovat povinnost 

dluţníka i ručitele zaplatit splatný dluh. Ve výroku pak soud stanoví povinnost zaplatit 

jak pro dluţníka, tak pro ručitele s tím, ţe v rozsahu, ve kterém zaplatí jeden z nich, 

povinnost druhého zaniká. Takový postup lze nepochybně pouţít i pro ručení 

společníků obchodních společností.
110

 Započíst vůči nároku věřitele je moţno 

pohledávku společnosti i vlastní pohledávku samotného společníka. Pokud by ale 

společník uspokojil věřitele bez vědomí společnosti, společnost by následně měla 

moţnost uplatňovat všechny námitky, které by jí příslušely v případě, ţe by bylo plnění 

vymáháno po ní.  

 

Společník ručí do výše všech nesplacených vkladů dle zápisu do obchodního rejstříku a 

v praxi tak můţe nastat situace, kdy bude plnit i opakovaně Nemůţe tedy odmítnout 

plnění věřiteli s odůvodněním, ţe jiţ plnil jinému věřiteli. Tímto výslovným 

ustanovením § 106 odst. 2 ObchZ zákon zvyšuje ochranu věřitelů. Ručení společníků 
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plněním nezaniká, ani se nesniţuje a celková částka všech plnění tak můţe vysoce 

převýšit jeho vklad i celkový kapitál společnosti. V případě, ţe společník plnil za 

společnost, dnem splnění ručební povinnosti se jeho výše započítává na splacení vkladu 

tohoto společníka. Je-li to objektivně moţné, započtení sice nastává ze zákona. 

Konstrukce zákonného započtení podle § 580 ObčZ ale dovoluje započíst pouze 

pohledávky stejného druhu. Pokud by tedy po zápisu části vkladu společník společnosti 

dluţil pouze část vkladů peněţitých a ručil věřitelům i za splnění nepeněţitých závazků 

společnosti, které by byl nucen poskytnout, k započtení by v tomto případě dojít 

nemohlo. Započtení nelze dohodnout jinak a to ani v případě, ţe vklad společníka není 

vůbec splatný.
111

 Účelem takové konstrukce započtení je primárně zajistit splacení 

vkladu společnosti. Pokud zápočet není objektivně moţný například z důvodu úplného 

splacení vkladu, nastupuje právo regresu vůči společnosti.  

 

Není-li společnost schopna plnění poskytnout, můţe se společník domáhat kompenzace 

na společnících, jejichţ vklad nebyl splacen. Pokud je takových společníku více, lze si 

z titulu solidárního ručení společníků vybrat kteréhokoli z nich nebo všechny.
112

 Není-li 

takového společníka, pak lze kompenzaci ţádat na kaţdém společníku v rozsahu jeho 

účasti na základním kapitálu společnosti. Zde jde o závazek dílčí a oprávněný tak můţe 

poţadovat na kaţdém tu částku, která na něho podle uvedeného pravidla připadá. 

Splacením vkladu ručení zaniká, riziko ztráty poskytnutých prostředků ovšem 

společníci ponesou dál. Judikováno bylo, ţe v případě, kdy v okamţiku rozhodování 

soudu o uplatnění nároku z titulu ručení jiţ je zapsáno do obchodního rejstříku splacení 

celého vkladu, nelze uplatněný nárok přiznat.
113

 Za správné bych zde ale povaţovala, 

aby v situaci, kdy splacení všech vkladů je do obchodního rejstříku zapsáno aţ v době 

po podání návrhu, byl společník povinen uhradit alespoň náklady věřitele s uplatněním 

nároku spojené. 
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V situaci, kdy je na společnost prohlášen konkurz a vklady společníků dosud nejsou 

podle obchodního rejstříku splaceny, ručení společníků trvá s jistými modifikacemi 

nadále. Po prohlášení konkurzu jsou společníci povinni splatit vklad insolventnímu 

správci nebo ten zajistí jejich vymoţení. Podle § 56 odst. 5 ObchZ toto ručení trvá 

pouze vůči věřitelům, kteří přihlásili včas své pohledávky a to do výše, v níţ nebyli 

věřitelé uspokojeni v konkursním řízení. Prohlášení konkurzu na majetek jediného 

společníka společnosti s ručením omezeným nemá účinky jako zrušení účasti 

společníka soudem. Obchodní podíl se dle § 148 ObchZ stává součástí konkurzní 

podstaty a správce je bude moci zpeněţit. Ručení společníků by dle § 56 odst. 6 ObchZ 

trvalo také v případě zániku společnosti, pokud by v momentě výmazu společnosti 

z obchodního rejstříku nebylo zapsáno splacení všech vkladů.  

