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ÚVOD 

Společnost s ručením omezeným patří z hlediska svého vývoje mezi nejmladší,
1
 

zároveň však v praxi nejrozšířenější,
2
 obchodní společnosti.

3
 Ačkoli se tedy 

problematika jednostranného ukončení účasti společníka ve společnosti dotýká 

značného množství právnických osob, není této oblasti právní úpravy v odborné 

literatuře podle mého názoru věnována taková pozornost, jakou by si zasloužila.  

S ohledem na dlouhou dobu připravovanou rekodifikaci soukromého práva, která 

vyvrcholila počátkem tohoto roku přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, dále jen „nový občanský zákoník“ či „NObčZ“, a zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen 

„zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZoOK“, je jednou z hlavních metod práce 

komparace stávající a budoucí právní úpravy. 

Jelikož tématem práce je ve své podstatě právní úprava jednostranného ukončení 

účasti společníka ve společnosti, byla s ohledem na právní úpravu v zákoně o 

obchodních korporacích zařazena kapitola zohledňující zavedení institutu vystoupení 

společníka ze společnosti, neboť by bylo podle mého názoru hrubým nedostatkem, 

kdyby tuto skutečnost práce nereflektovala. 

Vzhledem ke skutečnosti, že je právní úprava vyloučení společníka a zrušení jeho 

účasti ve společnosti představována několika nepříliš rozsáhlými ustanoveními, jež 

vyžadují interpretaci, a zásadně formulována tak, že dává široký prostor pro soudní 

uvážení, je v práci kladen značný důraz na analýzu komentářů k obchodnímu zákoníku 

a judikatury, zejm. Nejvyššího soudu ČR, vztahující se k tématu. 

Jak z povahy věci vyplývá, téma práce se dotýká zásadně společností s dvěma a 

více společníky, proto ponechávám zcela stranou právní úpravu týkající se 

jednočlenných společností s ručením omezeným a její specifika. 

                                                 
1
 I. Pelikánová a Z. Přibyl in Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. díl. Společnosti 

obchodního práva a družstva. Praha: ASPI, 2006, s. 47. 
2
 Podle statistiky Českého statistického úřadu bylo ke dni 31. 12. 2010 na území ČR registrováno celkem 

667.961 právnických osob, z toho 347.753, tedy 52,1 %, představovaly obchodní společnosti, z nichž 

315.289, tedy 47,2 %, společnosti s ručením omezeným. 
3
 Zákon pojem obchodní společnosti nedefinuje a jeho teoretické vymezení je více než problematické, 

proto ponechávám tuto otázku s ohledem na zaměření práce stranou. 
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1. OTÁZKA JEDNOSTRANNÉHO UKONČENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA 

VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 

Stávající právní úprava ve smyslu kogentního ustanovení § 148 odst. 1 zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“ či 

„ObchZ“) neumožňuje, aby společník společnosti s ručením omezeným ze společnosti 

„vystoupil“.
4
 Není pochyb o tom, že tímto zákon vylučuje jakýkoli způsob ukončení 

účasti společníka ve společnosti
5
 na základě jednostranného právního úkonu, tedy 

především výpověď společenské smlouvy, či odstoupení od ní.
6
 Vzhledem k povaze 

citovaného ustanovení není přitom možné, aby si společníci vyhradili právo výpovědi 

své účasti odchylným způsobem ve společenské smlouvě.
7
 Jelikož se zákaz vystoupení 

vztahuje až na „společnost“, lze konstatovat, že až do okamžiku vzniku společnosti je 

možné plně využít obecná ustanovení obchodního zákoníku upravující změnu či zánik 

smlouvy.
8
 Až do vzniku společnosti lze tedy společenskou smlouvu jednostranně 

ukončit, neboť do této chvíle je považována za klasický kontrakt; teprve vznikem 

společnosti „se společenská smlouva transformuje na instituci, kterou vytváří,“
9
 tím se 

podstatně mění její právní režim a právo jednostranného ukončení společenské smlouvy 

zaniká.
10

  

Zákaz vystoupení společníka ze společnosti a zákonná či statutární omezení 

převoditelnosti obchodního podílu demonstrují význam osobnosti společníka pro 

společnost s ručením omezeným a zájem této formy společnosti do složení společníků 

více či méně zasahovat, resp. možné změny v osobách společníků do značné míry 

omezovat, či dokonce eliminovat. Akcentace osobní účasti společníků v té které 

                                                 
4
 Vyjma vystoupení společníka v souvislosti se změnou právní formy společnosti, jež představuje velmi 

specifickou výjimku z tohoto pravidla. Více k této problematice viz kapitola 4. 1.  
5
 Nevyplývá-li z kontextu jinak, používá se v následujícím textu pro zkrácení termín „společnost“ 

ekvivalentně s termínem „společnost s ručením omezeným“. 
6
 J. Dědič in Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 2. díl. Praha: Polygon, 2002, 3. vydání, 

s. 1269. Shodně rovněž Čech, P.: Ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným na základě 

jednostranného projevu vůle společníka. In: Černá, S., Čech, P. a kol.: Pocta Ivaně Štenglové 

k sedmdesátým narozeninám. Praha: C. H. Beck, 2012, 1. vydání, s. 49. Obdobně rovněž I. Štenglová in 

Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2010, 13. 

vydání, s. 489.  
7
 Čech, P.: Ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným na základě jednostranného projevu vůle 

společníka. In: Černá, S., Čech, P. a kol.: Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám. Praha: 

C. H. Beck, 2012, 1. vydání, s. 49. 
8
 Tamtéž, s. 49. 

9
 Tamtéž, s. 49. 

10
 Tamtéž, s. 49. 
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konkrétní společnosti tak ve svém důsledku může způsobit, že společník zůstane ve 

společnosti proti své vůli doslova uvězněn.
11

  

Nemožnost jednostranného ukončení společenské smlouvy kompenzuje zákon 

možností společníka domáhat se zrušení své účasti ve společnosti u soudu ve smyslu 

ust. § 148 odst. 1 ObchZ,
12

 resp. možností společnosti domáhat se dle ust. § 149 ObchZ 

u soudu vyloučení společníka. 

2. VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA 

Vyloučení společníka ze společnosti s ručením omezeným jako institut umožňující 

společnosti v určitých případech vyloučit společníka, který porušuje své povinnosti, je 

jedním ze způsobů zániku účasti společníka ve společnosti. K vyloučení společníka 

může dojít rozhodnutím valné hromady společnosti v tzv. kadučním řízení ve smyslu 

ust. § 125 odst. 1 písm. h) ve spojení s § 113 odst. 3 až 6 a § 121 odst. 1 ObchZ, nebo 

rozhodnutím soudu na návrh společnosti v souladu s ust. § 149 ObchZ. 

2. 1. VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA VALNOU HROMADOU SPOLEČNOSTI 

K vyloučení společníka ze společnosti na základě rozhodnutí valné hromady ve smyslu 

ust. § 125 odst. 1 písm. h) ObchZ může dojít pouze v tzv. kadučním řízení. Kaduční 

řízení představuje specifický právem upravený postup orgánů společnosti, v jehož 

důsledku může (avšak nemusí) dojít k vyloučení společníka ze společnosti, následnému 

uvolnění obchodního podílu tohoto společníka a vzniku práva vyloučeného společníka 

na vypořádací podíl.
13

 Kaduční řízení lze v souladu s ust. § 125 odst. 1 písm. h) ve 

spojení s § 113 odst. 3 až 6 a § 121 odst. 1 ObchZ zahájit pouze v případě, kdy je  

společník v prodlení se splácením svého vkladu, nebo v prodlení ohledně příplatkové 

povinnosti. Jelikož je právní úprava vyloučení společníka rozhodnutím valné hromady 

kogentní, nelze důvody vyloučení rozšiřovat ani společenskou smlouvou, neboť taková 

část společenské smlouvy by byla neplatná pro rozpor se zákonem ve smyslu ust. § 39 

                                                 
11

 P. Čech, op. cit. sub. 7, s. 56. 
12

 I. Štenglová in Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. Praha: C. H. 

Beck, 2010, 13. vydání, s. 489. 
13

 J. Dědič in Dědič, J., Kunešová – Skálová, J.: Společnost s ručením omezeným z ekonomického a 

právního pohledu. Praha: Polygon, 1999, s. 320. 
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ObčZ.
14

 Z téhož důvodu nelze vztáhnout ust. § 125 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 141 

ObchZ opravňující valnou hromadu k rozhodování o změně obsahu společenské 

smlouvy na případy, kdy by takto valná hromada rozhodla o změně v osobách 

společníků.
15

 V žádném jiném případě, než z důvodu prodlení společníka 

ohledně vkladové či příplatkové povinnosti, nelze společníka valnou hromadou ze 

společnosti vyloučit, neboť ve všech ostatních případech svěřuje zákon rozhodování o 

vyloučení společníka ze společnosti pouze soudu ve smyslu ust. § 149 ObchZ.
16

  

2. 1. 1. VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA VALNOU HROMADOU SPOLEČNOSTI PRO 

NESPLNĚNÍ VKLADOVÉ POVINNOSTI  

Vkladová povinnost představuje jednu ze základních povinností každého společníka, 

neboť společnost s ručením omezeným je společností, v níž je tvorba základního 

kapitálu obligatorní (ust. § 58 odst. 2 ZoOK). Minimální výše základního kapitálu ve 

společnosti s ručením omezeným je na základě ust. § 108 odst. 1 ObchZ stanovena na 

200.000 Kč s tím, že výše vkladu jednoho společníka musí činit minimálně 20.000 Kč; 

uvedené hranice je třeba zachovat i v případě, kdy společnost přistoupí ke snížení 

základního kapitálu – v opačném případě byl by dán důvod pro zrušení společnosti 

soudem ve smyslu ust. §  68 odst. 6 písm. c) ObchZ.
17

 Výše základního kapitálu 

společnosti a výše vkladu každého společníka, včetně způsobu a lhůty splácení vkladu, 

se v souladu s ust. § 110 odst. 1 písm. d) ObchZ uvádí ve společenské smlouvě a na 

základě ust. § 36 písm. c) ObchZ patří mezi skutečnosti zapisované do obchodního 

rejstříku. Vkladovou povinnost ve společnosti s ručením omezeným upravuje ust. § 113 

ObchZ, které stanoví, že společník je povinen splatit vklad za podmínek a ve lhůtě 

určené ve společenské smlouvě, nejpozději však do pěti let od vzniku společnosti nebo 

od převzetí závazku ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu. Povinnosti splatit svůj 

vklad nemůže být společník zproštěn, ledaže jde o snížení základního kapitálu 

prominutím dluhu. Jelikož ustanovení § 113 ObchZ vylučuje obecnou právní úpravu 

                                                 
14

 J. Dědič in Dědič, J. a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 2. díl. Praha: Polygon, 2002, 3. vydání, 

s. 1012. 
15

 Tamtéž, s. 1280. 
16

 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2010, sp. zn. 7 Cmo 269/2009. In: Soudní rozhledy, 

2011, č. 5, str. 176. 
17

 I. Štenglová, op. cit. sub. 12, s. 266. 
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prodlení,
18

 spojuje obchodní zákoník s prodlením vkladové povinnosti dva specifické 

následky, a to povinnost prodlévajícího společníka platit úrok z prodlení ve výši 20 % 

z nesplacené částky, ve smyslu ust. § 113 odst. 2 ObchZ, nestanoví-li společenská 

smlouva jinak, nebo oprávnění společnosti prodlévajícího společníka rozhodnutím valné 

hromady v souladu s ust. § 113 odst. 3 až 6 ObchZ vyloučit. 

Pozornost si zaslouží povaha a přístup obou ustanovení k prodlení společníka. 

Zatímco ust. § 113 odst. 2 ObchZ má především sankční povahu, když za prodlení se 

splacením vkladu postihuje společníka od okamžiku, kdy se do prodlení dostal, až do 

doby splacení vkladu, ustanovení § 113 odst. 3 ObchZ má zejména uhrazovací funkci, 

neboť v počáteční fázi kadučního řízení společnost pod pohrůžkou vyloučení společníka 

pouze vyzývá ke splacení dlužného vkladu a dává mu tak možnost k nápravě, aniž by 

ukládala další sankce; tím však není dotčeno ust. § 113 odst. 2 ObchZ. Zákon sice 

explicitně neváže právo valné hromady rozhodnout o vyloučení společníka na 

skutečnost, že prodlení se splacením vkladu v době rozhodování trvá, takový závěr lze 

však učinit na základě systematického a logického výkladu příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku, zejm. s ohledem na účel sledovaný aplikovanou právní úpravou a 

na použití zásady ochrany třetích osob, k jejímuž zajištění jsou ustanovení obchodního 

zákoníku umožňující vynucovat splacení vkladů společníky určena především. Jakmile 

je vklad splacen, pomine nutnost dbát zájmu ochrany třetích osob na splacení dlužného 

vkladu, a tím pomíjí i důvod pro vyloučení společníka ze společnosti. Uhrazovací 

funkce ust. § 113 odst. 3 ObchZ se tak projeví zejm. v situaci, kdy společník splatí 

dlužný vklad dříve, než valná hromada rozhodla o jeho vyloučení – v takovém případě 

právní důvod vyloučení odpadá a společnosti pouze zůstává právo domáhat se zaplacení 

úroku z prodlení ve smyslu ust. § 113 odst. 2 ObchZ, pokud tak již neučinila.
19

 

Velmi významný rozdíl mezi oběma ustanoveními lze shledat rovněž v povaze 

vkladu. Zatímco právo na úrok z prodlení vzniká v souladu s ust. § 113 odst. 2 ObchZ 

tehdy, ocitne-li se společník v prodlení se splacením peněžitého vkladu, v případě ust. 

§ 113 odst. 3 ObchZ bližší specifikace povahy vkladu chybí. Na základě argumentu a 

contrario a při vědomí terminologických nepřesností v obchodním zákoníku tak lze 

dovodit, že vyloučení společníka ve smyslu ust. § 113 odst. 3 ObchZ je možné 

                                                 
18

 J. Dědič, op. cit. sub. 14, s. 1006. 
19

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 4. 1998, sp. zn. 1 Odon 132/97. In: Soudní judikatura, 1998, 

č. 16, s. 376. 
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v případě prodlení jak s placením peněžitého vkladu, tak i vkladu nepeněžitého; opačná 

situace by odporovala zásadě rovnosti společníků.
20

 V případě nepeněžitého vkladu je 

však situace poněkud komplikovanější, neboť ust. § 59 odst. 2 ObchZ požaduje, aby byl 

nepeněžitý vklad v plném rozsahu splacen ještě před zápisem výše základního kapitálu 

do obchodního rejstříku. Prodlení společníka by totiž představovalo překážku zápisu 

společnosti do obchodního rejstříku a společnost by v důsledku toho vůbec nevznikla. 

Z povahy věci tedy vyplývá, že kaduční řízení z důvodu prodlení se splacením 

nepeněžitých vkladů bude možné pouze v případě zvyšování základního kapitálu 

nepeněžitými vklady ve smyslu ust. § 142 a násl. ObchZ. Je přitom třeba poznamenat, 

že zahájit kaduční řízení je možné i v případě prodlení s jednou z více splátek vkladu.
21

 

K předpokladům pro vyloučení společníka v kadučním řízení pro nesplnění vkladové 

povinnosti tak lze učinit závěr, že pro zahájení tohoto řízení není právně relevantní ani 

délka trvání prodlení,
22

 avšak s ohledem na ust. § 113 odst. 1 ObchZ, ani výše dlužné 

částky; zákon v tomto směru neformuluje žádné konkrétní požadavky a ponechává na 

společnosti, aby z prodlení společníka vyvodila případné následky. 

Zákon o obchodních korporacích upravuje vkladovou povinnost obdobně jako ust. 

§ 113 ObchZ. Rozdíl lze nalézt v sankčním ustanovení § 151 odst. 1 ZoOK, které 

zakotvuje povinnost společníka uhradit v případě prodlení se splacením peněžitého 

vkladu společnosti úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku 

z prodlení stanovené jiným právním předpisem. Jak je ze znění citovaného ustanovení 

patrno, výše této sankce je stanovena odlišně. Zachováno nadále zůstává oprávnění 

valné hromady vyloučit společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti 

(ust. § 151 odst. 2 ZoOK). V případě, kdy má společník více podílů, týká se vyloučení 

jen toho podílu, ohledně něhož je společník se splněním vkladové povinnosti v prodlení, 

ledaže společenská smlouva určí jinak.
23

 

                                                 
20

 J. Dědič, op. cit. sub. 14, s. 1010. Shodně rovněž I. Štenglová, op. cit. sub. 12, s. 379; a rovněž J. Dědič, 

op. cit. sub. 13, s. 320 – 1. 
21

 J. Dědič, op. cit. sub. 13, s. 320 – 1. Shodně rovněž Hejda, J.: Zánik účasti společníka ve společnosti s 

ručením omezeným. Praha: Linde, 2010, s. 78. 
22

 Délka trvání prodlení se splacením vkladu se však podepíše na výši úroku z prodlení, bude-li jeho 

zaplacení společnost na společníkovi požadovat. K této problematice viz výše. 
23

 Více viz kapitola 2. 2. 5. v rámci výkladu kadučního řízení dle zákona o obchodních korporacích. 



7 

 

2. 1. 2. VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA VALNOU HROMADOU SPOLEČNOSTI PRO 

NESPLNĚNÍ PŘÍPLATKOVÉ POVINNOSTI 

Vedle vkladové povinnosti je povinností společníka majetkového charakteru rovněž tzv. 

příplatková povinnost, kterou zákon definuje v ust. § 121 ObchZ jako oprávnění valné 

hromady společnosti vyplývající ze společenské smlouvy uložit společníkům povinnost 

přispět na vytvoření vlastního kapitálu příplatkem mimo základní kapitál formou 

peněžitého plnění, které však nesmí přesáhnout polovinu výše základního kapitálu; nad 

tuto hranici již další příplatek uložit nelze. Zatímco vkladová povinnost vyplývá 

společníkům přímo ze zákona, příplatková povinnost musí být předvídána společenskou 

smlouvou a k jejímu uložení musí přistoupit valná hromada společnosti. Další rozdíl 

oproti právní úpravě vkladové povinnosti spočívá v tom, že příplatek může být pouze 

peněžitého charakteru. Zásadní rozdíl mezi vkladem a příplatkem lze spatřovat v ust. 

§ 121 odst. 4 ObchZ, které umožňuje společníkům příplatky vrátit v rozsahu, v jakém 

převyšují ztráty společnosti;
24

 za trvání společnosti přitom vrácení vkladu nepřichází v 

úvahu.
25

 V případě porušení příplatkové povinnosti platí obdobně ust. § 113 odst. 2 až 6 

ObchZ upravující porušení vkladové povinnosti. Rovněž s prodlením společníka 

s plněním příplatkové povinnosti spojuje obchodní zákoník dva možné následky, a to 

povinnost platit úrok z prodlení ve výši 20 % z nesplacené částky ve smyslu ust. § 113 

odst. 2 ObchZ, nestanoví-li společenská smlouva jinak, a oprávnění společnosti 

prodlévajícího společníka rozhodnutím valné hromady v souladu s ust. § 113 odst. 3 až 

6 ObchZ vyloučit. S ohledem na subsidiární použití ust. § 113 odst. 2 až 6 ObchZ 

odkazuji v podrobnostech na výklad podaný v kapitole 2. 1. 1. 

Zákon o obchodních korporacích upravuje příplatkovou povinnost obdobně. 

Ustanovení § 162 ZoOK umožňuje společnosti, aby usnesením valné hromady 

společníkům uložila povinnost poskytnout peněžitý příplatek, stanoví-li tak společenská 

smlouva. Podobným způsobem je rovněž upraven postup v případě, kdy společník svou 

příplatkovou povinnost nesplní – v takovém případě se v souladu s ust. § 165 ZoOK 

použije právní úprava prodlení se splněním vkladové povinnosti podle ust.  § 151 

ZoOK. Stejně jako v případě porušení vkladové povinnosti, i v případě porušení 

                                                 
24

 Hejda, J.: Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným. Praha: Linde, 2010, s. 80 – 1. 
25

 I. Pelikánová in Pelikánová, I., Černá, S. a kol.: Obchodní právo II. díl. Společnosti obchodního práva a 

družstva. Praha: ASPI, 2006, s. 399. 
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příplatkové povinnosti, může valná hromada požadovat na prodlévajícím společníkovi 

zaplacení úroku z prodlení, nebo prodlévajícího společníka ze společnosti vyloučit.
26

 

Potud zůstává právní úprava vyloučení společníka pro nesplnění příplatkové povinnosti 

v zákoně o obchodních korporacích ve srovnání se současnou právní úpravou v zásadě 

neměnná. Zásadní posun však lze spatřovat ve znění ust. § 164 ZoOK, které umožňuje, 

aby společník, který pro příplatkovou povinnost nehlasoval, mohl ohledně podílu, na 

který je příplatková povinnost vázána, ze společnosti vystoupit.
27

  

2. 2. KADUČNÍ ŘÍZENÍ 

Kaduční řízení, podle obchodně-právní doktríny právem upravený postup orgánů 

společnosti, jehož důsledkem může být vyloučení společníka za společnosti, představuje 

soukromoprávní způsob vyvlastnění, jehož předmětem je obchodní podíl, sui generis.
28

 

Valná hromada společnosti je ve smyslu ust. § 125 odst. 1 písm. h) ve spojení s § 113 

odst. 3 až 6 a § 121 odst. 1 ObchZ oprávněna zahájit kaduční řízení pouze ve dvou 

případech, kterými jsou prodlení společníka se splacením svého vkladu v souvislosti se 

vznikem společnosti, příp. v souvislosti s převzetím závazku ke zvýšení vkladu za 

trvání společnosti v souladu s ust. § 143 ObchZ, nebo prodlení společníka s plněním 

příplatkové povinnosti ve smyslu ust. § 121 odst. 1 ve spojení s § 113 odst. 2 až 6 

ObchZ.
29

 

Zahájení kadučního řízení je jednou z možností, které zákon nabízí v případě 

porušování povinností společníky. Jelikož jednou ze základních povinností jednatele je 

povinnost vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře ve smyslu ust. § 135 

odst. 2 ve spojení s § 194 odst. 5 ObchZ, lze usuzovat, že v případě prodlení společníka 

je povinností jednatele využít některého ze zákonných prostředků určených k ochraně 

zájmů společnosti. Ve vztahu k zahájení, resp. nezahájení, kadučního řízení je však 

třeba mít na paměti princip rovnosti společníků – v případě, že bylo kaduční řízení 

zahájeno s jedním ze společníků, který je v prodlení, je jednatel společnosti nadále 

                                                 
26

 Více viz kapitola 2. 2. 5. v rámci výkladu kadučního řízení dle zákona o obchodních korporacích. 
27

 K vystoupení společníka v souvislosti s příplatkovou povinností viz kapitola 4. 2. 2. 
28

 J. Dědič, op. cit. sub. 13, s. 320. 
29

 Dvořák, T.: Společnost s ručením omezeným. Praha: ASPI, 2008, 3. vydání, s. 191. 
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povinen postupovat v případě prodlení dalších společníků obdobně. Opačný postup by 

mohl být kvalifikován jako rozpor s dobrými mravy a poctivým obchodním stykem.
30

  

2. 2. 1. VYZÝVACÍ ŘÍZENÍ 

Kaduční řízení upravuje ust. § 113 odst. 3 až 6 ObchZ v souvislosti s prodlením 

společníka ohledně vkladové povinnosti; na základě ust. § 121 odst. 1 poslední věty 

ObchZ se ve stejném rozsahu vztahuje rovněž na porušení příplatkové povinnosti. 

Kaduční řízení lze rozdělit do dvou,
31

 resp. tří, fází.
32

  

První fází kadučního řízení je tzv. vyzývací řízení.
33

 Na základě ust. § 113 odst. 3 

ObchZ je společnost povinna společníka pod pohrůžkou vyloučení vyzvat, aby splnil 

svou povinnost ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce. Lhůtu je možné stanovit 

ve výzvě ke splacení vkladu, nebo dodatečně – v takovém případě se však lhůta počítá 

až od okamžiku, kdy se společník o stanovení lhůty a její délce dozvěděl.
34

 Výzvu má 

podle ust. § 113 odst. 3 ObchZ učinit společnost, v podmínkách společnosti s ručením 

omezeným tak bude činit její statutární orgán, kterým je na základě ust. § 133 odst. 1 

ObchZ jeden či více jednatelů. Výzvu tak činí jednatel, příp. osoba jím zmocněná.
35

 

Obchodní zákoník nestanoví formu výzvy, ani způsob jejího sdělení společníkovi, proto 

nezbývá než doporučit, aby jednatel činil výzvu písemně a její doručení zajistil 

dostatečně průkazným způsobem, aby v případě sporu společnost byla schopna unést 

důkazní břemeno.
36

 

Ze zásady, že zahájené kaduční řízení je nutné zákonným způsobem ukončit, 

vyplývá, že není na volné úvaze jednatele, zda valnou hromadu, která má o vyloučení 

společníka rozhodnout, svolá či nikoli. Je tedy povinností jednatele po splnění 

                                                 
30

 J. Dědič, op. cit. sub. 14, s. 1010. Shodně rovněž J. Dědič, op. cit. sub. 13, s. 320. Vzhledem k tomu, že 

rovnost není pojmem právním, a její uchopení je mnohdy velmi problematické, odkazuji ohledně principu 

rovnosti na článek M. Bobka in Bobek, M.: Princip rovnosti a zákaz diskriminace (nejen) ve správním 

právu. Správní právo, 2007, č. 6, s. 457 a násl. 
31

 J. Dědič, in op. cit. sub. 14, s. 1010 a násl., rozlišuje vyzývací řízení a rozhodování valné hromady o 

vyloučení společníka. 
32

 J. Hejda, in op. cit. sub. 24, s. 82, přidává k dvěma tradičním fázím ještě fázi třetí, kterou rozumí 

naložení s uvolněným obchodním podílem. 
33

 J. Dědič, op. cit. sub. 13, s. 321. Shodně rovněž T. Dvořák, op. cit. sub. 29, s. 192; a rovněž J. Hejda, 

op. cit. sub. 24, s. 82.  
34

 I. Štenglová in Bartošíková, M., Štenglová, I.: Společnost s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 

2006, 2. vydání, s. 265. 
35

 I. Štenglová, op. cit. sub. 34, s. 265. 
36

 Tamtéž, s. 265. 
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zákonných podmínek valnou hromadu společnosti svolat a umožnit jí o případném 

vyloučení společníka rozhodnout; poté je však pouze a jen na valné hromadě 

společnosti, zda prodlévajícího společníka vyloučí, či nikoli.
37

 V případě, že valná 

hromada k vyloučení společníka nepřistoupí, nelze následně takové rozhodnutí 

revokovat a společníka ex post vyloučit.
38

 V odborné veřejnosti se lze setkat i 

s názorem, že výzvu je možné učinit prostřednictvím usnesení valné hromady, což by 

řešilo zejm. situaci, kdy by prodlévajícím společníkem byl jednatel společnosti, jež by 

tak na zahájení kadučního řízení neměl zájem.
39

 Ohledně tohoto názoru však nepanuje 

shoda, když část odborné veřejnosti zastává názor, že valná hromada sice může 

přijmout usnesení o tom, že má být prodlévající společník vyzván ke splacení dlužného 

vkladu, přijetí takového usnesení však bez dalšího nelze považovat za výzvu ve smyslu 

ust. § 113 odst. 3 ObchZ; k učinění výzvy by bylo nutné doručení tohoto usnesení 

společníkovi.
40

 

Aby mohla společnost přistoupit k druhé fázi kadučního řízení, kterou představuje 

samotné rozhodování valné hromady o vyloučení společníka, musí být kumulativně 

splněny oba znaky, jež vyžaduje ust. § 113 odst. 3 ObchZ, tedy stanovení dodatečné 

lhůty k plnění a pohrůžka vyloučení. Pokud by výzva k plnění nesplňovala zákonem 

stanovené náležitosti, nebylo by možné k druhé fázi kadučního řízení přistoupit – 

v takovém případě by bylo nutné učinit výzvu novou, bezvadnou, neboť původní výzva 

by byla pro nedodržení zákonných náležitostí postižena relativní neplatností ve smyslu 

ust. § 267 odst. 1 ObchZ. Pokud by k vyloučení společníka valnou hromadou přesto 

došlo, mohl by se společník domáhat u soudu vyslovení neplatnosti takového usnesení 

valné hromady ve smyslu ust. § 131 ObchZ pro rozpor se zákonem nebo společenskou 

smlouvou, a to v prekluzivní lhůtě tří měsíců, maximálně však jednoho roku.
41

 Lze 

uzavřít, že je nezbytné, aby společnost veškeré kroky v kadučním řízení činila 

s maximální možnou opatrností a zejm. v případě výzvy postupovala dostatečně 

průkazně, aby se nemohla dostat do případné důkazní tísně. 

                                                 
37

 T. Dvořák, op. cit. sub. 29, s. 192 – 3. Obdobně rovněž J. Dědič, op. cit. sub. 13, s. 322. 
38

 T. Dvořák, op. cit. sub. 29, s. 192. 
39

 Eliáš, K.: Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997, s. 125 prostřednictvím J. Dědiče 

in Dědič, J., Kunešová – Skálová, J.: Společnost s ručením omezeným z ekonomického a právního 

pohledu. Praha: Polygon, 1999. 
40

 I. Štenglová, op. cit. sub. 12, s. 380. 
41

 J. Dědič, op. cit. sub. 14, s. 1011. Shodně rovněž J. Dědič, op. cit. sub. 13, s. 322 – 3; a rovněž J. Hejda, 

op. cit. sub. 24, s. 76. 
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2. 2. 2. ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY O VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA 

 Marným uplynutím dodatečné lhůty k plnění končí první fáze kadučního řízení a 

navazuje fáze druhá, během níž valná hromada rozhoduje o vyloučení společníka ze 

společnosti.
42

 K vyloučení společníka lze však přistoupit pouze za předpokladu, že 

prodlení společníka v okamžiku, kdy valná hromada o jeho vyloučení rozhoduje, trvá. 

Jestliže společník splatí dlužný vklad dříve, než valná hromada společnosti rozhodla o 

jeho vyloučení, nelze již společníka ze společnosti vyloučit; právní důvod vyloučení 

v takovém případě odpadá.
43

 Překážku vyloučení představuje rovněž promlčení závazku 

společníka splatit vklad. Jelikož obchodní zákoník nevyjímá závazek splatit vklad 

z právní úpravy promlčení a nestanoví pro něj ani zvláštní promlčecí dobu, promlčí se 

tento závazek v obecné čtyřleté promlčecí době. Jakmile je závazek společníka splatit 

vklad promlčen, nemůže být společník v kadučním řízení vyloučen.
44

  

O vyloučení společníka rozhoduje ve smyslu ust. § 125 odst. 1 písm. h) ve spojení 

s § 127 odst. 3 ObchZ valná hromada společnosti prostou většinou hlasů přítomných 

společníků, nestanoví-li společenská smlouva počet hlasů vyšší. K hlasům společníka, 

jež má být vyloučen, se nepřihlíží, a to ani pro účely zkoumání usnášeníschopnosti 

valné hromady dle ust. § 127 odst. 5 písm. b) ve spojení s § 186 odst. 1 ObchZ. Na 

základě ustanovení § 127 odst. 9 ObchZ však zákaz výkonu hlasovacích práv neplatí 

v případě, kdy všichni společníci jednají ve shodě ve smyslu ust. § 66b ObchZ.
45

 

Účinností rozhodnutí valné hromady, pro něž je dle ust. § 141 odst. 1 ObchZ obligatorní 

forma notářského zápisu, přestává být prodlévající společník společníkem, jeho 

obchodní podíl se uvolňuje, přechází na společnost a vyloučenému společníkovi vzniká 

právo na vypořádací podíl. 

                                                 
42

 J. Dědič, op. cit. sub. 13, s. 322. Shodně rovněž J. Hejda, op. cit. sub. 24, s. 84. 
43

 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 4. 1998, sp. zn. 1 Odon 132/97. In: Soudní judikatura, 1998, 

č. 16, s. 376. 
44

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 1. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1553/2007. In: Soudní judikatura, 

2009, č. 9, s. 701. Shodně rovněž Dědič, J., Lasák, J.: Právo kapitálových obchodních společností. 

Přehled judikatury s komentářem. 2. díl. Praha: Linde, 2010, s. 1925. 
45

 J. Dědič, op. cit. sub. 14, s. 1130. 
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2. 2. 3. PRÁVNÍ DŮSLEDKY VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA A UVOLNĚNÝ 

OBCHODNÍ PODÍL 

Okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o vyloučení společníka dochází ex 

lege ke změně společenské smlouvy v tom smyslu, že se místo vyloučeného společníka 

dočasně stává majitelem obchodního podílu společnost, která je povinna naložit s ním 

v souladu s ust. § 113 odst. 5 a 6 ObchZ. Až do účinnosti novely obchodního zákoníku 

provedené zákonem č. 370/2000 Sb. bylo přitom v teorii obchodního práva sporné, zda 

se uvolněný obchodní podíl stává majetkem společnosti, nebo zda zůstává majetkem 

společníka a společnost k němu má pouze dispoziční právo. Spornou otázku nejprve 

vyřešila judikatura, která se přiklonila k názoru, že obchodní podíl přechází ex lege na 

společnost, neboť podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 1997, sp. zn. 1 

Odon 36/97, musí společnost obchodní podíl nejprve nabýt, aby jej vzápětí mohla 

převést.
46

 Následně tento problém vyřešila výše uvedená novela, když ust. § 113 odst. 5 

ObchZ výslovně uvádí, že uvolněný obchodní podíl přechází na společnost, která jej 

může převést na jiného společníka či třetí osobu. Společnost, která se stala majitelkou 

vlastního podílu, není v takovém případě dle ust. §  120 odst. 2 ObchZ oprávněna 

vykonávat práva společníka – práva a povinnosti spojená s obchodním podílem 

v okamžiku jeho nabytí společností nezanikají splynutím, ale jsou v podstatě 

pozastavena až do okamžiku, kdy dojde k naložení s obchodním podílem, jak předvídá 

zákon v ust. §  113 odst. 5 a 6 ObchZ.  

Jedním z důsledků vyloučení společníka ze společnosti je zákonem stanovený 

postup pro naložení s podílem tohoto společníka. V případě, že došlo k uvolnění 

obchodního podílu a jeho přechodu na společnost, je společnost v souladu s ust. § 113 

odst. 5 a 6 ObchZ povinna postupovat tak, že převede obchodní podíl na jiného 

společníka, nebo na třetí osobu. V opačném případě valná hromada společnosti 

rozhodne do šesti měsíců ode dne, kdy k vyloučení společníka došlo, o snížení 

základního kapitálu o vklad vyloučeného společníka, nebo o převzetí obchodního podílu 

ostatními společníky v poměru jejich obchodních podílů za úplatu ve výši vypořádacího 

podílu. 

                                                 
46

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 8. 1997, sp. zn. 1 Odon 36/97. In: Soudní judikatura, 1997, 

č. 12, s. 280. 
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Zatímco v případě převzetí obchodního podílu ostatními společníky dle ust. § 113 

odst. 6 ObchZ zákon výslovně stanoví, že jde o převod úplatný, v případě převodu 

uvolněného obchodního podílu ve smyslu ust. § 113 odst. 5 ObchZ zákon k otázce, zda 

jde o převod úplatný či bezúplatný, mlčí. Lze však učinit závěr, že zpravidla půjde o 

převod úplatný, jehož výtěžek společnost použije k výplatě vypořádacího podílu dle ust. 

§ 150 odst. 1 ObchZ, neboť v opačném případě by musela uhradit vypořádací podíl 

z vlastních prostředků.
47

 

Jak již vyplývá z použitého termínu, k převodu uvolněného obchodního podílu na 

jiného společníka nebo třetí osobu ve smyslu ust. § 113 odst. 5 ObchZ dochází na 

základě smlouvy o převodu obchodního podílu. V případě převzetí tohoto podílu 

společníky dle ust. § 113 odst. 6 ObchZ není třeba žádnou smlouvu uzavírat, neboť 

k přechodu příslušné části obchodního podílu dochází již okamžikem účinnosti 

rozhodnutí valné hromady.
48

  

V případě, že by společnost nenaložila s uvolněným obchodním podílem výše 

uvedeným způsobem, může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci 

v souladu s ust. § 68 a násl. ObchZ. Důvod pro zrušení společnosti by byl dán i 

v případě, kdy by sice společnost přistoupila ke snížení základního kapitálu, jak jí 

ukládá ust. § 113 odst. 6 ObchZ, ten by však klesl pod zákonem stanovenou minimální 

úroveň dle ust. § 108 ObchZ, čímž by byly opět naplněny podmínky pro zrušení 

společnosti, tentokrát však ve smyslu ust. § 68 odst. 6 písm. c) ObchZ.   