 

Při rušení společnosti s likvidací ručí společníci do výše svého podílu na likvidačním 

zůstatku, vţdy však nejméně v rozsahu, v němţ za dluhy společnosti ručili po dobu její 

existence. Jestliţe za trvání společnosti ručili společníci ve větším rozsahu, pak ručí i po 

zániku společnosti ve větším rozsahu. Otázkou ovšem je, zda v případě změn ve výši 

ručení je směrodatný nejvyšší či nejniţší rozsah ručení. Osobně se domnívám, ţe pro 

rozsah ručení po zániku společnosti je určující ručení nejvyšší. Ztotoţňuji se s názorem, 

který argumentuje tím, ţe pokud by se jako rozhodná brala nejniţší výše ručení, vţdy 

by po zápisu úplného splacení vkladů šlo o ručení do výše podílu na likvidačním 

zůstatku a ustanovení §56 odst. 6 ObchZ by se míjelo účinkem.
114

 Došlo-li by k zápisu 

splacení všech vkladů do obchodního rejstříku na základě nepravdivého prohlášení 

správce vkladu dle § 60 odst. 4 ObchZ, ručí správce vkladu po dobu pěti let od zápisu 

společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku za její závazky do výše 

rozdílu mezi skutečně splaceným vkladem a vkladem splaceným podle stavu zápisu 

v obchodním rejstříku. Zákon na rozdíl od veřejné obchodní společnosti výslovně 

neupravuje ručení společníků, jejichţ účast na společnosti byla zaloţena za existence 

společnosti, za závazky vzniklé před jejich účastí ve společnosti. Zákon upravuje pouze 

ručení za závazky přešlé v rámci převodu či přechodu obchodního podílu. Dle názoru 
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teoretiků
115

 však není pochybnosti o tom, ţe ručení za závazky vzniklé před 

přistoupením přechází na přistupujícího společníka spolu s ostatními právy a 

povinnostmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

115
 Např. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 12. Vydání. Praha : C. 

H. Beck, 2009, s. 344. 



67 

 

Kapitola 4.: Návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech 

Oddíl 1.: Obecná východiska 

 

Stávající obchodní zákoník z roku 1991, vycházející z prvorepublikové úpravy, 

zákoníku mezinárodního obchodu a německé úpravy, je z hlediska dnešní doby 

zastaralý a nevhodný. Vývoj společnosti, podnikání a také praktické problémy 

s dvojkolejností regulace závazkového práva v obchodním a občanském zákoníku 

vedou k návrhu jak nového občanského zákoníku, tak zákona o obchodních 

společnostech a druţstvech, zkráceně zákona o obchodních korporacích. Podotkněme, 

ţe bez schválení návrhu občanského zákoníku, který je podkladem pro navazující a jeho 

doplňující zákon o obchodních korporacích, je navrhovaný zákon o obchodních 

korporacích samostatně nepouţitelný. Nový občanský zákoník, zákon o obchodních 

korporacích a také zákon o mezinárodním právu soukromém mají být vzhledem ke své 

provázanosti schvalovány v „jednom balíku“. 