V důsledku vyloučení společníka vzniká jednateli společnosti povinnost vyhotovit 

úplné znění společenské smlouvy a uložit je do sbírky listin, a to vč. notářského zápisu 

o rozhodnutí valné hromady, která o vyloučení rozhodla.
49

 Společnost je rovněž 

povinna zaznamenat změnu v osobě společníka do seznamu společníků a podat návrh 

na zápis této změny do obchodního rejstříku, jak jí to ukládá ust. § 118 ObchZ, a to bez 

zbytečného odkladu (§ 32 odst. 3 ObchZ). Zatímco provedení či neprovedení zápisu do 

seznamu společníků nemá žádný právní význam,
50

 nepodáním návrhu na zápis do 

obchodního rejstříku společnost poruší povinnost uloženou ustanovením § 32 odst. 3 

ObchZ, a pokud z důvodu porušení této povinnosti vznikne účastníkům smlouvy škoda, 

                                                 
47

 Více k tomuto tématu viz např. I. Štenglová, op. cit. sub. 34, s. 266. 
48

 Tamtéž, s. 381. 
49

 J. Dědič, op. cit. sub. 14, s. 1012 a násl. Shodně rovněž J. Dědič, op. cit. sub. 13, s. 323.  
50

 J. Dědič, op. cit. sub. 14, s. 1064. Více k seznamu společníků viz I. Pelikánová, op. cit. sub. 25, s. 386 a 

násl. 
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mohou v souladu s ust. § 373 a násl. ObchZ požadovat na společnosti její náhradu. 

Změna v osobě společníka v obchodním rejstříku však nemá konstitutivní povahu, tu 

má již samotné rozhodnutí valné hromady.
51

 

Významným důsledkem kadučního řízení, jež skončilo vyloučením společníka ze 

společnosti, je vznik práva tohoto společníka na vypořádací podíl podle ust. § 150 

ObchZ. Vyloučením společníka a přechodem takto uvolněného obchodního podílu na 

společnost sice zaniká jeho povinnost splatit vklad,
52

 podle ust. § 150 odst. 2 ObchZ 

však zůstává vyloučený společník ručitelem ohledně splacení vkladu nabyvatelem 

obchodního podílu.
53

 Nárok na vyplacení vypořádacího podílu tedy vzniká až 

okamžikem splacení dlužného vkladu, jež se váže k uvolněnému obchodnímu podílu.
54

 

Jakmile je vklad splacen, přistoupí společnost k výplatě vypořádacího podílu, a to bez 

zbytečného odkladu, neupraví-li společenská smlouva tuto lhůtu jinak. 

Jelikož právní úprava obsažená v ust. § 113 odst. 5 a 6 ObchZ dopadá na všechny 

případy, kdy k uvolnění obchodního podílu dochází,
55

 budou v následujících kapitolách, 

jež se problematiky naložení s uvolněným obchodním dotknou, pouze stručně 

naznačeny právní důsledky, a v podrobnostech bude odkázáno na výklad podaný v této 

kapitole. 

2. 2. 4. VZTAH KADUČNÍHO ŘÍZENÍ K JINÝM PROSTŘEDKŮM OCHRANY 

SPOLEČNOSTI 

Skutečnost, že je společnost oprávněna vyloučit v kadučním řízení společníka, který je 

v prodlení s plněním své vkladové či příplatkové povinnosti, nepředstavuje překážku 

v tom smyslu, že by se z téhož důvodu nemohla domáhat jeho vyloučení soudem dle 

ust. § 149 ObchZ, jak ostatně potvrzuje předposlední věta tohoto ustanovení. Soudní 

praxe však dospěla k závěru, že v takovém případě je nezbytnou podmínkou, aby byl 

prodlévající společník ve výzvě dle ust. § 113 odst. 3 ObchZ upozorněn i na možnost 

                                                 
51

 I. Štenglová op. cit. sub. 12, s. 404 – 5. Obdobně rovněž J. Dědič, op. cit. sub. 14, s. 1064 – 65.   
52

 I. Štenglová op. cit. sub. 12, s. 457. 
53

 Obdobně I. Pelikánová op. cit. sub. 25, s. 403. 
54

 J. Dědič, op. cit. sub. 14, s. 1013. 
55

 Tamtéž, s. 1014. 
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svého vyloučení soudem.
56

 Společnost tak má v případě prodlení společníka s plněním 

vkladové či příplatkové povinnosti dvě možnosti, a to možnost vyloučit společníka 

v kadučním řízení, nebo podat návrh na jeho vyloučení k soudu. Pro zachování obou 

možností je třeba, aby výzva k dodatečnému plnění obsahovala jak pohrůžku vyloučení 

společníka rozhodnutím valné hromady, tak pohrůžku vyloučení společníka soudem.
57

 

Kromě volby způsobu vyloučení společníka, má společnost možnost vymáhat 

splacení vkladu soudní cestou prostřednictvím žaloby o splacení vkladu proti 

prodlévajícímu společníkovi dle ust. § 131a ObchZ.
58

 K podání žaloby je aktivně 

legitimován každý společník, který tak činí jménem společnosti, aniž by k tomu 

potřeboval jakoukoli plnou moc; jde tedy o zvláštní druh jednatelského oprávnění 

přiznaný každému společníkovi.
59

 Ustanovení § 131a ObchZ je zejm. pojistkou hájící 

zájmy společnosti v situaci, kdy by prodlévajícím společníkem byl jednatel – z toho 

důvodu může za společnost v daném řízení činit úkon pouze společník, který žalobu 

podal, příp. osoba jím zmocněná; zákon tak předchází vzniku situace, kdy by byla 

podána žaloba na společníka, který by ji však vzápětí mohl vzít zpět. 

Jelikož je jednatel společnosti vázán příkazem vykonávat svou působnost s péčí 

řádného hospodáře ve smyslu ust. § 135 odst. 2 ve spojení s § 194 odst. 5 ObchZ, lze 

dovodit jeho povinnost využít některého z právních prostředků určených k ochraně 

zájmů společnosti – společnost má možnost vymáhat plnění soudní cestou na 

společníkovi nebo jeho případných ručitelích apod.
60

 Vždy je přitom třeba dbát na to, 

aby při uplatňování právních prostředků ochrany společnosti nedocházelo k porušení 

principu rovnosti společníků, když by na některém z nich jeho povinnosti vymáhány 

byly a na jiném nikoli; na opačný postup, pokud by neměl své opodstatnění, by bylo 

možné nahlížet jako na jednání, které je v rozporu s dobrými mravy, resp. zásadami 

poctivého obchodního styku.
61

 

                                                 
56

 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 3. 1997, sp. zn. 1 Odon 49/96. In: Obchodní právo, 1997, č. 

7 – 8, s. 53. 
57

 J. Dědič, op. cit. sub. 13, s. 323 – 24. 
58

 I. Štenglová, op. cit. sub. 12, s. 380. 
59

 I. Pelikánová, op. cit. sub. 25, s. 405. 
60

 Viz výše. Řada otázek může být rovněž upravena stranou společenské smlouvy za využití velmi 

atraktivního institutu tzv. vedlejších dohod. Existence takovýchto dohod může případně rozšířit možnosti 

společnosti, jak se domoci přislíbeného plnění. Více viz S. Černá in Černá, S.: Vedlejší dohody 

(sideletters) společníků kapitálových společností. Obchodněprávní revue, 2011, č. 1, s. 1. 
61

 J. Dědič, op. cit. sub. 13 s. 320. 
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2. 2. 5. KADUČNÍ ŘÍZENÍ V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ZÁKONA O OBCHODNÍCH 

KORPORACÍCH 

Zákon o obchodních korporacích zakotvuje kaduční řízení ve společnosti s ručením 

omezeným v ust. § 151 odst. 2, jež odkazuje na subsidiární použití ust. § 239 a násl. 

nového občanského zákoníku upravující vyloučení člena spolku pro závažné porušení 

povinností; subsidiarita je však vyloučena v případě ust. § 242 ZoOK, jež upravuje 

možnost přezkoumání rozhodnutí o vyloučení soudem. Důvody pro zahájení kaduční 

řízení zůstávají ve srovnání se současnou právní úpravou zachovány, když zákon o 

obchodních korporacích stanoví, že valná hromada společnosti může na základě ust. 

§ 190 odst. 2 písm. o) ZoOK
62

 vyloučit společníka, který je v prodlení se splněním 

vkladové povinnosti ve smyslu ust. § 151 odst. 2 věty první ZoOK, nebo společníka, 

který porušil příplatkovou povinnost dle ust. § 165 ve spojení s § 151 odst. 2 věty první 

ZoOK za podmínky, že takový společník nevystoupil ze společnosti, jak mu to 

umožňuje ust. § 165 ve spojení s § 164 ZoOK.
63

 

V důsledku změny koncepce podílu v zákoně o obchodních korporacích bude ve 

společnosti s ručením omezeným na základě ust. § 32 odst. 1 ZoOK nadále možné 

vlastnit více podílů, resp. více druhů podílů ve smyslu ust. § 135 ZoOK. Vyloučení se 

tak dle ust. § 151 odst. 2 věty druhé ZoOK dotkne pouze toho podílu, ohledně něhož je 

společník s plněním vkladové či příplatkové povinnosti v prodlení; společenská 

smlouva však může stanovit jinak. V závislosti na okolnostech tak patrně budou vznikat 

situace, kdy dojde pouze k vyloučení některého z více podílů daného společníka, 

v rámci ostatních podílů však zůstane jeho účast, byť ve zmenšené míře, zachována. 

Stricto sensu lze tak v obecné rovině hovořit jen o vyloučení podílu; o vyloučení 

společníka pak jen v případech, kdy dojde k vyloučení všech jeho podílů a v důsledku 

toho i k vyloučení společníka samotného. 

Systematické uspořádání právní úpravy kadučního řízení je ve srovnání s právní 

úpravou stávající komplikovanější. Východiskem je ust. § 151 odst. 2 ZoOK, jež 

                                                 
62

 Oproti stávajícímu ustanovení § 125 odst. 1 písm. h) ObchZ, jež valnou hromadu výslovně opravňuje 

k tomu, aby o vyloučení společníka podle ust. § 113 a § 121 ObchZ rozhodla, neobsahuje zákon o 

obchodních korporacích výslovné zmocnění valné hromady k rozhodování o vyloučení společníka. 

Oprávnění valné hromady k rozhodování o vyloučení společníka je tak třeba dovozovat z ust. § 190 odst. 

2 písm. o) ve spojení s § 151 odst. 1 věty první ZoOK.  
63

 K vystoupení společníka v souvislosti s příplatkovou povinností viz kapitola 4. 2. 2. 
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přiznává valné hromadě společnosti oprávnění vyloučit společníka z důvodu prodlení se 

splněním vkladové povinnosti. Následuje ust. § 239 a násl. nového občanského 

zákoníku upravující vyloučení člena spolku pro závažné porušení povinností, jež se 

použije subsidiárně. Právní následky vyloučení společníka v podobě způsobu naložení 

s uvolněným podílem a právo na vypořádací podíl pak upravuje opět zákon o 

obchodních korporacích, a to v ust. § 212 a násl. ZoOK. 

Ustanovení § 239 NObčZ zakotvuje právo spolku vyloučit člena, který závažně 

porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu ani po 

výzvě spolku, neurčí-li stanovy jinak. Pro účely kadučního řízení se však nepoužije 

stanovení podmínek vyloučení dle ust. § 239 odst. 1 NObčZ, neboť právní úprava 

v zákoně o obchodních korporacích představuje vůči tomuto ustanovení lex specialis; 

z citovaného ustanovení tak lze použít pouze právní úpravu vztahující se k učinění 

výzvy.
64

  

Odkaz na subsidiární použití nového občanského zákoníku byl přitom 

zákonodárcem proveden nedůsledně, neboť zatímco ust. § 151 odst. 2 věty třetí ZoOK 

užívá termínu „povinností“, tedy plurálu, ustanovení § 239 odst. 1 věty první NObčZ, 

na něž uvedené ustanovení odkazuje, hovoří o „povinnosti“ v singuláru. Vzhledem 

k povaze ust. § 151 odst. 2 ZoOK a ke skutečnosti, že se odkaz na úpravu obsaženou 

v novém občanském zákoníku nachází v ustanovení upravujícím porušení vkladové 

povinnosti (v singuláru), domnívám se, že jde o chybu zákonodárce, když provedl tento 

odkaz nedůsledně – správně by tak podle mého názoru měl odkaz znít „/…/ ustanovení 

občanského zákoníku upravující vyloučení člena spolku pro závažné porušení 

povinnosti.“ Ačkoli tuto chybu neměl zákonodárce připustit, jde podle mého názoru o 

pouhou technickou nedokonalost, jež by v praxi neměla způsobovat problémy. 

2. 2. 5. 1. VYZÝVACÍ ŘÍZENÍ 

Právní úprava vyzývacího řízení je obsažena v ust. § 239 NObčZ ve spojení s ust. § 151 

odst. 2 poslední věty ZoOK. Stejně jako v případě stávající právní úpravy (ust. § 113 

odst. 3 ObchZ) musí nejprve společnost prodlévajícího společníka
65

 vyzvat k nápravě, a 

                                                 
64

 K vyzývacímu řízení viz kapitola 2. 2. 5. 1. 
65

 S ohledem na rozdílnou terminologii mezi zákonem o obchodních korporacích a novým občanským 

zákoníkem v případě jeho subsidiárního použití ohledně kadučního řízení bude pro přehlednost zásadně 



18 

 

teprve když v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal, lze přistoupit k rozhodování o jeho 

vyloučení. Nadále je tak možné rozlišovat dvě fáze kadučního řízení, jak bylo uvedeno 

výše,
66

 a to řízení vyzývací a fázi, v níž dochází k rozhodování valné hromady o 

vyloučení společníka. Zákon stanoví, že výzvu má učinit společnost, z toho vyplývá, že 

tak bude činit její statutární orgán, kterým je na základě ust. § 194 ZoOK jednatel. 

Návrh na vyloučení může ve smyslu ust. § 240 odst. 2 ZoOK písemně učinit kterýkoliv 

ze společníků; v tomto ohledu jde o inovaci, neboť obchodní zákoník takové oprávnění 

společníka explicitně nestanoví.
67

  

Odlišným způsobem oproti stávající právní úpravě je pojata dodatečná lhůta 

k plnění, neboť zatímco ust. § 113 odst. 3 ObchZ stanoví, že nesmí být kratší, než tři 

měsíce, ustanovení § 239 odst. 1 NObčZ pracuje s termínem „přiměřené lhůty“. 

Domnívám se, že dikce tohoto ustanovení bude napříště zdrojem potencionálních sporů, 

kdy obranou společníka, který nebude chtít společnost opustit, bude tvrzení, že mu 

nebyla poskytnuta lhůta přiměřená. Bude tedy na judikatuře, aby vždy v konkrétním 

případě přiměřenost či nepřiměřenost lhůty posoudila. 

Zvýšenou pozornost si dozajista zaslouží ust. § 239 odst. 1 věty druhé NObčZ, 

které stanoví, že výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo 

způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.
68

 Je však otázkou, co si lze v podmínkách 

kadučního řízení pod pojmem zvlášť závažné újmy či neodčinitelného porušení 

povinnosti představit, když kaduční řízení lze vést pouze z důvodu prodlení společníka 

se splněním jeho vkladové či příplatkové povinnosti. Pravděpodobně by muselo jít o 

prodlení s natolik vysokou částkou vkladu či příplatku, kterou by společnost náhle a 

akutně potřebovala, a zároveň by toto prodlení bylo způsobilé přivést společnost na 

hranici likvidace či do jiných, podobně závažných, problémů. Pokud by však následek 

takové intenzity skutečně hrozil, lze si jen stěží představit, že by v takovém případě 

jednatel společnosti v zájmu společnosti a v souladu se zásadou péče řádného hospodáře 

                                                                                                                                               
zachována terminologie zákona o obchodních korporacích, tedy „společník“ a „společnost“, namísto 

terminologie užívané novým občanským zákoníkem, který užívá pojmy „člen“ a „spolek“. 
66

 Viz kapitola 2. 2.  
67

 Vzhledem k ústavnímu principu, jež umožňuje každému činit vše, co není zákonem zakázáno, lze 

dovodit, že podání písemného návrhu na vyloučení společníka kterýmkoli jiným společníkem společnosti 

je možné i za stávající právní úpravy, pouze tak není explicitně stanoveno. 
68

 Obdobně se výzva nevyžaduje v případě vyloučení společníka soudem, jestliže porušení povinnosti 

mělo právní následky, které nelze odstranit, jak stanoví ust. § 204 odst. 2 ZoOK.  
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výzvu neučinil, aby hrozící následek odvrátil. Nastíněná situace je však čistě 

hypotetická s cílem poukázat na daný problém z praktického pohledu.  

Lze tak uzavřít, že z ust. § 239 odst. 1 NObčZ se pro účely kadučního řízení 

subsidiárně použije pouze stanovení povinnosti společnosti, aby prodlévajícího 

společníka vyzvala ke zjednání nápravy v přiměřené lhůtě. Tento závěr by podporoval i 

restriktivní výklad odkazovacího ustanovení § 151 odst. 2 věty třetí ZoOK, na základě 

kterého by bylo možné dovodit, že odkazuje-li zákonodárce na subsidiární použití 

ustanovení občanského zákoníku upravující vyloučení člena spolku pro závažné 

porušení povinností, vylučuje tím zároveň a contrario subsidiární použití ustanovení 

upravující neodčinitelné porušení povinnosti, resp. porušení povinnosti, které způsobilo 

zvlášť závažnou újmu. Domnívám se, že zákonodárcem zvolená metoda v případě 

kadučního řízení ohledně jeho vyzývací fáze je natolik nešťastná, že její aplikace bude 

v praxi působit značné problémy. Vzhledem k tomu, jak omezená je možnost 

subsidiárního použití ust. § 239 a násl. NObčZ
69

 jsem toho názoru, že by bylo mnohem 

vhodnější upravit danou problematiku komplexně v rámci zákona o obchodních 

korporacích. K tomu je třeba ještě doplnit, že za velmi závažný nedostatek této úpravy 

považuji, kromě výše uvedeného, absenci příkazu, aby výzva k nápravě obsahovala 

pohrůžku vyloučení, jak to činí stávající ust. § 113 odst. 3 ObchZ. 

2. 2. 5. 2. ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY O VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA 

O vyloučení prodlévajícího společníka rozhoduje valná hromada na základě ust. § 151 

odst. 2 věty první ve spojení s § 190 odst. 2 písm. o) ZoOK; ustanovení § 240 odst. 1 

NObčZ se nepoužije, neboť zákon o obchodních korporacích představuje ve vztahu k 

novému občanskému zákoníku lex specialis a obsahuje úpravu odlišnou, jež je dozajista 

kogentní. Ochranu společníkovi, proti němuž návrh na vyloučení směřuje, garantuje ust. 

§ 240 odst. 2 věty druhé ZoOK, jež mu dává právo, aby se s návrhem na vyloučení 

seznámil, žádal o jeho vysvětlení a mohl uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Při 

rozhodování valné hromady o vyloučení společníka nevykonává tento společník 

v souladu ust. § 173 odst. 1 písm. b) ZoOK své hlasovací právo; to však neplatí, pokud 

by všichni společníci jednali ve shodě dle ust. § 173 odst. 2 ZoOK. Rozhodla-li valná 

                                                 
69

 Ohledně problematiky subsidiární aplikace ust. § 239 a násl. NObčZ viz dále kapitola 2. 2. 5. 3. 
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hromada o vyloučení společníka, doručí se mu rozhodnutí o vyloučení (ust. § 239 odst. 

2 NObčZ) společně s písemnou výzvou, aby bez zbytečného odkladu odevzdal 

společnosti kmenový list, byl-li vydán (ust. § 151 odst. 3 ZoOK).  

2. 2. 5. 3. K OTÁZCE SUBSIDIÁRNÍHO POUŽITÍ USTANOVENÍ § 241 NOBČZ 

OHLEDNĚ MOŽNOSTI PŘEZKUMU VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA ROZHODČÍ 

KOMISÍ  

Jak již bylo uvedeno výše,
70

 je subsidiární aplikace ustanovení nového občanského 

zákoníku upravující vyloučení člena spolku pro závažné porušení povinností více než 

problematická. Jisté výkladové obtíže tak působí i ust. § 241 NObčZ umožňující, aby 

rozhodnutí o vyloučení člena přezkoumala rozhodčí komise, (případně jiný stanovami 

určený orgán), která je oprávněna rozhodnutí o vyloučení člena zrušit, je-li v rozporu se 

zákonem či stanovami. Z ustanovení § 151 odst. 2 poslední části za středníkem ZoOK 

explicitně vyplývá, že ze subsidiárního použití je vyloučeno pouze ustanovení o 

možnosti přezkumu vyloučení společníka soudem (ust. § 242 NObčZ). Na první pohled 

by se tak mohlo zdát, že na základě argumentu a contrario lze ust. § 241 NObčZ 

subsidiárně použít, když by v podmínkách společnosti s ručením omezeným 

pravděpodobně nejvíce svádělo oprávnit k této přezkumné funkci dozorčí radu 

společnosti.
71

 Z důvodové zprávy k návrhu občanského zákoníku však vyplývá, že 

možnost vnitřního přezkumu rozhodnutí o vyloučení člena spolku je dána pouze 

v případě, že o vyloučení nerozhodla členská schůze. Členská schůze je dle ust. § 243 

ve spojení s § 247 odst. 1 a 3 NObčZ nejvyšším orgánem spolku; stejné místo zaujímá 

ve společnosti s ručením omezeným ve smyslu ust. § 44 odst. 1 ZoOK valná hromada 

společnosti. Jelikož o vyloučení společníka v kadučním řízení rozhoduje dle ust. § 151 

odst. 2 věty první ZoOK valná hromada, tedy nejvyšší orgán společnosti, lze dovodit, že 

subsidiární použití ust. § 241 NObčZ není možné, neboť možnost přezkoumání 

rozhodnutí valné hromady kterýmkoli orgánem by popíralo účel institutu kadučního 

řízení. Vzhledem ke skutečnosti, že vyloučení subsidiarity ust. § 241 NObčZ nevyplývá 

                                                 
70

 Viz kapitola 2. 2. 5. 1. 
71

 V teoretické rovině by však případné přezkumné oprávnění dozorčí rady společnosti přicházelo 

v úvahu pouze za předpokladu, že dozorčí rada byla zřízena a společenská smlouva zároveň rozšířila o 

toto přezkumné oprávnění její působnost; předpokládáme-li, že rozšíření její působnosti ve smyslu ust. 

§ 201 odst. 2 ZoOK je možné. 
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ze zákona, ale pouze z jeho teleologického výkladu a důvodové zprávy, považuji tuto 

skutečnost za závažný nedostatek nové právní úpravy a zároveň za příčinu 

potencionálních výkladových obtíží. Skutečnost, že ustanovení § 241 NObčZ o 

přezkoumání vyloučení člena rozhodčí komisí nebylo ze subsidiárního použití 

explicitně vyloučeno, jako se tomu stalo v případě přezkoumání vyloučení soudem (ust. 

§ 242 NObčZ), považuji za nedůslednost zákonodárce. Dikce tohoto ustanovení naopak 

budí dojem, že jediným ustanovením, jež se subsidiárně nepoužije, je pouze a jen 

ustanovení o možnosti přezkoumání vyloučení společníka soudem. 

2. 2. 5. 4. PRÁVNÍ ÚPRAVA UVOLNĚNÉHO PODÍLU A VYPOŘÁDACÍHO 

PODÍLU 

Výrazné změny doznává v zákoně o obchodních korporacích právní úprava uvolněného 

podílu. Za uvolněný podíl se, obdobně jako v případě současné právní úpravy, považuje 

podíl společníka, jehož účast zanikla jinak než převodem podílu, jak stanoví ust. § 212 

odst. 1 ZoOK. Takto uvolněný podíl však nepřechází na společnost, jako tomu je podle 

stávající právní úpravy (ust. § 113 odst. 5 ObchZ). Uvolněný podíl zůstává nadále 

v majetku společníka, jehož účast ve společnosti dle ust. § 212 ZoOK zanikla, a 

společnost s tímto podílem nakládá jako zmocněnec s věcí cizí.
72

 Způsob naložení 

s uvolněným podílem je oproti stávající právní úpravě v řadě aspektů odlišný. Podle 

ustanovení § 212 odst. 3 ve spojení s § 213 až 215 ZoOK naloží společnost 

s uvolněným podílem tak, že jej prodá nejméně za cenu přiměřenou bez zbytečného 

odkladu, nebo společník, resp. společníci, využijí svého předkupního práva 

k uvolněnému podílu; v případě, že se uvolněný podíl nepodaří společnosti ve 

stanovené lhůtě prodat, rozhodne valná hromada ve smyslu ust. § 215 ZoOK o přechodu 

uvolněného podílu na společníky poměrně podle jejich podílů, nebo o snížení 

základního kapitálu o vklad společníka, jehož účast ve společnosti zanikla. 

Případné smlouvy o převodu uvolněného podílu namísto vyloučeného společníka 

podepisuje statutární orgán společnosti, čímž je pro potřeby řešení prodeje uvolněného 
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 Ustanovení § 149 ZoOK přitom nadále umožňuje, aby společnost nabyla svého vlastního podílu. 
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podílu vytvořena fikce oprávněnosti prodat věc cizí, která jinak nemůže do vlastnictví 

společnosti přejít.
73

 

V důsledku zániku účasti společníka ve společnosti vzniká společníkovi právo na 

vypořádací podíl, jež zákon o obchodních korporacích obecně upravuje v ust. § 36, 

v případě společnosti s ručením omezeným pak ještě v ust. § 213 a násl. ZoOK. Výše 

vypořádacího podílu nebude nadále vázána fixní částkou, jako je tomu za stávající 

právní úpravy (ust. § 150 ObchZ), ale na výtěžek z prodeje uvolněného podílu. 

Společnost je ve smyslu ust. § 213 a násl. ZoOK povinna do tří měsíců ode dne zániku 

účasti společníka uvolněný podíl (jako věc cizí) prodat v dražbě a z výtěžku vypořádací 

podíl uspokojit.
74

 Ze získaného výtěžku si může společnost odečíst účelně vynaložené 

náklady a případně započíst splatné pohledávky, které za bývalým společníkem má; 

pokud tímto započtením zcela nezanikla vkladová povinnost, ručí nabyvatel práva na 

vypořádací podíl za její splnění. Pokud se společnosti ve lhůtě tří měsíců z důvodu 

objektivní neprodejnosti podílu nepodaří uvolněný podíl prodat, určí se jeho výše ke dni 

zániku účasti společníka z vlastního kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné či 

mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka dle ust. § 214 ve 

spojení s § 36 odst. 2 ZoOK, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Společnost je poté 

povinna vyplatit vypořádací podíl do jednoho měsíce od uplynutí výše uvedené 

tříměsíční lhůty určené k naložení s uvolněným podílem. Tento způsob řešení byl 

zákonodárcem zvolen z toho důvodu, aby marným uplynutím lhůty tří měsíců nebyl 

uvolněný podíl de facto vyvlastněn bez náhrady z důvodu jeho údajné neprodejnosti.
75

 

Následek marného uplynutí lhůty lze tak aplikovat pouze tehdy, nebyl-li uvolněný podíl 

prodán z důvodu jeho objektivní neprodejnosti a nikoliv z důvodu jiného, kterým může 

být např. neprofesionalita statutárních orgánů, úmyslné promeškání lhůty apod. Pokud 

by došlo k uplynutí lhůty z jiného důvodu, dostává se společnost do prodlení, a pokud 

by bylo prokázáno, že by vypořádací podíl získaný prodejem byl vyšší než vypořádací 

podíl získaným aplikací běžného určení výše podílu ve smyslu ust. § 36 odst. 2 ZoOK, 

může se poškozený domáhat na společnosti náhrady škody.
76

 Nová právní úprava 

uvolněného podílu se ve srovnání s právní úpravou stávající snaží zvýšit ekonomickou 
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 Důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních korporacích ohledně uvolněného podílu. 
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 Tamtéž. 
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efektivitu uvolněného podílu, avšak s ohledem na předkupní právo společníků ctí 

zároveň zásadu uzavřenosti společnosti s ručením omezeným.
77

 

Pokud společnost naložila s podílem dle ust. § 214 ZoOK a vyplatila bývalému 

společníkovi vypořádací podíl, je povinna ve lhůtě jednoho měsíce od vyplacení 

vypořádacího podílu rozhodnout o přechodu uvolněného podílu na zbývající společníky 

v poměru jejich podílů, a to nejméně za protiplnění ve výši vyplaceného vypořádacího 

podílu. V opačném případě ukládá zákon společnosti povinnost snížit základní kapitál o 

vklad společníka, jehož účast ve společnosti zanikla. Nesplní-li společnost ve lhůtě tuto 

povinnost, soud společnost i bez návrhu zruší a nařídí její likvidaci ve smyslu ust. § 215 

odst. 1 část za středníkem ZoOK. Oproti stávající právní úpravě (ust. § 113 odst. 6 

ObchZ), jež je dispozitivní, bude nadále právní úprava této problematiky kogentní, když 

soud bude povinen za stanovených podmínek společnost zrušit. 

V souvislosti s výkladem o uvolněném podílu je třeba podotknout, že na rozdíl od 

současné právní úpravy, která rozlišuje obecný pojem „podíl“ ve smyslu ust. § 61 

ObchZ a pojem „obchodní podíl“ ve společnosti s ručením omezeným dle ust. § 114 

ObchZ, zákon o obchodních korporacích zná pouze pojem „podíl“;
78

 pojmu „obchodní 

podíl“ užívá nesystematicky pouze v ust. § 213 odst. 1 v souvislosti s uvolněným 

podílem. Jelikož důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních korporacích k této 

problematice mlčí, nicméně užívá zásadně rovněž pojmu „podíl“ a výskyt pojmu 

„obchodní podíl“ v několika ojedinělých případech lze považovat spíše za exces, 

domnívám se proto, že vzhledem ke způsobu použití těchto termínů jde o nedůslednost 

zákonodárce, když se termín „obchodní podíl“ dostal do zákona o obchodních 

korporacích nedopatřením.
79

 

Jelikož právní úprava uvolněného podílu ve smyslu ust. § 212 a násl. ZoOK dopadá 

na všechny případy, kdy účast společníka zanikla jinak než převodem podílu, budou 

v následujících kapitolách, jež se problematiky naložení s uvolněným podílem dotknou, 

pouze stručně naznačeny právní důsledky a v podrobnostech bude odkázáno na výklad 

podaný v této kapitole. 
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 Havel, B.: Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace. Obchodněprávní revue, 2011, č. 12, 

s. 354. 
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 Obdobně J. Hejda in Hejda, J.: Právní úprava podílu ve společnosti s ručením omezeným 

v rekodifikačním návrhu zákona o obchodních korporacích. Obchodněprávní revue, 2011, č. 3, s. 74. 
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 Z uvedeného důvodu bude proto v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích užíváno pojmu 

„podíl“; a to i v případě, kdy zákon o obchodních korporacích užívá pojem „obchodní podíl“. 
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2. 2. 5. 5. K NĚKTERÝM PROCESNÍM OTÁZKÁM A VZTAHU KADUČNÍHO 

ŘÍZENÍ K JINÝM PROSTŘEDKŮM OCHRANY SPOLEČNOSTI 

Jelikož podle ust. § 139 ZoOK nadále zůstává povinností společnosti vést seznam 

společníků, je povinností společnosti, resp. jejího jednatele, zápis změny v osobách 

společníků provést bez zbytečného odkladu, jakmile jí bude tato změna prokázána. 

Dojde-li k zániku účasti některého ze společníků, společnost jej ze seznamu společníků 

ve smyslu ust. § 141 odst. 2 ZoOK bez zbytečného odkladu vymaže. Z ustanovení § 147 

odst. odst. 2 ve spojení s § 146 odst. 1 písm. c) ZoOK vyplývá, že rozhodnutí valné 

hromady o vyloučení společníka v kadučním řízení dle ust. § 151 odst. 1 ZoOK je 

rozhodnutím, jehož důsledkem je změna společenské smlouvy. V takovém případě 

rozhodnutí valné hromady o vyloučení společníka nahrazuje rozhodnutí o změně 

společenské smlouvy a je nutné osvědčit jej veřejnou listinou. Nerozhodne-li valná 

hromada jinak, změní obsah společenské smlouvy ve smyslu ust. § 147 odst. 3 ZoOK 

jednatel společnosti v souladu s rozhodnutím valné hromady a o změně obsahu pořídí 

rovněž veřejnou listinu. 

Na závěr je třeba posoudit, jaký je vztah kadučního řízení a ostatních prostředků 

určených k ochraně zájmů společnosti.
80

 Z ustanovení § 204 odst. 1 části za středníkem 

ZoOK vyplývá, že stejně jako v případě stávající právní úpravy, zahájení kadučního 

řízení ve smyslu ust. § 151 odst. 2 ZoOK není překážkou tomu, aby se společnost pro 

nesplnění vkladové či příplatkové povinnosti domáhala vyloučení společníka soudem 

dle ust. § 204 ZoOK. Společnosti tak v případě prodlení společníka s plněním vkladové 

či příplatkové povinnosti zůstávají zachovány oba prostředky, a to možnost vyloučit 

společníka v kadučním řízení, nebo možnost podat návrh na jeho vyloučení k soudu.  

Zatímco volba způsobu vyloučení společníka zůstává nezměněna, dochází v zákoně 

o obchodních korporacích k rozšíření využití tzv. společnických žalob. V souladu se 

stávající právní úpravou (ust. § 131a ObchZ) zůstává na základě ust. § 157 odst. 3 

písm. c) ZoOK zachováno právo každého společníka domáhat se za společnost splnění 

vkladové povinnosti proti společníkovi, který je v prodlení s jejím plněním. Za výrazný 

posun lze považovat nové oprávnění každého společníka uplatnit právo společnosti na 

vyloučení společníka ze společnosti soudem pro neplnění vkladové povinnosti dle ust. 

                                                 
80

 V případě současné právní úpravy byl výklad ohledně vztahu kadučního řízení k jiným prostředkům 

ochrany společnosti podán v kapitole 2. 2. 4. 
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§ 157 odst. 3 písm. d) ZoOK,
81

 jež je zejm. pojistkou proti případné nečinnosti jednatele 

společnosti, který by patrně neměl zájem řešit situaci, kdy by byl prodlévajícím 

společníkem on sám. 

Jelikož je povinností jednatele společnosti vykonávat svou působnost s náležitou 

péčí a nezbytnou loajalitou ve smyslu ust. § 51 a násl. ZoOK,
82

 lze učinit závěr, že 

jednatel společnosti je povinen využít některého z právních prostředků určených 

k ochraně zájmů společnosti. Ve všech případech je přitom třeba dbát na to, aby při 

uplatňování právních prostředků ochrany společnosti nedocházelo k porušení principu 

rovnosti společníků, když by na některém jeho povinnosti vymáhány byly a na jiném 

nikoli. 

2. 3. VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA SOUDEM 

Institut vyloučení společníka soudem se uplatní zejm. v případech, kdy nelze společníka 

vyloučit valnou hromadou společnosti v kadučním řízení, neboť zatímco důvodem pro 

vyloučení společníka v kadučním řízení je pouze porušení vkladové či příplatkové 

povinnosti, v případě vyloučení společníka soudem zákonné důvody vyloučení takto 

úzce vymezeny nejsou. Vyloučení společníka soudem upravuje ust. § 149 ObchZ, které 

umožňuje společnosti domáhat se u soudu vyloučení společníka, který porušuje 

závažným způsobem své povinnosti, ačkoli byl k jejich plnění vyzván a na možnost 

vyloučení písemně upozorněn, přičemž s podáním tohoto návrhu musí souhlasit 

společníci, jejichž vklady představují alespoň jednu polovinu základního kapitálu.  

K podání žaloby ve smyslu ust. § 149 ObchZ je aktivně legitimována pouze 

společnost, ze které má být společník vyloučen, nikoli její společníci.
83

 Společník není 

oprávněn domáhat se soudně vyloučení jiného společníka ze společnosti; to by bylo 

možné pouze za předpokladu, že by jednal jako zmocněnec jednatele společnosti na 
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základě plné moci jím udělené.
84

 K řízení o vyloučení společníka ve smyslu ust. § 149 

ObchZ je věcně a místně příslušný krajský soud, který vede obchodní rejstřík, v němž je 

společnost zapsána na základě ust. § 9 odst. 3 písm. g) ve spojení s § 200e odst. 1 

zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „občanský soudní řád“, či 

„OSŘ“). Účastníky řízení jsou společnost a vylučovaný společník.
85

 Návrh na vyloučení 

společníka musí obsahovat alespoň označení společníka, proti němuž návrh směřuje, a 

důvody, pro které má být vyloučen, spolu s uvedením důkazů.
86

 Tíha důkazního 

břemene přitom spočívá na společnosti, která musí prokázat, že jsou pro vyloučení 

společníka splněny všechny podmínky, které zákon v ust. § 149 ObchZ vyžaduje.
87

 

Aby společnost dosáhla vyloučení společníka soudem, musí být v řízení prokázáno, 

že 1) společník porušuje závažným způsobem své povinnosti, 2) společník byl k plnění, 

resp. neporušování, svých povinností společností vyzván a na možnost vyloučení 

písemně upozorněn, 3) společník i přes výzvu a upozornění nadále porušuje své 

povinnosti závažným způsobem, a 4) s podáním návrhu souhlasili společníci, jejichž 

vklady představují alespoň jednu polovinu základního kapitálu.
88

 

2. 3. 1. CO LZE Z POHLEDU JUDIKATURY POVAŽOVAT ZA ZÁVAŽNÉ 

PORUŠOVÁNÍ POVINNOSTÍ SPOLEČNÍKA 

První a základní podmínkou hmotně-právního charakteru pro to, aby mohl být společník 

ze společnosti vyloučen, je skutečnost, že společník porušuje své povinnosti závažným 

způsobem. Zákon blíže nestanoví, co si pod tímto pojmem představit, dává tak soudům 

širokou možnost uvážení, aby o této otázce v konkrétním případě rozhodly. Soudní 

praxe tedy v rámci své rozhodovací činnosti formulovala celou řadu případů, které lze, 

příp. nelze, za závažné porušování povinností považovat.  