 

Zákon o obchodních korporacích se snaţí neopakovat pravidla obsaţená v návrhu 

občanského zákoníku, jen je modifikuje, doplňuje a reaguje na odlišnosti profesionální 

podnikatelské sféry. Výraznou a dle mého přesvědčení velmi přínosnou novinkou je 

jeho propojení s insolvenčním zákonem. Lze tak říci, ţe zdravá společnost je 

regulována korporačním právem, nemocná, tedy v úpadku či úpadku hrozícím pak 

právem insolvenčním. Projevem takového propojení je například fakt, ţe omezení 

výplaty zisku či jiných vlastních zdrojů společnosti, či záloha na ně, nejsou vázány na 

základní kapitál, respektive rezervní fondy, ale nově na test insolvence, a také 

v zavedení pravidla známého jako „wrongful trading“. První z pravidel zakazuje 

výplatu prostředků, pokud by tím mělo dojít k úpadku podle insolvenčního zákona, 

druhé pak zavádí moţnost ručení členů statutárních orgánů za splnění povinností 

zrušené společnosti, je-li v úpadku a ručící osoby tomu rozumnými prostředky 

nezabránily.  

 

Návrh zákona stál před rozhodnutím, zda dále lpět na „národní“ tradici a stejně jako 

stávající obchodní zákoník se nechat inspirovat maximálně Německou úpravou nebo 
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hledat inspiraci i v jiných právních řádech. Následkem toho, ţe evropské regulace 

doznaly významného vývoje a současně je tvořen nový občanský zákoník, který se 

rozkročil napříč komparovatelnými právními řády, zákon o obchodních korporacích 

nakonec ovlivnili i další evropské právní řády. 

 

Cílem návrhu obchodního zákona je jednak nezatěţovat soukromé osoby vynakládáním 

zbytečných nákladů tehdy, pokud to není potřebné pro ochranu slabších nebo třetích 

stran a také jeho propojení s ekonomií a ekonomickými jevy, tedy zvaţování nákladů 

regulace. Dle B. Havla z návrhu plyne zejména: „upřednostnění soukromé vůle, tedy 

smlouvy, jakožto stavebního kamene každé obchodní korporace a navazujících vztahů, 

a také příklon k dispozitivnosti těch pravidel, která nejsou zákonem nebo povahou věci 

prohlášena za kogentní. Návrh zákona sice ctí profesionalitu podnikatelského světa, 

a činí proto část své regulace liberálnější, na druhé straně však neopomíjí informační 

a ekonomickou asymetrii mezi členy orgánů, společníky a věřiteli a nabízí jim ochranné 

mechanismy. Návrh tak stojí na parémii vigilantibus iura skripta sunt , nicméně 

„slabším“ či méně informovaným stranám dává specifické nástroje, byť i jejich využití 

předpokládá aktivní a rozumné jednání.“
116

  

 

Princip pojetí obchodní společnosti jako smlouvy, z toho plynoucí maximální 

preference smluvní volnosti, navíc v kombinaci s přísněji koncipovanou obecnou 

odpovědností při správě majetku společnosti, je dle mého přesvědčení krok správným 

směrem. Dosavadní judikatura například tendovala k neplatnosti a později k neúčinnosti 

těch jednání, u kterých chybí povinné souhlasy. Projevem upřednostnění smluvní 

podstaty společnosti je potom fakt, ţe návrh tuto problematiku řeší výslovně, kdyţ 

smlouvy uzavřené bez povinného vnitřního souhlasu povaţuje za platné a účinné, 

ale zavádí právo obou stran od takovéto smlouvy odstoupit. Chráněna je tedy jak druhá 

strana jednající v dobré víře, tak společnost, jejíţ orgány postupovaly v rozporu se 

zákonem. 

 

                                                 

116
 Havel, B. Předpokládané změny obchodního práva při rekodifikaci práva soukromého aneb nad 

návrhem obchodního zákona. Obchodněprávní revue, 2009, č. 1, s. 3. 
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Oddíl 2.: Koncepční změny 

 

Navrhovaný zákon o obchodních korporacích předpokládá pouze regulaci obchodních 

společností a druţstev. Naopak jiţ neobsahuje ustanovení o smlouvách, obchodních 

závazkových vztazích, obecná ustanovení o likvidaci právnických osob, ustanovení 

o nekalé soutěţi či ustanovení o mezinárodním obchodu. Tyto otázky napříště řeší návrh 

občanského zákoníku a zákon o obchodních korporacích je pouze v případě potřeby 

doplňuje. Také regulace obchodního rejstříku, byla v rámci připomínek vyjmuta do 

zvláštního zákona. Lze tak formulovat závěr, ţe návrh obchodního zákona je věcně jen 