V prvé řadě je třeba podotknout, že musí jít pouze a jen o porušování povinností 

společníka, nikoli povinností vyplývajících z jiných právních vztahů, jež společník se 
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společností navázal, kterými mohou být např. povinnosti jednatele či zaměstnance 

společnosti. Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí ze dne 14. 3. 1995, sp. zn. 7 Cmo 

89/94, dovodil, že pro porušování povinností jednatele nelze společníka ze společnosti 

vyloučit.
89

 

Zřejmě jediným případem závažného porušování povinností společníka, o němž 

není sporu, je vyloučení společníka soudem za situace, kdy by byly zároveň dány 

podmínky pro jeho vyloučení valnou hromadou společnosti v kadučním řízení, tedy 

nesplnění vkladové či příplatkové povinnosti.
90

  

Rovněž je třeba poznamenat, že ačkoli nelze ustanovením společenské smlouvy 

upravujícím povinnosti společníků, či dokonce stanovujícím, která jednání považuje 

společnost za závažné porušení povinností společníka dle ust. § 149 ObchZ, ve vztahu 

k vyloučení společníka soudem upřít jistý význam, nejsou pro soud v žádném ohledu 

závazná; mohou však plnit určitou pomocnou funkci v tom smyslu, že pomohou soudci 

objasnit, které povinnosti považovala společnost sama v době svého založení za zásadní 

a které porušení povinností za závažné, a zda je tudíž žaloba oprávněná.
91

 

K otázce závažnosti porušování povinností společníkem se vztahuje celá řada 

soudních rozhodnutí, zejm. Nejvyššího soudu ČR. Průlomovým se v této věci stalo 

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 1. 2006, sp. zn. 29 Odo 1007/2005, jehož 

přínos tkví zejm. ve vyjasnění otázky možných zdrojů povinností společníka a ve 

formulaci povinnosti loajality ve společnosti s ručením omezeným.
92

 Podle uvedeného 

rozhodnutí nemusí povinnosti společníka vyplývat pouze ze zákona, společenské 

smlouvy či jiných listin, ale mohou vyplývat rovněž ze zásad, na nichž spočívá 

obchodní zákoník, z jiných než písemných závazků převzatých společníkem vůči 

společnosti, příp. z jiných právních skutečností.
93

 V této právní větě se kromě zdrojů 

povinností společníka ukrývá formulace povinnosti loajality společníka vůči 
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společnosti, resp. ostatním společníkům, pro jejíž porušení lze společníka ze společnosti 

vyloučit.
94

  

Svého výslovného pojmenování se povinnost loajality dočkala v rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 29 Odo 387/2006,
95

 jež v souladu se 

svou předchozí rozhodovací praxí dovodil, že jednou ze zásad, kterými se řídí obchodní 

zákoník, je princip loajality společníka vůči společnosti, který je základním 

východiskem všech jeho povinností, neboť princip loajality je výkladovým pravidlem, 

v jehož rámci je třeba interpretovat jednotlivé dílčí povinnosti společníka vůči 

společnosti.
96

 

Na výše uvedená rozhodnutí Nejvyšší soud ČR navázal i v rozhodnutí ze dne 10. 3. 

2009, sp. zn. 29 Cdo 2626/2007, ve kterém potvrdil, že porušení povinnosti společníka 

lze spatřovat v takovém chování, které jako povinnost společníka v zákoně či 

společenské smlouvě sice přímo uvedeno není, ale je činěno ke škodě společnosti a je 

v rozporu se zásadami, na nichž stojí obchodní zákoník,
97

 a v neposlední řadě i 

v rozhodnutí ze dne 1. 3. 2010, sp. zn. 7 Cmo 269/2009, v němž konstatoval, že ze 

zákona lze dovodit tzv. povinnost loajality společníka ke společnosti, která spočívá 

v povinnosti společníka nečinit vůči společnosti úkony, které by měly negativní vliv na 

její podnikání, tedy na realizaci jejího předmětu podnikání, resp. činnosti, a byly tak 

způsobilé společnost poškodit, a to jak ve vztahu k třetím osobám, tak ve vztahu ke 

společníkům.
98

  

Přestože česká právní doktrína, na rozdíl od německé, vymezení právního základu 

povinnosti loajality nevěnuje příliš pozornosti,
99

 lze zaznamenat řadu autorů, kteří se 

této otázce věnují ve zvýšené míře.
100

 Velmi pregnantně se vyjádřila k principu loajality 
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S. Černá,
101

 jež povinnost loajality považuje za základní východisko všech povinností 

společníka a jde dokonce ještě dál, když konstatuje, že princip loajality platí obecně 

v každém soukromoprávním vztahu. P. Čech
102

 spatřuje základ povinnosti loajality 

v obecném ustanovení § 830 ObčZ, jež ukládá každému účastníkovi sdružení povinnost 

vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu a zároveň se zdržet jakékoli činnosti, jež by 

mohla znemožnit či ztížit dosažení tohoto účelu. Zatímco v právní úpravě obchodního 

zákoníku se ocitla povinnosti loajality na okraji zájmu, neboť se nedočkala svého 

zákonného zakotvení, právní úprava v novém občanském zákoníku a v zákoně o 

obchodních korporacích věnuje tomuto principu větší pozornost. 

Konkrétní porušení povinnosti loajality lze na základě judikatury Nejvyššího soudu 

ČR spatřovat zejm. v jednání společníka, které znemožňuje podnikání společnosti a tím 

i dosažení jejího cíle,
103

 nebo v jednání společníka spočívajícího ve výběru hotovosti 

z bankovního účtu společnosti, neboť k dispozici s majetkem společnosti je oprávněn 

pouze její statutární orgán, nikoli však společníci.
104

 

Za závažné porušení povinností společníka a důvod pro jeho vyloučení ve smyslu 

ust. § 149 ObchZ by na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 3. 2003, 

sp. zn. 29 Odo 396/2002 bylo možné považovat rovněž situaci, kdy by společník porušil 

povinnost zachovávat obchodní tajemství, k jejímuž dodržování se zavázal ve 

společenské smlouvě, tím, že ve smyslu ust. § 122 ObchZ poskytl údaje zjištěné 

z dokladů společnosti osobě, která není vázána ohledně těchto údajů mlčenlivostí. Aby 

však toto jednání mohlo být kvalifikováno jako závažné porušení povinností společníka 

ve smyslu ust. § 149 ObchZ, bylo by nutné zkoumat, zda poskytnuté údaje měly 

charakter obchodního tajemství v souladu s ust. § 17 ObchZ a zároveň zjišťovat, komu a 

za jakých okolností byly tyto údaje poskytnuty; poskytnutí údajů zjistitelných 

z dokumentů založených ve sbírce listin nelze přitom považovat za porušení povinnosti 

společníka ve vztahu ke společnosti.
105

  

K zamyšlení podněcuje otázka, zda lze vyloučit společníka za protiprávní jednání 

v případě nedostatku deliktní způsobilosti. Touto problematikou se zabýval Nejvyšší 
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soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 26. 3. 2008, sp. zn. 29 Odo 1181/2006, v němž byla 

řešena otázka porušování povinností člena družstva v souvislosti s nedostatkem deliktní 

způsobilosti.
106

 Podle právní teorie může být subjektem porušení právní povinnosti 

pouze ten, komu právo přiznává způsobilost k protiprávnímu jednání. Fyzická osoba má 

deliktní způsobilost pouze tehdy, dovolují-li její duševní schopnosti a stav, aby 

rozpoznala protiprávnost svého jednání a mohla je ovládnout, přičemž nedostatek 

deliktní způsobilosti vždy vylučuje obecnou odpovědnost. Nejvyšší soud tak uzavřel, že 

vylučuje-li duševní porucha trestní odpovědnost, není důvodu usuzovat, že by v případě 

porušení členských povinností, jež nedosahuje intenzity porušení právní povinnosti 

formou trestného činu, byl duševní stav jednající osoby z hlediska možného následku, 

jímž je sankce v podobě vyloučení z družstva, nevýznamný.
107

 Lze tak shrnout, že 

v případě vyloučení společníka ve smyslu ust. § 149 ObchZ by měl soud zohlednit i 

případný (ne)dostatek deliktní způsobilosti vylučovaného společníka. 

V souvislosti s vyloučením člena družstva dospěla judikatura ještě k jednomu 

zajímavému závěru, a to v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 

29 Cdo 251/2009. Nejvyšší soud ČR v tomto rozhodnutí uzavřel, že skutečnost, že 

žádné ustanovení obchodního zákoníku nestanoví osobě, jejíž možné vyloučení 

z družstva je avizováno, povinnost vyčkat s případným převodem členského podílu na 

výsledek rozhodnutí členské schůze, nikterak nevylučuje, aby byl převod posouzen jako 

absolutně neplatný pro jednání in fraudem legis, či pro rozpor s dobrými mravy.
108

 

K podobnému závěru, avšak v jiné souvislosti, dospěl Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí 

ze dne 26. 6. 2007, sp. zn. 29 Odo 387/2006, když formuloval pravidlo neplatnosti 

neloajálního převodu obchodního podílu. Nejvyšší soud ČR zde konstatoval, že za 

použití principu loajality lze dovodit, že jednou z povinností společníka při převodu 

obchodního podílu je, aby převodem obchodního podílu neúměrně a neodůvodněně 

neohrozil další činnost a existenci společnosti, resp. aby právo převést obchodní podíl 

nezneužil k obejití povinností, jež by mu jinak plynuly z případné likvidace či 
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prohlášení konkursu na majetek společnosti.
109

 Součástí povinnosti loajality je tedy 

rovněž nezbytná ohleduplnost společníka vůči společnosti při převodu obchodního 

podílu.
110

 Pro účely vyloučení společníka ze společnosti ve smyslu ust. § 149 ObchZ lze 

tak shrnout, že pokud by se společník snažil hrozící vyloučení obejít prodejem svého 

obchodního podílu, bylo by ve světle okolností možné posoudit tento převod jako 

absolutně neplatný. 

Soudní praxe formulovala rovněž důvody, pro něž společníka ze společnosti 

vyloučit nelze. Důvodem vyloučení společníka nemůže být např. jeho neúčast na 

valných hromadách společnosti, neboť účast na valné hromadě je právem, nikoli 

povinností společníka; je však třeba mít na paměti, že pouze za předpokladu, že se 

společník k této účasti nezavázal ve společenské smlouvě.
111

  

2. 3. 2. K OTÁZCE FORMY V PŘÍPADĚ VÝZVY A UPOZORNĚNÍ  

Další podmínkou, tentokrát procesního charakteru, je ve smyslu ust. § 149 ObchZ 

povinnost společnosti, aby společníka porušujícího své povinnosti k jejich plnění 

vyzvala a na možnost vyloučení písemně upozornila. Zatímco tedy na možnost svého 

vyloučení musí být společník upozorněn písemně, v případě výzvy k nápravě písemnou 

formu zákon neukládá. S ohledem na důkazní břemeno, jehož tíže spočívá na 

společnosti, a případnou důkazní nouzi, do níž by se společnost mohla dostat, kdyby 

nemohla prokázat splnění všech zákonných podmínek,
112

 lze doporučit písemnou formu 

i pro učinění výzvy. Společnost je přitom povinna společníka vyzvat k plnění svých 

povinností až v případě, kdy došlo ze strany společníka k jejich porušení; nestačí 

přitom, že byl společník takto vyzván již před vznikem společnosti, resp. že takovéto 

upozornění obsahuje společenská smlouva,
113

 neboť výzvu k plnění povinností a 

upozornění na možnost vyloučení ve smyslu ust. § 149 ObchZ musí učinit až 
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společnost, která však vznikne až zápisem do obchodního rejstříku.
114

 Smyslem této 

výzvy je tedy poskytnout společníkovi možnost zjednat nápravu, jež by jinak dána 

nebyla.
115

 

2. 3. 3. K OTÁZKÁM VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA PROCESNÍHO CHARAKTERU 

K porušování povinností společníkem musí docházet opakovaně, soustavně,
116

 resp. 

trvale i po výzvě společnosti ke zjednání nápravy a rovněž v době, kdy soud o 

vyloučení společníka rozhoduje.
117

 K porušování povinností, ke kterému by došlo až po 

podání návrhu, by bylo možné přihlédnout pouze tehdy, pokud tyto povinnosti 

společník porušoval již v době, kdy byl k jejich plnění vyzván a na možnost vyloučení 

upozorněn.
118

  

Zajímavou podmínkou je požadavek zákona procesního charakteru, aby s podáním 

návrhu na vyloučení souhlasili společníci, jejichž vklady představují alespoň jednu 

polovinu základního kapitálu, přičemž zákon blíže neurčuje, jakým způsobem mají 

společníci svůj souhlas vyjádřit. Jde o velmi specifický způsob počítání hlasů bez 

ohledu na to, zda je rozhodnutí o vyloučení společníka přijímáno na valné hromadě 

nebo mimo ni dle ust. § 130 ObchZ,
119

 příp. písemně na základě žádosti jednatelů 

apod.
120

 Ustanovení je zároveň kogentní a ani společenská smlouva nemůže stanovit 

jiný způsob počítání hlasů. Stejně jako v případě výzvy k plnění,
121

 ani zde zákon 

nepředepisuje formu udělení takového souhlasu. S ohledem na skutečnost, že tíha 

důkazního břemene spočívá na společnosti, která bude v soudním řízení povinna 

učinění výzvy prokázat,
122

 lze opět doporučit formu písemnou. Ve smyslu ustanovení 

§ 127 odst. 5 písm. b) ObchZ se přitom k hlasům, tedy i vkladům, společníka, jež má 

být vyloučen, nepřihlíží.
123

 Pokud společníci s podáním návrhu na vyloučení společníka 
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nesouhlasí, nebo byl neúspěšný, lze přistoupit k vyloučení společníka valnou hromadou 

společnosti v kadučním řízení; v něm je však, oproti vyloučení společníka soudem, 

možné jeho vyloučení pouze z důvodu nesplnění vkladové či příplatkové povinnosti.
124

 

V případě, že soud žalobě vyhoví a společníka ze společnosti ve smyslu ust. § 149 

ObchZ vyloučí, zaniká jeho účast dnem právní moci rozhodnutí, obchodní podíl se 

uvolňuje, přechází na společnost a společníkovi vzniká právo na vypořádací podíl. 

Poslední věta tohoto ustanovení odkazuje na obdobnou aplikaci ust. § 113 odst. 5 a 6 

ObchZ upravující postup společnosti v situacích, kdy dochází k uvolnění obchodního 

podílu. Jelikož se právní úprava uvolněného obchodního podílu ve smyslu ust. § 113 

odst. 5 a 6 ObchZ uplatní ve všech případech, kdy k jeho uvolnění dochází,
125

 odkazuji 

ohledně situace po vyloučení společníka ze společnosti soudem na kapitolu 2. 2. 3. 

Lze uzavřít, že vyloučení společníka ze společnosti soudem ve smyslu ust. § 149 

ObchZ by s ohledem na obecnou zásadu subsidiarity mělo představovat pouze krajní 

způsob řešení problematické situace. Společnost by nejprve měla využít veškeré 

prostředky, jež jí zákon poskytuje, a teprve nebude-li taková snaha úspěšná, přistoupit 

ke krajnímu řešení v podobě vyloučení společníka soudem.
126

 

2. 3. 4. VYLOUČENÍ SPOLEČNÍKA SOUDEM V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ ZÁKONA O 

OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 

Zákon o obchodních korporacích upravuje problematiku vyloučení společníka ze 

společnosti soudem v ust. § 204 ZoOK podobným způsobem jako stávající obchodní 

zákoník. Ustanovení § 204 odst. 1 ZoOK do značné míry koresponduje s ust. § 149 

ObchZ když stanoví, že společnost se může domáhat u soudu vyloučení společníka, 

který porušuje zvlášť závažným způsobem svou povinnost, ačkoli byl k jejímu plnění 

vyzván a na možnost vyloučení písemně upozorněn. Oproti stávající právní úpravě, 

která si vystačí s porušováním povinností „závažným způsobem“, požaduje zákon o 

obchodních korporacích porušování „zvlášť závažným způsobem“. Změnu formulace je 

nutné posuzovat ve vazbě na změnu týkající se formulace „povinnosti“ – zatímco 
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obchodní zákoník pracuje s termínem „povinnosti“, tedy plurálem, zákon o obchodních 

korporacích ponechává pouze „povinnost“, tedy singulár. Vzhledem k tomu, že 

dosavadní judikatura neinterpretovala „porušování povinností“ dle ust. § 149 ObchZ 

tak, že by vyžadovala k naplnění této skutkové podstaty porušování několika povinností 

různého charakteru zároveň, lze usuzovat, že k naplnění této podmínky postačí 

porušování jedné z povinností společníka. Lze tedy uzavřít, že ani v případě ust. § 204 

odst. 1 ZoOK nepůjde pravděpodobně o výrazný posun, když změna formulace z 

„porušuje závažným způsobem své povinnosti“ na „porušuje zvlášť závažným 

způsobem svou povinnost“ dané ustanovení zásadně nemění;
127

 změnu v dikci lze 

odůvodnit snahou zákonodárce postavit najisto, že k vyloučení společníka soudem bude 

nadále postačovat porušování pouze jedné povinnosti.
128

 Ustanovení § 204 odst. 1 části 

za středníkem ZoOK zároveň v souladu se stávající právní úpravou ponechává možnost, 

domáhat se splnění povinností společníkem rovněž v kadučním řízení.  

Posun nové právní úpravy lze spatřovat v ust. § 204 odst. 2 ZoOK, které stanoví, že 

povinnost učinit výzvu podle odstavce 1 není dána, jestliže porušení povinnosti mělo 

právní následky, které nelze odstranit. Společnost se tak nově bude moci domáhat 

vyloučení společníka u soudu, jakmile k natolik významnému porušení jeho povinnosti 

dojde, aniž by ho předtím bylo nutné vyzývat k nápravě, jak je tomu za stávající právní 

úpravy. Z dikce ust. § 204 odst. 1 a 2 ZoOK vyplývá, že zatímco v případě odstavce 1 

musí jít o opakované, resp. trvající, porušování povinnosti společníka tak, jak je tato 

upravena nyní, v případě odstavce 2 dojde k naplnění této skutkové podstaty již 

okamžikem jednorázového porušení, což ostatně potvrzuje i důvodová zpráva k návrhu 

zákona o obchodních korporacích. 

V případě, že soud žalobě vyhoví a společníka ze společnosti ve smyslu ust. § 204 

ZoOK vyloučí, zaniká jeho účast dnem právní moci rozhodnutí, podíl se uvolňuje a 

společníkovi vzniká právo na vypořádací podíl. Jelikož je právní úprava uvolněného 

podílu obecná a dopadá na všechny případy, kdy účast společníka zanikla jinak než 

převodem podílu, odkazuji ohledně situace po vyloučení společníka ze společnosti 

soudem na kapitolu 2. 2. 5. 4.  

                                                 
127

 Změkčení zákonných požadavků v podobě „povinnosti“ (v singuláru) je přitom vyváženo přidáním 

slova „zvlášť“, tudíž znění ust. § 149 ObchZ zůstává do značné míry zachováno. 
128

 Důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních korporacích ohledně tohoto terminologického 

posunu mlčí. 



35 

 

Jelikož skutkový základ vyloučení společníka soudem ve smyslu ust. § 204 odst. 1 

ZoOK zachovává i právní úprava zákona o obchodních korporacích, zůstane judikatura 

vztahující se k ust. § 149 ObchZ použitelná do značné míry i nadále. Kapitolu 2. 3. 1. 

zabývající se otázkou, co lze z pohledu judikatury považovat za závažné porušování 

povinností společníka, je tak možné s jistou dávkou opatrnosti vztáhnout i na právní 

úpravu vyloučení společníka soudem ve smyslu ust. § 204 odst. 1 ZoOK. 

3. ZRUŠENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI SOUDEM 

Institut zrušení účasti společníka ve společnosti soudem představuje ve své podstatě 

kompenzaci chybějící obecné právní úpravy abandonního práva společníka,
129

 neboť 

ustanovení § 148 odst. 1 ObchZ společníkovi zakazuje ze společnosti vystoupit.
130

 

Jelikož jde o ustanovení kogentní povahy, nebylo by ani případné odchylné ujednání ve 

společenské smlouvě právně relevantní.
131

 Zákaz jednostranného opuštění společnosti 

vyplývá z povahy společnosti s ručením omezeným, jež je společností s vázaným 

členstvím.
132

 V krajním případě tak může dojít k situaci, kdy společníkovi nebude 

umožněno společnost opustit, neboť v důsledku rozporů mezi společníky nebude 

dohoda o ukončení účasti společníka dle ust. § 149a ObchZ možná a zároveň půjde o 

společnost s omezenou, či vyloučenou převoditelností obchodního podílu.
133

 V takové 

případě by bylo nucené setrvávání společníka ve společnosti nepřiměřenou tvrdostí.
134

 

Právě v těchto situacích se uplatní institut zrušení účasti společníka soudem nejčastěji.  

Ke zrušení účasti společníka ve společnosti může dojít ve dvou případech, kterými 

jsou zrušení účasti společníka ve společnosti soudem podle ust. § 148 odst. 1 ObchZ a 

zrušení účasti dědice obchodního podílu ve společnosti soudem dle ust. § 116 odst. 2 

ObchZ. 
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3. 1. ZRUŠENÍ ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI SOUDEM 

Právní úpravu zrušení účasti společníka ve společnosti zakotvuje ust. § 148 odst. 1 

ObchZ, které stanoví, že společník nemůže ze společnosti vystoupit, může však 

navrhnout, aby soud zrušil jeho účast ve společnosti, nelze-li na něm spravedlivě 

požadovat, aby ve společnosti setrval. 

Zatímco v případě vyloučení společníka soudem dle ust. § 149 ObchZ je k podání 

žaloby aktivně legitimována společnost a pasivně legitimován společník, proti němuž 

návrh na vyloučení směřuje, v případě zrušení účasti společníka soudem dle ust. § 148 

odst. 1 ObchZ je situace právě opačná, neboť aktivně legitimován k podání návrhu na 

zrušení účasti je pouze společník, který zamýšlí svou účast ve společnosti ukončit, a 

pasivně legitimovanou je společnost, v níž se společník domáhá zrušení své účasti; 

společník není přitom legitimován k podání žaloby o zrušení jiného společníka.
135

 

Žalobcem je tedy společník, domáhající se zrušení své účasti, a žalovanou je společnost, 

v níž společník hodlá svou účast ukončit. K zahájení řízení může dojít pouze na návrh 

společníka u soudu, jímž je věcně a místně příslušný krajský soud, který vede obchodní 

rejstřík, v němž je společnost zapsána, jak stanoví ust. § 9 odst. 3 písm. g) ve spojení s 

§ 200e odst. 1 OSŘ.
136

 

Aby mohlo dojít ke zrušení účast společníka ve společnosti ve smyslu ust. § 148 

odst. 1 ObchZ, musí být v řízení prokázáno, že na společníkovi nelze spravedlivě 

požadovat, aby ve společnosti nadále setrval. Velmi široké zákonné vymezení důvodu 

pro zrušení účasti společníka ve společnosti tak poskytuje značný prostor soudní praxi 

pro míru jejího uvážení, klade však v tomto ohledu na soudy vysoké nároky. V praxi 

půjde zejm. o případy, kdy dochází k podstatnému porušování povinností ze strany 

společnosti, příp. ostatních společníků,
137

 neboť pro posouzení podmínek zrušení účasti 

společníka ve společnosti je rozhodující, jak se chovala společnost, resp. její společníci 

ke společníkovi, který se u soudu domáhá zrušení své účasti.
138

 Z principu subsidiarity 
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přitom vyplývá, že nucené ukončení účasti společníka ve společnosti prostřednictvím 

institutu zrušení účasti dle ust. § 148 odst. 1 ObchZ představuje krajní prostředek 

ochrany, k němuž by společník měl přistoupit až v případě, že vyčerpal ostatní méně 

radikální způsoby řešení.
139

 

V případě, že soud návrhu společníka na zrušení jeho účasti ve společnosti dle ust. 

§ 148 odst. 1 ObchZ vyhoví, zaniká jeho účast dnem právní moci rozhodnutí, obchodní 

podíl se uvolňuje, přechází na společnost a společníkovi vzniká právo na vypořádací 

podíl. Poslední věta tohoto ustanovení odkazuje na obdobnou aplikaci ust. § 113 odst. 5 

a 6 ObchZ upravující postup společnosti v situacích, kdy dochází k uvolnění 

obchodního podílu. Jelikož se právní úprava uvolněného obchodního podílu ve smyslu 

ust. § 113 odst. 5 a 6 ObchZ uplatní ve všech případech, kdy k jeho uvolnění dochází,
140

 

odkazuji ohledně situace po vyloučení společníka ze společnosti soudem na kapitolu 

2. 2. 3. 

Zákon o obchodních korporacích upravuje zrušení účasti společníka soudem v ust. 

§ 205 do značné míry obdobným způsobem jako obchodní zákoník. Z ustanovení § 205 

odst. 1 ZoOK vyplývá, že společník může navrhnout, aby soud zrušil jeho účast ve 

společnosti, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval. Zcela 

odlišně je však upravena otázka vystoupení společníka ze společnosti. Ustanovení § 202 

ZoOK za určitých podmínek vystoupení společníka ze společnosti připouští, tato 

problematika však bude probrána samostatně v kapitole 4. 2. V případě, že soud žalobě 

vyhoví a účast společníka ve společnosti ve smyslu ust. § 205 ZoOK zruší, zaniká jeho 

účast dnem právní moci rozhodnutí, podíl se uvolňuje a společníkovi vzniká právo na 

vypořádací podíl. Jelikož je právní úprava uvolněného podílu obecná a dopadá na 

všechny případy, kdy účast společníka zanikla jinak než převodem podílu, odkazuji 

ohledně situace po vyloučení společníka ze společnosti soudem na kapitolu 2. 2. 5. 4. 

Jelikož se podstata institutu zrušení účasti společníka soudem s novou právní 

úpravou zásadně nemění, zůstane judikatura vztahující se k ust. § 148 odst. 1 ObchZ 

použitelná do značné míry i nadále. Následující kapitoly 3. 1. 1. a 3. 1. 2. zabývající se 

otázkou, kdy ještě na společníkovi lze požadovat, aby ve společnosti setrval, a když už 

tento požadavek není možný, je tak možné vztáhnout s jistou dávkou opatrnosti i na 

právní úpravu zrušení účasti společníka soudem ve smyslu ust. § 205 ZoOK. 
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3. 1. 1. KDY Z POHLEDU JUDIKATURY NELZE NA SPOLEČNÍKOVI 

SPRAVEDLIVĚ POŽADOVAT, ABY VE SPOLEČNOSTI SETRVAL 

Na úvod je třeba zmínit klíčové rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v této oblasti, kterým 

je rozhodnutí ze dne 3. 1. 2001, sp. zn. 29 Cdo 2084/2000, jež stanoví meze, které by 

soud v případě rozhodování o zrušení účasti společníka ve společnosti neměl překročit. 

Při rozhodování o ukončení účasti společníka ve společnosti musí soud dbát jak na to, 

aby odepřením uplatňovaného práva nedošlo k neodůvodněnému zásahu do poměrů 

navrhovatele, tak na to, aby jeho přiznáním nedošlo k neúměrnému zásahu do práv 

společnosti, případně jejích společníků. Ochrana poskytovaná soudem se musí 

vztahovat nejen na navrhovatele, ale i na společnost a ostatní společníky. V tomto 

ohledu musí soud dbát zejm. na to, aby újma způsobená kterékoli ze zúčastněných stran 

nebyla nepřiměřená, tj. aby důsledky zásahu do poměrů společnosti nebyly podstatně 

závažnější, než újma vzniklá navrhovateli z nepřiznání práva.
141

 Jelikož Nejvyšší soud 

ČR tuto zásadu zopakoval v řadě svých pozdějších rozhodnutí,
142

 lze ji považovat 

v rámci jeho rozhodovací praxe za dostatečně ustálenou. 

Mezi prvními se problematikou zrušení účasti společníka ve společnosti dle ust. 

§ 148 odst. 1 ObchZ zabýval Krajský obchodní soud v Brně ve svém rozhodnutí ze dne 

22. 2. 1995, sp. zn. 29/10 Cm 33/93. Soud v něm řešil návrh dvou společníků na zrušení 

jejich účasti ve společnosti založené za účelem provozování mezinárodního 

terminálového překladiště, jehož klientelu měl zajistit třetí společník. Ten však svému 

závazku nedostál, v důsledku toho k realizaci projektu nedošlo a společnost tak 

nenaplnila účel svého založení. Třetí společník zároveň znemožnil ostatním 

společníkům převedení jejich obchodních podílů na jinou osobu, či zrušení společnosti. 

V důsledku nezájmu třetího společníka o společnost zároveň nebylo možné dosáhnout 

žádného rozhodnutí valné hromady, neboť k přijetí rozhodnutí vyžadovala společenská 

smlouva souhlas dvou třetin hlasů, kterého bez tohoto společníka nebylo možné 

dosáhnout, činnost společnosti tak byla ochromena. V soudním řízení třetí společník 

tvrzení žalobců potvrdil a doporučil soudu, aby jejich účast ve společnosti zrušil. Soud 
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návrhu vyhověl a účast obou žalobců zrušil, když vzal za prokázané, že vzhledem 

k nenaplnění účelu společenské smlouvy – vybudování a provozování překladiště, je 

účast žalobců ve společnosti pouze formální a nepřítomnost třetího společníka právně 

znemožňuje výkon jejich práv a povinností.
143

 Lze tak zobecnit, že skutkovou podstatu 

pro zrušení účasti společníka ve společnosti dle ust. § 148 odst. 1 ObchZ naplňuje např. 

stav, kdy nedošlo k realizaci předmětu podnikání, resp. činnosti, a tím ke splnění účelu 

existence společnosti podle společenské smlouvy, a rovněž stav, kdy nepřítomnost 

společníka znemožňuje výkon práv a povinností ostatních společníků vyplývajících ze 

společenské smlouvy. 

Pouze v obecné rovině se k otázce zrušení účasti společníka vyjádřil Nejvyšší soud 

ČR v rozhodnutí ze dne 11. 2. 1997, sp. zn. Odon 25/96, ve kterém dospěl k závěru, že 

je nutné zabývat se vztahy a poměry ve společnosti, zejm. porušováním povinností ze 

strany společnosti vůči společníkovi, popř. porušováním povinností ve vzájemných 

vztazích společníků, a to s ohledem na zabezpečení řádného chodu společnosti; rovněž 

lze zohlednit změny v poměrech společníka, např. v osobní či finanční oblasti. Nejvyšší 

soud nakonec uzavřel, že neshody mezi společníky jsou takového charakteru, že 

neumožňují další fungování společnosti ve stávajícím složení společníků.
144

 Závěry 

Nejvyššího soudu ČR lze shrnout v konstatování, že v situaci, kdy jsou vztahy ve 

společnosti natolik rozvrácené, že společnost není ve stávajícím složení společníků 

funkční, je dán důvod pro zrušení účasti společníka ve smyslu ust. § 148 odst. 1 ObchZ. 

Ke zcela jinému závěru dospěl Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí ze dne 5. 4. 

2006, sp. zn. 29 Odo 389/2005, ve kterém se rovněž zabýval otázkou, zda může být 

důvodem zrušení účasti společníka skutečnost, že pro rozpory mezi společníky 

společnost prakticky nevyvíjí žádnou činnost, což způsobuje, že pro společníka na jedné 

straně plynou ze vztahu ke společnosti určité povinnosti, na druhé straně však z této 

účasti nemá tomu odpovídající prospěch. Nejvyšší soud ČR za těchto okolností dovodil, 

že tato skutečnost není důvodem zrušení účasti společníka, neboť řešení uvedené situace 

nabízí společníkům ust. § 68 odst. 6 písm. c) ObchZ, podle kterého nemůže-li 

společnost vykonávat svou činnost pro nepřekonatelné rozpory mezi společníky, je dán 
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důvod pro její zrušení s likvidací. Podle Nejvyššího soudu ČR obchodní zákoník 

vychází ze zásady, že není-li společnost schopna podnikatelské činnosti pro rozpory 

mezi společníky (a nejsou-li společníci ani schopni se na řešení situace dohodnout), je 

třeba volit takové řešení, při kterém bude zachováno rovné postavení všech společníků 

ve společnosti; takové řešení spatřuje soud právě ve zrušení společnosti, nikoli v 

ukončení účasti některého ze společníků.
145

 Uvedené rozhodnutí umožnila novela 

obchodního zákoníku, která s účinností od 1. 1. 2001 zakotvila v ust. § 68 odst. 6 písm. 

c) ObchZ oprávnění soudu zrušit společnost, která není nadále schopna činnosti pro 

nepřekonatelné rozpory mezi společníky. Je však otázkou, zda by takové rozhodnutí 

nezpůsobilo nepřiměřenou újmu společnosti, jak bylo uvedeno v souvislosti 

s rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 2084/2000, když by řešením dané 

situace mohlo být pouze zrušení účasti některého ze společníků. Zrušení společnosti 

samotné představuje řešení ultima ratio a soud k němu může přistoupit pouze za 

předpokladu, že vyčerpal veškeré mírnější prostředky nápravy vzniklé situace, což 

ostatně koresponduje s požadavkem ust. § 68 odst. 7 ObchZ, jež vyžaduje stanovení 

lhůty k odstranění důvodu, pro který je zrušení navrhováno, před tím, než soud ke 

zrušení společnosti přistoupí.
146

 

Na otázku, kdy již nelze po společníkovi spravedlivě požadovat, aby ve společnosti 

nadále setrval, odpovídá i jedno z posledních rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 

26. 10. 2011, sp. zn. 29 Cdo 4613/2010, v němž Nejvyšší soud ČR dospěl k závěru, že 

bylo-li vydávání časopisu Chovatel prokazatelně hlavním důvodem účasti společníka ve 

společnosti, přičemž ostatní společníci o tom věděli a byli s tím srozuměni, a přestala-li 

společnost uvedený časopis vydávat, resp. ukončila-li smlouvu, která ji k tomu 

zavazovala, aniž by k tomu měla vážný důvod, mohl by takový postup být důvodem, 

pro který nelze na společníku spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval.
147

 

Předestřené závěry Nejvyššího soudu ČR tak představují určitou paralelu k výše 

uvedenému rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Brně, sp. zn. 29/10 Cm 33/93.
148

 

Zatímco rozhodnutí Krajského obchodního soudu v Brně považuje za důvod pro zrušení 
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účasti společníka situaci, kdy nedošlo k naplnění účelu existence společnosti, jde 

v tomto ohledu Nejvyšší soud ČR ještě dál, když prohlásil za možný důvod zrušení 

účasti společníka ve společnosti situaci, kdy došlo ke zmaření účelu vstupu společníka 

do společnosti v důsledku jednání ostatních společníků. 

Na základě výše uvedené judikatury lze uzavřít, že spravedlivé důvody pro zrušení 

účasti společníka ve společnosti ve smyslu ust. § 148 odst. 1 ObchZ lze spatřovat zejm. 

ve skutečnosti, že a) nedošlo k realizaci předmětu podnikání, resp. činnosti, a tím ke 

splnění účelu existence společnosti podle společenské smlouvy, b) nepřítomnost 

společníka znemožňuje výkon práv a povinností ostatních společníků vyplývajících ze 

společenské smlouvy, c) vztahy ve společnosti jsou natolik rozvrácené, že společnost 

není ve stávajícím složení společníků funkční, nebo d) došlo ke zmaření účelu vstupu 

společníka do společnosti v důsledku jednání ostatních společníků, kteří o těchto 

pohnutkách věděli. 

3. 1. 2. KDY Z POHLEDU JUDIKATURY JEŠTĚ LZE NA SPOLEČNÍKOVI 

SPRAVEDLIVĚ POŽADOVAT, ABY VE SPOLEČNOSTI SETRVAL 

Velmi bohatá je judikatura na důvody, pro které nelze účast společníka ve společnosti 

zrušit. V rozhodnutí ze dne 26. 8. 1997, sp. zn. 1 Odon 36/97 se Nejvyšší soud ČR dotkl 

i procesní stránky věci, když řešil otázku, zda se pro porušení zákazu konkurence 

společníkem může jiný společník domáhat ukončení své účasti ve společnosti soudem. 

Nejvyšší soud ČR v této souvislosti dovodil, že pro případ porušení zákazu konkurence 

poskytuje společnosti dostatečnou ochranu ust. § 65 ObchZ, které když společnost 

uplatní, nemůže být porušením zákazu konkurence naplněn důvod pro ukončení účasti 

jiného společníka ve společnosti. Jiná situace však nastane v případě, kdy společnost 

neuplatňuje důsledky porušení zákazu konkurence, ačkoli některý ze společníků takový 

postup navrhl. Není vyloučeno, aby se společník, který neprosadil návrh na uplatnění 

postupů vyplývajících z porušení zákazu konkurence proto, že nemá dostatečný počet 

hlasů k prosazení takového postupu, domohl ukončení své účasti ve společnosti, když 

prokáže, že v důsledku porušení zákazu konkurence po něm nelze spravedlivě 
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požadovat, aby ve společnosti setrval.
149

 Lze tak shrnout, že pokud některý ze 

společníků navrhl postup podle ust. § 65 ObchZ a společnost jeho návrhu nevyhověla, 

nelze zrušení jeho účasti ve smyslu ust. § 148 odst. 1 ObchZ vyloučit. 