zákon o obchodních korporacích, a to, aţ na drobné výjimky, pouze o těch soukromých 

nekótovaných, a proto se tak bude i označovat. Druhým limitem prostoru pro návrh je 

stávající podoba obchodního zákoníku. Návrh obchodního zákona totiţ do rekodifikace 

vstupuje s tím, ţe se pokouší vyuţít maximum moţného z toho, co platí dnes. Současně 

návrh přebírá dílčí atomizaci stávajícího stavu, kterou přineslo vyjmutí dvou agend 

a jejich přesun do zvláštních zákonů, zákona o přeměnách obchodních společností 

a druţstev a zákona o nabídkách převzetí. Oba zákony zůstávají návrhem nedotčeny. 

Z formální stránky jistě ku prospěchu věci se zákon snaţí o jednodušší orientaci v textu, 

zejména o nevyuţívání mnohočetných odkazů a raději pravidla opakuje.   

 

Dalšími projevujícími se tendencemi je liberalizace korporačního práva a racionalita 

zapracování evropského práva. Liberace, neboli rozvolnění pravidel, je jedním 

z hlavních rysů změn regulace obchodních společností v Evropě. Reaguje na vývoj 

ekonomie a obchodu, ale zároveň se snaţí nesniţovat ochranu jiných zájmů, jako 

například ochranu práv věřitelů či spotřebitele. Výsledkem má tedy ne jedné straně být 

zbytečné neomezování podnikání, na druhé straně ochrana těch, kteří nemají dostatečný 

vliv nebo informace. Zároveň je opakované kontrole podrobena transpozice evropských 

směrnic a zákonodárce je veden snahou, aby stávající i následné zapracování těchto 

směrnic nebylo zbytečně přísnější, neţ jak evropské směrnice vyţadují.  
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Oddíl 3.: Konkrétní změny 

 

Nejdůleţitější změny oproti současné úpravě se odehrávají v oblasti správy obchodních 

společností, podnikatelských seskupeních, společnosti s ručením omezeným a akciové 

společnosti. 

 

Více pozornosti návrh věnuje vzniku smlouvy o výkonu funkce a tím přísnější regulaci 

jak odpovědnosti členů statutárních orgánů za správu majetku společnosti, odpovědnosti 

za škodu takto způsobenou, tak také jejich odměňování. Novinkou je doplnění 

poţadavku péče řádného hospodáře o prvek podnikatelského rozhodování. To znamená, 

ţe členové orgánů mají při správě společnosti povinnost jednat s péčí řádného 

hospodáře a na druhé straně pak mají moţnost se vyvinit tehdy, prokáţí-li, ţe mohli při 

svém podnikatelském rozhodování konaném v dobré víře rozumně předpokládat, ţe 

rozhodují informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Zákon zároveň zakládá 

povinnost člena orgánu informovat o kaţdém střetu zájmu mezi ním a společností a 

společnost můţe takové jednání zakázat. Kdo poruší své povinnosti nebo přivede 

společnost do úpadku, můţe být soudem vyloučen z výkonu funkce člena, nebo 

dokonce i orgánu jakékoli jiné společnosti. Fakticky by tedy takový člen mohl být 

zbaven moţnosti se v dané branţi nadále vůbec realizovat. Toto doplňuje zavedení 

ručení za dluhy společnosti, pokud došlo k úpadku a rozhodl-li tak soud. 

 

Regulace dosavadních podnikatelských seskupení, tedy smluvních a faktických 

koncernů, vycházející z německé regulace byla na úrovni Evropské unie kritizována. 

Úprava má tedy napříště vycházet z dvoustupňové regulace podnikatelských seskupení, 

ovlivnění a koncernu, a bude podstatně zjednodušena. Primárním cílem nové úpravy je 

ochrana poškozené společnosti, jejích společníků a věřitelů. V prvním stupni ovlivní-li 

někdo jednání jiné osoby k její újmě, odpovídá za ni věřitelům a navíc ručí za splnění 

dluhů, které z důvodu jeho ovlivnění nemohly být uhrazeny. Ovlivnění je tedy 

umoţněno pouze za podmínky uhrazení vzniklé újmy. Pokud by byl koncern vyuţíván 

k optimalizaci řízení koncernových společností, musí být tyto podřízeny jednotnému 