V rozhodnutí ze dne 3. 1. 2001, sp. zn. 29 Cdo 2084/2000 Nejvyšší soud ČR 

dovodil, že pouhá účast v řádně fungující společnosti, ve které nevyplývají pro 

společníka z jeho účasti povinnosti, které jej stresujícím způsobem zatěžují, může jen 

stěží způsobovat stres zhoršující zdravotní stav společníka; k takové situaci by mohlo 

dojít, pokud by se přidaly ještě další stresující faktory, např. spory mezi společníky, 

problémy v hospodaření společnosti, pracovní přetížení apod.
150

 Na základě uvedeného 

rozhodnutí lze shrnout, že pokud by účast ve společnosti prokazatelně zhoršovala 

zdravotní stav společníka, bylo by možné za dané situace o zrušení jeho účasti soudem 

uvažovat; situace ve společnosti by však musela být natolik vážná, aby pouhá účast byla 

způsobilá takový stav společníkovi navodit. 

Rovněž v případě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 11. 2004, sp. zn. 29 

Odo 194/2004 důvody, kterých se dovolával žalobce pro zrušení jeho účasti, neobstály. 

Žalobce se domáhal zrušení své účasti soudem z toho důvodu, že jej společnost 

odvolala z funkce jednatele, dále s ním ukončila pracovní poměr, ostatní společníci 

odmítli odkoupit jeho obchodní podíl a v neposlední řadě proto, že nemá reálný vliv na 

řízení společnosti. Nejvyšší soud ČR (ve shodě se soudem odvolacím) k tomu uzavřel, 

že odvolání jednatele z funkce, a to bez ohledu na to, že je jednatel společníkem, je 

právem společníků, neboť na funkci jednatele nemá žádný společník nárok. Takové 

odvolání proto nemůže být samo o sobě důvodem pro zrušení účasti společníka ve 

společnosti. Zda uzavře společník se společností pracovní smlouvu či nikoli je věcí 

dohody mezi nimi, přičemž rovněž platí, že na uzavření takové smlouvy nemá společník 

právní nárok – nestanoví-li to společenská smlouva; to však navrhovatel netvrdil. 

Skončení pracovního poměru proto nemůže být bez dalšího důvodem pro ukončení 

účasti společníka ve společnosti. Rovněž na odkoupení obchodního podílu společníka 

ostatními společníky není právní nárok, takže odmítnutím takového odkoupení nedošlo 

k porušení práv společníka, a nelze z něj proto dovozovat důvod pro ukončení jeho 
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účasti ve společnosti. To, že menšinový společník nemůže ovlivnit poměry ve 

společnosti, je přirozeným důsledkem velikosti jeho obchodního podílu a platí to pro 

všechny společnosti s menšinovými společníky, ani z toho důvodu proto nelze bez 

dalšího účast společníka ve společnosti ukončit.
151

 

K otázce nabídnutí obchodního podílu ostatním společníkům se vyjádřil Nejvyšší 

soud ČR rovněž v rozhodnutí ze dne 17. 4. 2007, sp. zn. 29 Odo 1257/2006, když 

v souladu se svou předchozí rozhodovací praxí zopakoval, že důvodem pro zrušení 

účasti společníka ve společnosti nemůže být skutečnost, že ostatní společníci odmítli 

jeho nabídku na odkoupení zbývajících obchodních podílů, neboť rozhodnutí o tom, zda 

prodají obchodní podíly, je právem společníků a odmítnutím prodeje žádnou povinnost 

vůči společníkovi neporušili.
152

 

Ke zrušení účasti společníka nepřistoupil Nejvyšší soud ČR ani v rozhodnutí ze dne 

24. 2. 2009, sp. zn. 29 Cdo 1263/2007, když jediným důvodem pro zrušení účasti byl 

odchod navrhovatele do důchodu. V této souvislosti zdůraznil, že si společník musel být 

vědom toho, že odchodem do důchodu jeho pracovní poměr ke společnosti končí, čímž 

se jeho vztah ke společnosti kvalitativně mění. Ke zrušení účasti ve společnosti přitom 

nepostačuje, že společníkovi již účast ve společnosti nepřináší žádné výhody a bude jej 

naopak spíše zatěžovat.
153

 

V rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 9. 2006, sp. zn. 29 Odo 789/2005, se 

důvodem pro podání návrhu na zrušení účasti společníka ve společnosti stalo podání 

trestního oznámení na tohoto společníka jednatelem společnosti. Nejvyšší soud ČR se 

však ztotožnil s odvolacím soudem v tom smyslu, že samo podání trestního oznámení 

na společníka není důvodem pro ukončení jeho účasti ve společnosti. Takové oznámení 

může být v konkrétním případě jen výrazem toho, že statutární orgán společnosti, jak 

mu ukládá ust. § 135 odst. 2 ve vazbě na § 194 odst. 5 ObchZ, vykonával svou 

působnost s péčí řádného hospodáře. Přitom ani samotné narušení vztahů mezi 

společníky by u funkční společnosti samo o sobě nebylo důvodem pro ukončení účasti 

společníka ve společnosti ve smyslu § 148 odst. 1 ObchZ.
154
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Na základě výše uvedené judikatury lze učinit obecný závěr, že ke zrušení účasti 

společníka ve smyslu ust. § 148 odst. 1 ObchZ dle okolností soud nepřistoupí zejm. 

v případě, že a) společník požaduje zrušení své účasti z důvodu porušení zákazu 

konkurence jiným společníkem, b) společník požaduje zrušení své účasti z důvodu 

pouhé účasti v řádně fungující společnosti, aniž by byl schopen prokázat, že tato účast 

zhoršuje jeho zdravotní stav, c) společník byl odvolán z funkce jednatele, d) došlo k 

ukončení pracovního poměru se společníkem, e) ostatní společníci odmítli odkoupit 

obchodní podíl společníka, jež zamýšlí společnost opustit, f) společník má v důsledku 

menšinového podílu malý reálný vliv na řízení společnosti, g) společník odešel do 

důchodu, a proto pro něj účast ve společnosti již nepředstavuje žádné výhody, a 

konečně h) bylo podáno trestního oznámení na společníka jednatelem společnosti. 

Z množství případů, ve kterých soud ke zrušení účasti společníka nepřistoupil, mj. 

vyplývá, že jde o institut, který představuje ultima ratio; společník by se k němu měl 

uchýlit až tehdy, kdy mu nezbývá jiná možnost, jak společnost opustit.
155

 

3. 2. ZRUŠENÍ ÚČASTI DĚDICE OBCHODNÍHO PODÍLU VE SPOLEČNOSTI 

SOUDEM 

Speciální právní úpravu zrušení účasti společníka soudem k ust. § 148 odst. 1 ObchZ 

představuje ust. § 116 odst. 2 ObchZ,
156

 které zakotvuje právo dědice obchodního 

podílu domáhat se zrušení své účasti ve společnosti soudem, nelze-li na něm 

spravedlivě požadovat, aby byl společníkem. Dědic nabývá obchodní podíl okamžikem 

smrti zůstavitele na základě ust. § 460 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“, či „ObčZ“), neboť pro okamžik nabytí obchodního 

podílu dědicem nestanoví obchodní zákoník odlišná pravidla.
157

 Dnem smrti zůstavitele 

dochází ex lege ke změně společenské smlouvy v tom smyslu, že se místo zemřelého 

společníka stává společníkem dědic obchodního podílu. Jednateli společnosti následně 

vzniká povinnost zapsat změnu společníka do seznamu společníků dle ust. § 118 ObchZ 

a bez zbytečného odkladu vyhotovit úplné znění společenské smlouvy a spolu 
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s rozhodnutím soudu o dědictví je uložit do sbírky listin, jak stanoví ust. § 141 

ObchZ.
158

 

Společenská smlouva může dědění obchodního podílu pouze vyloučit, nemůže však 

určovat, kteří z dědiců obchodní podíl zdědit mohou či nemohou, popř. klást podmínky, 

jež by dědici měli splňovat, neboť právní úprava dědění v občanském zákoníku (ust. 

§ 460 a násl. ObčZ) je kogentní.
159

 Sporná je otázka, zda by mohla společenská smlouva 

vyloučit z dědění jen obchodní podíl některého ze společníků. Podle J. Dědiče
160

 nelze 

tuto možnost a priori vyloučit, nicméně nelze rovněž vyloučit případnou neplatnost 

takového ujednání společenské smlouvy pro rozpor s ust. § 56a ObchZ. Opačného 

názoru je I. Štenglová
161

, která nepochybuje o tom, že jde o opatření zakládající nerovné 

postavení dědiců, tedy i společníků, které v takovém případě nemá zákonný základ. 

Osobně se ztotožňuji spíše s názorem J. Dědiče, avšak I. Štenglové dávám za pravdu 

v tom smyslu, že bude třeba nejvyšší možné opatrnosti, aby takové ujednání 

společenské smlouvy mělo své opodstatnění – tak tomu podle mého názoru může být 

např. v situaci, kdy by případným dědicem jednoho ze společníků byla osoba zbavená 

svéprávnosti; v daném případě by společnost jistě měla zájem na tom, aby se taková 

osoba nestala společníkem, a zároveň by tato skutečnost nemusela nutně zakládat 

nerovné postavení dědiců, resp. společníků. 

Právo na zrušení své účasti ve společnosti soudem musí dědic uplatnit v prekluzivní 

lhůtě tří měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o dědictví (pro počítání lhůty se 

uplatní úprava obsažená v ust. § 122 ObčZ).
162

 Dědic, který se domáhá zrušení své 

účasti soudem dle ust. § 116 odst. 2 ObchZ, není povinen osobně se podílet na činnosti 

společnosti, a to ani v případě, kdy společenská smlouva takovou povinnost stanoví. 

Pokud by se však dědic obchodního podílu domáhal zrušení své účasti ve smyslu ust. 

§ 148 odst. 1 ObchZ, byl by k osobní účasti ve společnosti povinen, pokud tuto 

povinnost společenská smlouva ukládá; v opačném případě by porušil svou povinnost 

z této smlouvy vyplývající a nesl by případnou právní odpovědnost.
163
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Zatímco v případě ust. § 148 odst. 1 ObchZ zákon ke zrušení účasti společníka 

požaduje, aby prokázal, že na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti 

setrval, v případě zrušení účasti dědice obchodního podílu soudem ve smyslu ust. § 116 

odst. 2 ObchZ zvolil zákonodárce formulaci odlišnou – dědic se může domáhat zrušení 

své účasti, nelze-li na něm spravedlivě požadovat, aby byl společníkem. Byť se uvedená 

ustanovení do značné míry překrývají, je skutková podstata ust. § 116 odst. 2 ObchZ 

širší, když podle mého názoru implicitně soudu přikazuje, aby vždy zohlednil 

skutečnost, že dědic obchodního podílu vstoupil do společnosti za situace, kdy neměl 

možnost ovlivnit rozsah práv a povinností kladených společností na společníky.
164

 

Společnost tak může na dědici obchodního podílu požadovat natolik vysokou míru, 

zejm. osobní, účasti na společnosti, že tento požadavek dědic obchodního podílu nebude 

schopen či ochoten akceptovat.
165

 Soudy by proto v případě zrušení účasti dědice 

obchodního podílu ve smyslu ust. § 116 odst. 2 ObchZ měly postupovat s nejvyšší 

možnou opatrností, když budou posuzovat, co ještě na dědici obchodního podílu je 

spravedlivé požadovat, a co už je za touto, mnohdy velmi tenkou, hranicí. Domnívám se 

proto, že zrušení účasti dědice obchodního podílu podle ust. § 116 odst. 2 ObchZ tak 

bude možné i z důvodů, které by v případě zrušení účasti společníka ve smyslu ust. 

§ 148 odst. 1 ObchZ zcela jistě neobstály. Svého naplnění by v tomto případě mohlo 

dojít i rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. 2. 1997, sp. zn. Odon 25/96,
166

 kde 

soud vyjádřil přesvědčení, že lze posuzovat mj. osobní či finanční poměry společníka, 

které však v rámci daného případu vyznělo poněkud do ztracena. V případě zrušení 

účasti dědice obchodního podílu soudem by však právě konkrétní osobní a finanční 

poměry budoucího společníka měly mít při rozhodování soudu své nezastupitelné 

místo,
167

 neboť si lze jen stěží představit situaci, kdy by bylo spravedlivé požadovat na 

studentovi střední školy, který bydlí na opačném konci republiky, než kde má 

společnost své sídlo, aby se účastnil osobně řízení společnosti, jednou týdně docházel 

na valné hromady, či dokonce aby byl schopen dostát své příplatkové povinnosti, pokud 

by valná hromada k jejímu uložení přistoupila. 
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Zrušení účasti dědice obchodního podílu ve společnosti soudem ve smyslu ust. 

§ 116 odst. 2 ObchZ bude podle mého názoru přicházet v úvahu zejm. v případech, kdy 

společenská smlouva ukládá společníkům povinnost osobní účasti na činnosti 

společnosti, které by dědic obchodního podílu nemusel být schopen či ochoten, ať už 

z důvodu velké vzdálenosti jeho bydliště od sídla společnosti nebo proto, že nemá 

dostatečné znalosti a zkušenosti v oboru podnikání společnosti, nebo by pro něj 

z důvodu velkého pracovního vytížení účast ve společnosti představovala neúměrnou 

zátěž apod.
168

 V takovém případě by další setrvávání dědice obchodního podílu ve 

společnosti představovalo nejen nevítanou zátěž pro potencionálního společníka, ale 

pravděpodobně i pro společnost a ostatní společníky, když by neochota společníka 

podílet se zodpovědně na chodu společnosti mohla bránit jejímu řádnému fungování či 

rozvoji.  

Lze tak uzavřít, že restriktivní výklad ust. § 148 odst. 1 ObchZ dosud uplatňovaný 

soudy, je dle mého názoru zcela na místě, v případě ustanovení § 116 odst. 2 ObchZ lze 

však doporučit spíše výklad extenzivní.
169

 Zcela jistě se přitom uplatní zásada 

formulovaná v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. 1. 2001, sp. zn. 29 Cdo 

2084/2000, kde soud zejm. zdůrazňuje, že ochrana poskytovaná soudem se musí 

vztahovat nejen na navrhovatele, ale i na společnost a ostatní společníky;
170

 při 

rozhodování o zrušení účasti dědice obchodního podílu je tedy podle mého názoru 

nezbytné dbát ve zvýšené míře na to, aby újma způsobená kterékoli ze stran nebyla 

nepřiměřená, resp. nespravedlivá. Je třeba rovněž podotknout, že pokud by marně 

uplynula lhůta, ve které může dědic obchodního podílu požádat soud o zrušení své 

účasti, nabízí se mu příp. možnost podat žalobu o zrušení své účasti ve společnosti 

soudem podle ust. § 148 odst. 1 ObchZ, avšak již z pozice společníka.
171

 

V případě, že soud návrhu dědice na zrušení jeho účasti ve společnosti dle ust. 

§ 116 odst. 2 ObchZ vyhoví, zaniká jeho účast dnem právní moci rozhodnutí, obchodní 

podíl se uvolňuje, přechází na společnost a společníkovi vzniká právo na vypořádací 

podíl. Ustanovení § 116 odst. 2 ObchZ sice důsledky zrušení účasti dědice obchodního 

podílu neřeší, avšak vzhledem k tomu, že je ze své podstaty speciálním ustanovením 
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§ 148 odst. 1 ObchZ,
172

 lze uzavřít, že se uplatní aplikace ust. § 113 odst. 5 a 6 ObchZ 

upravující postup společnosti v situacích, kdy dochází k uvolnění obchodního podílu.
173

 

Jelikož se právní úprava uvolněného obchodního podílu ve smyslu ust. § 113 odst. 5 a 6 

ObchZ uplatní ve všech případech, kdy k jeho uvolnění dochází,
174

 odkazuji 

ohledně situace po zrušení účasti dědice obchodního podílu ve společnosti soudem na 

kapitolu 2. 2. 3.  

Na závěr je třeba podotknout, že ustanovení § 116 odst. 2 ObchZ doznalo zásadních 

změn v důsledku novely provedené zákonem č. 370/2000 Sb., kdy před novelou 

přecházel obchodní podíl na dědice jen při současném splnění dvou podmínek – 

společenská smlouva musela přechod připustit a dědic se zároveň musel o účast ve 

společnosti ve stanovené lhůtě přihlásit.
175

 Právní úprava dědění obchodního podílu tak 

spočívala na zcela opačných zásadách, než jak je tomu dnes. Je možné, že právě 

v důsledku výše uvedených legislativních změn, kdy předchozí právní úprava přinášela 

celou řadu problémů,
176

 společníci při zakládání společnosti dostatečně dbají úpravy 

dědění obchodního podílu ve společenské smlouvě a tato skutečnost se ve svém 

důsledku projevila tak, že není dostupné žádné soudní rozhodnutí, jež by se dotýkalo 

aplikace ust. § 116 odst. 2 ObchZ; k dispozici jsou pouze rozhodnutí týkající se 

obecného zrušení účasti dědice soudem ve smyslu ust. § 148 odst. 1 ObchZ.
177

 

Právní úpravu zrušení účasti dědice podílu ve společnosti soudem zakotvuje zákon 

o obchodních korporacích v ust. § 211 ve spojení s § 42 odst. 1, když v souladu se 

stávající právní úpravou zachovává zásadu, že obchodní podíl se dědí, resp. přechází na 

právního nástupce, neboť ustanovení § 42 odst. 1 ZoOK stanoví, že smrtí nebo zánikem 

společníka přechází jeho podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce, 

ledaže společenská smlouva přechod zakáže nebo omezí. Institut zrušení účasti dědice 

podílu zůstává nadále zachován, a to prostřednictvím ust. § 211 odst. 1 ZoOK, na jehož 

základě se dědic podílu může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, jestliže 

jsou dány důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti 

setrval. Domáhat se zrušení své účasti může dědic podílu v prekluzivní lhůtě tří měsíců 
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od právní moci usnesení soudu o dědictví. Potud tedy zákon o obchodních korporacích 

přebírá právní úpravu obsaženou v obchodním zákoníku; pomineme-li změny 

v systematice, když právní úprava přechodu podílu je upravena v rámci obecné části ve 

společných ustanoveních.  