řízení sledujícímu koncernový zájem. Pak by újma způsobena v zájmu koncernu 

nemusela být přímo uhrazena, ale v rámci koncernu prokazatelně alespoň vyváţena.   
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V oblasti úpravy společnosti s ručením omezeným návrh sice vychází ze současné 

úpravy, ale tuto formu obchodní společnosti podstatně modifikuje a podnikatelsky 

zatraktivňuje, především v souladu s jiţ výše zmíněnými tendencemi evropského práva 

v oblasti společnosti s ručením omezeným. V budoucnu se na společnost s ručením 

omezeným jiţ nebudou vztahovat přísná evropská pravidla upravující akciovou 

společnost. Ochranou funkci pak budou plnit obecná pravidla o správě společností. 

Zrušeno bude pravidlo jednotnosti obchodního podílu, společník tak bude moci vlastnit 

více obchodních podílů dokonce i odlišného druhu či vyjádřeného cenným papírem a 

zjednodušeno bude i nakládání s ním. Do pozadí se dostává základní kapitál, který svou 

garanční funkci plní spíše jen teoreticky, v dnešní praxi můţe totiţ být pouhou účetní 

poloţkou o stavu společnosti málo vypovídající. Opuštěna proto bude minimální výše 

základního kapitálu, jak ji známe dosud, a napříště výše základního kapitálu společnosti 

bude moci být v hodnotě aţ symbolické 1 Kč. Garanční funkci budou lépe splňovat 

obecná pravidla správy majetku společnosti, odpovědnosti za škodu a také pravidla 

testu o insolvence. Ten spočívá v zákazu společnosti poskytnout plnění, pokud by si tím 

přivodila úpadek. Akcentuje se tedy reálný stav majetku společností před tím účetním. 

 

Finanční asistenci u kapitálových společností zákon připouští s tím, ţe odlišuje regulaci 

společnosti s ručením omezeným a společnosti akciové. V případě první ze 

jmenovaných společností se poskytnutí finanční asistence váţe na obvyklé obchodní 

podmínky, hodnotící zprávu jednatele a test insolvence, u druhé je to pak rozšířeno 

podle poţadavků Druhé směrnice o test vlastním kapitálem, tvorbu zvláštního 

rezervního fondu, kontrolu toho, komu je asistence poskytována, a případný přezkum 

poskytnutí finanční asistence nezávislým odborníkem.  

 

Vzhledem k silné regulaci evropským právem je změnám nejméně přístupná akciová 

společnost. Nicméně i úpravu této formy společnosti je snaha zjednodušit a zpřehlednit. 

Odrazem těchto snah je zavedená moţnost akcionáře vlastnit akcie různého druhu a 

zavedení volby mezi monistickou či dualistickou strukturou řízení společnosti, tedy zda 

bude akciová společnost spravována správní radou nebo představenstvem a dozorčí 

radou. 
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Závěr: 

 

V úvodu avizovaným cílem této práce bylo vytvořit celkový obraz postavení společníka 

ve společnosti s ručením omezeným. Takový popis vyţadoval rozdělení a detailní 

rozbor jednotlivých práv a povinností společníka, coţ se pro mě velmi překvapivě stalo 

úkolem nesnadným. Nakonec jsem se přiklonila k teorií často pouţívanému dělení na 

práva a povinnosti majetková a nemajetková. Toto dělení však jistě není jediné moţné. 

Navíc pro správné pochopení je nutné hledět na práva a povinnosti společníka jako na 

soubor práv a povinností a nelze je od sebe vţdy striktně oddělovat. Téma práv a 

povinností společníků ve společnosti s ručením omezeným je velmi obsáhlé, daleko 

tedy přesahuje pouhý Oddíl 2 Dílu IV. Hlavy I. obchodního zákoníku, který je takto 

nazván. Z mého pohledu by bylo moţno provedený rozbor práv a povinností ještě 

prohloubit, zejména více zapojit obecnou úpravu vkladu a obchodního podílu a doplnit 

o další práva a povinnosti plynoucí například ze zákona o přeměnách obchodních 

společností a druţstev. 

 

Práva a povinnosti společníků jsou upraveny dle mého názoru vcelku komplexně a 

jednoznačně, přesto ale určité otázky a nejasnosti jednotlivá ustanovení vyvolávají. 

Potěšující se pro mě stala aţ nečekaná shoda při jejich řešení a to jak mezi teoretiky 

samotnými, tak i teoretiky a existující soudní judikaturou. Mnohé názory jiţ dříve 

vyjádřené jsou pak rozhodnutím soudu podpořeny. Také návrh zákona o obchodních 

korporacích naznačené problémy ve velké míře reflektuje a velmi racionálně a ve shodě 

s názory teoretiků a soudů nově upravuje či upřesňuje. Osobně na mě tedy návrh udělal 

velmi pozitivní dojem, zvláště pak jeho snaha o maximální zachování smluvní volnosti 

a dispozitivnosti úpravy.  

 

Otázkou je, zda v případě přijetí tohoto návrhu bude moţné vzhledem k jeho nové 

terminologii a odlišným principům, na kterých je vystavěn, stávající judikaturu nadále 

vyuţít. Například dnešní přístup českého zákonodárce k evropskému právu, tedy co 

nejvíce a nejpřísněji evropské právo do kodexu zakomponovat a to často i „dopředu“, 

kdy navrhovaná směrnice nebyla nakonec vůbec přijata, je nahrazen přístupem přímo 

opačným. Harmonizace s evropským právem se tedy jistě chvályhodně má stát 
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racionálnější a jeho transpozice jiţ nemá přesahovat na vztahy, na které se vztahovat 

nemusí, jak je tomu dnes například díky odkazům úpravy společnosti s ručením 

omezeným na úpravu akciové společnosti. Zvláště v době volnosti pohybu osob i 

kapitálu a úzké propojenosti podnikatelských subjektů napříč státy, je liberalizace 

úpravy jevem pozitivním aţ nezbytným. Nutně ale musím dodat, ţe s větší mírou 

smluvní volnosti je nutné být také profesionálnější, ostraţitější a informovanější. 

Českému podnikatelskému prostředí bych přála, aby se pro něj tento přístup stal 

přirozeným a v podnikatelských vztazích fungujícím. 
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Seznam zkratek: 

 

Listina- listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších změn 

ObčZ- občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších změn 

ObchZ- obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších změn 

OSŘ- občanský soudní řád č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších změn 

ÚčZ- zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn 

ZPr- zákoník práce č. 65/1961 Sb., ve znění pozdějších změn 
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Resumé: 

 

Téma této práce jsem si zvolila především z důvodu velké oblíbenosti společnosti 

s ručením omezeným, která je formou společnosti vhodnou především pro malé a 

střední podnikání, a také kvůli praktické vyuţitelnosti znalosti této problematiky. 

Podnikatelé i jiné subjekty práva se setkávají se společností s ručením omezeným 

v běţném ţivotě téměř denně a velmi často se s vidinou zisku na jejím podnikání 

účastní. Znát práva a povinnosti z této účasti plynoucí je proto velmi důleţité a 

nápomocné. 

 

Hlavním cílem této práce je co nejuceleněji popsat postavení společníka ve společnosti 

s ručením omezeným. Jednotlivá práva a povinnosti, i kdyţ popsaná v samostatných 

kapitolách, je však potřebné chápat v souvislostech a nahlíţet na ně jako na celek.  

 

V úvodní kapitole jsem se nevyhnula charakteristice obchodní společnosti jako subjektu 

obchodního práva a poté obecnému popisu povahy a specifik společnosti s ručením 

omezeným. Meritem práce je však detailní rozbor konkrétních práv a povinností 

společníka, která jsem navíc logicky rozdělila na majetková a nemajetková. Toto 

oddělování nemůţe být vţdy zcela striktní, proto například zákaz konkurence řadím do 

kapitoly s názvem povinnost loajality a pojímám ho jako jeden z jejích projevů. Do 

jednotlivých kapitol jsem začlenila i související práva a povinnosti společníka 

v postavení ovládající osoby nebo účastnícího se na společnosti začleněné do koncernu. 

Při nastínění nejasností a problémů, které úprava společnosti s ručením omezeným 

vyvolává, jsem se snaţila zaujmout k nim stanovisko a také zmínit návrh zákona o 

obchodních korporacích, který je často reflektuje i řeší.  

 

Stávající český obchodní zákoník bude tedy s největší pravděpodobností brzy nahrazen.  

To je důvodem, proč jsem na konec své práce zařadila samostatnou kapitolu o návrhu 

zákona o obchodních korporacích. V této kapitole se věnuji novým zásadám, na kterých 

bude návrh zaloţen, i konkrétním změnám, které přinese.  
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Téma práv a povinností společníků ve společnosti s ručením omezeným je velmi 

rozsáhlé, ale přesto v zákoně relativně komplexně upravené. Na otázky, které teorie 

řešila, dostáváme aţ nečekaně jednotné odpovědi, a to od samotných teoretiků i soudní 

praxe. Upozornila bych, ţe problémy dnešní úpravy práva společnosti s ručením 

omezeným často způsobuje velmi přísná transpozice evropského práva, kterou český 

zákonodárce na mnohých místech uplatňuje i na vztahy, na které se vztahovat nemá.  

 

Návrh zákona o obchodních korporacích však stojí na principu přímo opačném a jeho 

hlavní snahou je racionálnější zapracování evropského práva, liberalizace a důraz na 

smluvní volnost. Právě v oblasti práva společnosti s ručením omezeným se tyto 

tendence projeví velmi viditelně. Návrh tolik zmiňovaného zákona tedy hodnotím velmi 

kladně a věřím, ţe v případě jeho přijetí česká společnost s ručením omezeným 

v soutěţi právních řádů uspěje. 
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Summary: 

 

The reason for choosing the topic of my thesis was primarily the popularity of a Limited 

Liability Company as a form of a corporation suitable especially for small and medium-

sized undertakings and practical usability of the knowledge about this issue. During 

their life businessmen and other legal persons encounter the form of Limited Liability 

Company almost daily and they participate very often in its business with a prospect of 

profit. This is why the knowledge about the rights and duties as of a member of the 

Limited Liability Company is very important and helpful. 

 

The main object of this thesis is to focus on a broader description of members’ legal 

position concerning their membership in the Limited Liability Company. Even though 

each right and duty is described in a separate chapter they need to be understood in their 

mutual coherence as a complex.  

 

My research begins with a general characteristic of a business corporation as a product 

of commercial law and a general description of the nature and specifics of the Limited 

Liability Company within the Czech legal order. The merit of this thesis is to analyze 

each right and duty of the member in detail. These are further divided into proprietary 

and non-proprietary rights and duties. Nevertheless, such a distinction cannot be always 

strict. Therefore, I have chosen for example to classify the duty of non-competition as a 

part of a duty of loyalty. The rights and duties of the member in a position of a 

controlling company or a participant in the company within a business group in case of 

contractual or factual concerns are included in separate chapters as well. In the same 

time I have tried to form my own point of view over the particular gaps in present 

legislation together with mentioning the solutions that the draft of the new Commercial 

Code proposes.  

 

Because the present Commercial Code is to be replaced by a new one, I have reserved 

the last chapter of this thesis to the draft of this peace of legislation, Business 

Corporations Act, and the main principles it will be based on. 
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Although the topic of the rights and duties of members of the Limited Liability 

Company itself is very broad its legislation is relatively complete in the present 

Commercial Code. Possible uncertainties of current legislation are resolved by a 

surprisingly uniform and constant interpretation of academics as well as theorists in the 

area concerned and the relevant judicial practice. 

 

The complications of the contemporary legislation are mostly caused by sometimes too 

strict incorporation of the European law and its improper application. It should be 

pointed out that the new legislation is based on principles quite opposite. Its goal is to 

achieve more rational incorporation of the European law into the national legal order, 

liberalization and deeper focus on contractual freedom. 

 

These novelties will have a considerable effect especially in the relation to the Limited 

Liability Companies. My assessments of the draft of the new Business Corporations Act 

are very positive and I believe that if it is finally enacted the Limited Liability Company 

will succeed in the contest of legal orders. 
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