Změny však doznala právní úprava účasti dědice do okamžiku případného zrušení 

účasti ve společnosti, neboť ustanovení § 211 odst. 2 ZoOK stanoví, že dědic, 

domáhající se zrušení své účasti ve společnosti soudem, se nesmí podílet na činnosti 

společnosti ani v případě, kdy tak stanoví společenská smlouva, ledaže by se písemně 

dohodnul se společníky jinak. Zatímco obchodní zákoník upravuje osobní účast na 

činnosti společnosti jako možnost,
178

 zákon o obchodních korporacích stanoví 

povinnost spočívající v zákazu dědice domáhajícího se zrušení své účasti podílet se na 

činnosti společnosti, kdy k prolomení tohoto zákazu může dojít pouze písemnou 

dohodou s ostatními společníky.  

V případě, že soud žalobě vyhoví a účast dědice ve společnosti dle ust. § 204 ZoOK 

zruší, zaniká jeho účast dnem právní moci rozhodnutí, podíl se uvolňuje a společníkovi 

vzniká právo na vypořádací podíl. Jelikož je právní úprava uvolněného podílu obecná a 

dopadá na všechny případy, kdy účast společníka zanikla jinak než převodem podílu, 

odkazuji ohledně situace po vyloučení společníka ze společnosti soudem na kapitolu 

2. 2. 5. 4. 

4. VYSTOUPENÍ SPOLEČNÍKA ZE SPOLEČNOSTI 

Zatímco obchodní zákoník prostřednictvím ust. § 148 odst. 1 jednostranné ukončení 

účasti ve společnosti v podobě vystoupení zakazuje,
179

 zákon o obchodních korporacích 

vystoupení ze společnosti za zákonem stanovených podmínek nově umožní. Institut 

vystoupení společníka tak rozšíří možnosti jednostranného ukončení účasti společníka 

ve společnosti largo sensu, kdy za takový způsob ukončení lze považovat rovněž institut 

zrušení účasti společníka soudem ve smyslu ust. § 148 odst. 1 ObchZ, resp. jeho 

speciální ust. § 116 odst. 2 ObchZ umožňující zrušení účasti dědice obchodního podílu 

                                                 
178

 Ustanovení § 116 odst. 2 ObchZ: „Dědic, který se domáhá zrušení své účasti ve společnosti soudem, 

není povinen osobně se podílet na činnosti společnosti…“ 
179

 Vyjma vystoupení společníka v souvislosti se změnou právní formy společnosti, jež představuje 

vystoupení ze společnosti sui generis; více k této problematice viz kapitola 4. 1. Více k povaze 

„vystoupení“ společníka ze společnosti viz kapitola 1. 
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soudem; protiváhu na straně společnosti pak představuje institut vyloučení společníka 

ze společnosti soudem dle ust. § 149 ObchZ. Jednostrannost tohoto způsobu ukončení 

účasti lze spatřovat ve skutečnosti, že společník, dá-li mu soud za pravdu, ukončí svou 

účast proti vůli společnosti, v níž byl dosud společníkem. K zániku účasti však nedojde 

pouze na základě vůle společníka, ale až okamžikem právní moci rozhodnutí o zrušení 

jeho účasti; obdobně rovněž v případě vyloučení společníka soudem.
180

 Právě v tomto 

momentu lze spatřovat zásadní rozdíl mezi institutem vystoupení na jedné straně a 

institutem vyloučení společníka či zrušení jeho účasti na straně druhé. Institut 

vystoupení tak bude nadále umožňovat společníkovi opustit společnost, aniž by k tomu 

potřeboval přivolení soudu. 

4. 1. VYSTOUPENÍ SPOLEČNÍKA ZE SPOLEČNOSTI V DŮSLEDKU JEHO 

NESOUHLASU SE ZMĚNOU PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ 

ZÁKONA O PŘEMĚNÁCH 

Jak již bylo výše uvedeno, na základě ust. § 148 odst. 1 věty první ObchZ společník 

nemůže ze společnosti vystoupit. Výjimku z tohoto pravidla představuje ust. § 376 až 

379 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev (dále jen 

„zákon o přeměnách“ či „ZákPřem“), jež stanoví pro vystoupení společníka následující 

pravidla. Ustanovení § 376 odst. 1 ZákPřem dává společníkovi, který se změnou právní 

formy společnosti s ručením omezeným nesouhlasí, oprávnění ze společnosti vystoupit 

ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy byla změna právní formy schválena valnou hromadou, 

jestliže byl společníkem ke dni konání valné hromady, která změnu právní formy 

schválila, a zároveň hlasoval proti schválení této změny. Ustanovení § 376 odst. 2 

ZákPřem  požaduje, aby notářský zápis o rozhodnutí valné hromady společnosti 

obsahoval jména společníků, kteří hlasovali proti schválení změny právní formy,
181

 

s tím, že tyto osoby mají právo ze společnosti vystoupit. Zákon v ust. § 377 ve spojení s 

§ 19 odst. 2 a 3 ZákPřem stanoví třicetidenní lhůtu, kterou má společník k tomu, aby 

                                                 
180

 P. Čech, op. cit. sub. 7, s. 50. 
181

 Obecný požadavek, aby notářský zápis o usnesení valné hromady společnosti obsahoval v souladu 

s ust. § 77 odst. 1 notářského řádu „vše, co je důležité“, tedy i konkrétní počet hlasů odevzdaných ve 

prospěch každého návrhu usnesení, a aby tak notářský zápis naplnil svou osvědčovací funkci, formuluje 

v souvislosti s požadavky na formu usnesení valné hromady K. Eliáš in Eliáš, K.: Otázka formy při tvorbě 

vůle společnosti s ručením omezeným jejím nejvyšším orgánem. Ad Notam, 1997, č. 1, s. 3. 
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společnosti doručil písemné oznámení o svém vystoupení. Tato lhůta se začíná počítat 

ode dne konání valné hromady, která o přeměně rozhodla, resp. ode dne, kdy se 

společník na základě oznámení o výsledku hlasování dozvěděl o tom, že rozhodnutí o 

změně právní formy bylo přijato valnou hromadou. Pro vystoupení společníka stanoví 

zákon v ust. § 378 ZákPřem písemnou formu; vystoupení nelze přitom odvolat. Účast 

vystupujícího společníka zaniká ve smyslu ust. § 378 odst. 3 ZákPřem dnem zápisu 

změny právní formy do obchodního rejstříku. Společník, který takto ze společnosti 

vystoupil, má v souladu s ust. § 379 ZákPřem právo na vypořádací podíl, jehož výše se 

stanoví na základě konečné, řádné, mimořádné či mezitímní účetní závěrky sestavené ke 

dni předcházejícímu den zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku, pokud 

společenská smlouva nestanoví jiný způsob. V tuto chvíli představuje úprava 

vystoupení v zákoně o přeměnách jedinou účinnou právní úpravu jednostranného 

vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným.
182

 

Pro úplnost je třeba dodat, že o vystoupení largo sensu lze hovořit rovněž v případě 

vzdání se práva na výměnu podílů při fúzi (sloučením i splynutím) nebo rozdělení 

(zejm. rozštěpením) podle ust. § 77 písm. b) ZákPřem. Pomocí institutu vzdání se práva 

na výměnu tak může společník docílit podobného výsledku jako v případě vystoupení, 

tedy jednostranného ukončení účasti společníka ve společnosti. Podstatou tohoto 

institutu je však vzdání se práva se všemi svými důsledky – společník tak zejm. nemá 

právo na vypořádání ve smyslu ust. § 7a ZákPřem.
183

 

4. 2. VYSTOUPENÍ SPOLEČNÍKA ZE SPOLEČNOSTI V PRÁVNÍ 

ÚPRAVĚ ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 

Zákon o obchodních korporacích v českém právním řádu v obecné rovině
184

 nově 

zakotvuje tzv. abandonní právo společníka. Jde o právo společníka opustit společnost, 

jež obchodní zákoník neumožňuje, přičemž absenci právní úpravy abandonního práva 

částečně kompenzuje institutem zrušení účasti společníka soudem.
185

 Důvodová zpráva 

                                                 
182

 Autorka zde má na mysli jednostranné ukončení účasti společníka stricto sensu, kde k zániku účasti 

dochází na základě projevu vůle tohoto společníka a není třeba žádné jiné právní skutečnosti. 
183

 P. Čech, op. cit. sub. 7, s. 50 – 51. 
184

 Pomineme-li specifickou právní úpravu vystoupení dle zákona o přeměnách, jak bylo vyloženo 

v kapitole 4. 1. 
185

 P. Čech, op. cit. sub. 7, s. 50. 
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k návrhu zákona o obchodních korporacích o abandonním právu výslovně hovoří pouze 

ohledně ust. § 164 ZoOK v souvislosti s příplatkovou povinností, avšak z povahy věci 

vyplývá, že o abandonním právu je možné hovořit i v ostatních případech, kdy zákon 

vystoupení ze společnosti umožňuje. Zákon o obchodních korporacích umožňuje 

vystoupení společníka ze společnosti v případě, kdy 1) společník nesouhlasí se změnou 

převažující povahy podnikání společnosti, nebo s prodloužením jejího trvání (ust. § 202 

odst. 2 ZoOK),
186

 2) společník nesouhlasí s uložením příplatkové povinnosti (ust. § 164 

ZoOK),
187

 nebo 3) společník zamýšlí prodat svůj podíl a orgán, jehož souhlasem je 

převod podílu podmíněn, je buď nečinný, nebo souhlas bez udání důvodu neudělil 

(ust. § 207 ZoOK).
188

 

Jelikož vystoupením společníka ze společnosti dochází k uvolnění podílu, jehož 

právní úprava je obecná a dopadá na všechny případy, kdy účast společníka zanikla 

jinak než převodem podílu, odkazuji ohledně situace po vystoupení společníka ze 

společnosti na kapitolu 2. 2. 5. 4. 

4. 2. 1. VYSTOUPENÍ SPOLEČNÍKA ZE SPOLEČNOSTI OBECNĚ 

Právní úprava vystoupení společníka ze společnosti bude s účinností zákona o 

obchodních korporacích koncipována odlišným způsobem. Zatímco ustanovení § 148 

odst. 1 věty první ObchZ stanoví, že společník nemůže ze společnosti vystoupit, 

ustanovení § 202 odst. 1 ZoOK dovoluje společníkovi ze společnosti vystoupit 

v případě, kdy to připouští zákon. Podle ustanovení § 202 odst. 2 ZoOK je tak oprávněn 

vystoupit společník, který nesouhlasil s přijatým rozhodnutím valné hromady o změně 

převažující povahy podnikání společnosti, nebo o prodloužení trvání společnosti, a 

zároveň hlasoval na valné hromadě proti takovému rozhodnutí. Zdůrazněna je zároveň 

rozhodovací autonomie společníků, kteří mohou zákonné podmínky vystoupení ze 

společnosti ve smyslu ust. § 202 prostřednictvím společenské smlouvy zúžit, či 

vyloučit; rozšíření možností vystoupení není podle mého názoru s ohledem na kogentní 

charakter ustanovení odstavce prvního možné.
189

 V obou dvou zákonem uvedených 

                                                 
186

 Více viz kapitola 4. 2. 1. 
187

 Více viz kapitola 4. 2. 2. 
188

 Více viz kapitola 4. 2. 3. 
189

 Obdobně rovněž v případě vystoupení společníka v souvislosti s příplatkovou povinností, více 

viz kapitola 4. 2. 2. 
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případech jde o změny ve společnosti zásadního charakteru, jež by mohly společníka 

zatížit nad míru, kterou je schopen či ochoten unést, proto zákon dává společníkovi 

možnost společnost opustit. Na vystoupení společníka dle ust. § 202 ZoOK se ohledně 

jeho podílů, kterými hlasoval proti změně převažující povahy podnikání či prodloužení 

trvání společnosti, užije obdobně ustanovení § 164 ZoOK upravující vystoupení 

společníka v souvislosti s příplatkovou povinností, tudíž v tomto ohledu odkazuji na 

následující kapitolu. 

4. 2. 2. VYSTOUPENÍ SPOLEČNÍKA ZE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI 

S PŘÍPLATKOVOU POVINNOSTÍ  

Právní úprava příplatkové povinnosti v zákoně o obchodních korporacích spočívá do 

určité míry na podobných zásadách jako právní úprava obsažená v obchodním 

zákoníku. V souladu s ustanovením § 162 ZoOK může společenská smlouva určit, že je 

společnost oprávněna usnesením valné hromady uložit společníkům povinnost 

poskytnout peněžitý příplatek. Odlišným způsobem je však upravena výše příplatkové 

povinnosti. Podle ustanovení § 162 odst. 2 ZoOK společenská smlouva určí, jakou výši 

nesmí příplatky ve svém souhrnu překročit, jinak se k usnesení valné hromady o 

příplatkové povinnosti nepřihlíží. Maximální výše souhrnu příplatků tak nebude nadále 

kogentní, ale určí ji společenská smlouva s tím, že nebude-li tato výše stanovena, 

nebude možné příplatkovou povinnost uložit. V takovém případě se uplatní fikce, že 

společenská smlouva příplatky nepřipouští.
190

 Společenská smlouva rovněž stanoví, 

s jakými podíly je příplatek spojen. Domnívám se však, že ust. § 162 odst. 2 je třeba 

chápat ve vazbě na ust. § 135 ZoOK tak, že příplatkovou povinnost lze vázat pouze na 

některé druhy podílů, nikoli však na konkrétní podíly, neboť taková situace by založila 

nerovné postavení mezi společníky. Společenská smlouva může rovněž stanovit, že 

společníci poskytují příplatky jinak, než podle poměru svých vkladů, jak stanoví ust. 

§ 162 odst. 3 ZoOK. Důvod odlišného stanovení výše příplatkové povinnosti lze 

spatřovat zejm. v opuštění hlediska základního kapitálu v souvislosti se změnou chápání 

jeho funkce v zákoně o obchodních korporacích.
191

  

                                                 
190

 Důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních korporacích ohledně příplatkové povinnosti. 
191

 Výše základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným má dle ust. § 142 odst. 1 ZoOK nadále 

činit min. 1 Kč, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Právní úprava v zákoně o obchodních 
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Zásadní posun lze spatřovat ve znění ust. § 164 ZoOK, které umožňuje, aby 

společník, který pro příplatkovou povinnost nehlasoval, mohl společnosti písemně 

oznámit své vystoupení ohledně podílu, na který je příplatková povinnost vázána. 

Z dikce citovaného ustanovení vyplývá, že postačí, pokud se při hlasování o příplatku 

společník hlasování zdržel.
192

 Účinností vystoupení posléze příplatková povinnost 

zaniká. Vystoupení ze společnosti je možné do jednoho měsíce ode dne rozhodnutí 

valné hromady o příplatkové povinnosti, ode dne, kdy bylo společníkovi oznámeno, že 

valná hromada rozhodla o příplatkové povinnosti podle ust. § 174 ZoOK, nebo že bylo 

přijato rozhodnutí o příplatkové povinnosti mimo valnou hromadu ve smyslu ust. § 177 

ZoOK; jinak se k vystoupení nepřihlíží.  

Právo vystoupit ze společnosti podle ust. § 164 odst. 3 ZoOK může uplatnit pouze 

společník, který zcela splnil svou vkladovou povinnost spojenou s podílem, na který 

byla příplatková povinnost vázána. Vystoupení společníka ve smyslu ust. § 164 odst. 4 

ZoOK se stává účinným posledním dnem měsíce, ve kterém došlo písemné oznámení 

společnosti. Ustanovení § 164 ZoOK je však dispozitivní a společenská smlouva může 

tuto problematiku upravit jinak. S ohledem na ust. § 202 odst. 1 ZoOK je nicméně třeba 

podotknout, že společenská smlouva může podle mého názoru možnost vystoupení 

společníka v souvislosti s příplatkovou povinností pouze omezit či vyloučit, příp. jiným 

způsobem upravit procesní stránku věci; nelze však možnosti vystoupení rozšířit, neboť 

vystoupení společníka ze společnosti je ve smyslu kogentního ust. § 202 odst. 1 ZoOK 

možné pouze tehdy, připouští-li ho zákon.
193

 

V souvislosti s nabytím účinnosti vystoupení společníka ze společnosti nabízí 

zajímavý podnět k zamyšlení rozhodnutí německého Vrchního zemského soudu 

                                                                                                                                               
korporacích tak reflektuje pokles významu základního kapitálu, resp. jeho garanční funkce, ve společnosti 

s ručením omezeným, který v posledních letech tento institut zaznamenal, neboť vhodnější, než se řídit 

výší základního kapitálu, je posuzovat kondici společnosti pomocí jiných měřítek, kterými jsou podle 

důvodové zprávy k návrhu zákona o obchodních korporacích zejm. test insolvence, přísnější pravidla 

správy, pravidla podnikatelských seskupení apod. Zdrojem inspirace nové právní úpravy se stal zejm. Čl. 

19 Návrhu Nařízení o statutu evropské soukromé společnosti, jež požaduje minimální základní kapitál ve 

výši 1 Eur. (Není přitom bez zajímavosti, že východiskem platné právní úpravy základního kapitálu ve 

společnosti s ručením omezeným je Druhá směrnice Rady č. 77/91/EHS, tzv. kapitálová směrnice, která 

sice upravuje otázky spojené se základním kapitálem akciových společností, Česká republika však 

rozšířila její působnost i na společnosti s ručením omezeným, jak uvádí např. P. Čech in Čech, P.: Přijatá 

novela druhé směrnice nakročila k vyšší flexibilitě základního kapitálu. Právní zpravodaj, 2006, č. 11, s. 

3.) K relativizaci základního kapitálu viz např. dále P. Čech in Čech, P.: Připravované změny v evropské 

úpravě tvorby a zachování základního kapitálu. Právní rozhledy, 2005, č. 6, s. 214; a S. Černá in 

Černá, S.: Přehodnotí Evropa přístup k základnímu kapitálu? Právní rozhledy, 2005, č. 22, s. 816. 
192

 Důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních korporacích ohledně příplatkové povinnosti. 
193

 Obdobně rovněž v případě obecných podmínek vystoupení společníka v kapitole 4. 2. 1. 
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Brandenburg ze dne 30. 11. 2009, sp. zn. II ZR 208/08.
194

 Vrchní zemský soud se zde 

mj. vyjadřuje k situaci, v jakém rozsahu vykonává svá společenská práva společník, jež 

zamýšlí vystoupit ze společnosti, avšak k účinnosti tohoto vystoupení je třeba 

rozhodnutí společnosti předpokládané stanovami. V takovém případě zůstává podle 

soudu společníkem až do rozhodnutí společnosti, svá členská práva smí však vykonávat 

pouze potud, pokud je dotčen jeho zájem na odstupném, jež mu náleží; členské 

povinnosti společníka jsou pak příslušně redukovány. Předestřený závěr vrchního 

zemského soudu může vést k zamyšlení, jaké je vlastně postavení společníka, který 

oznámil společnosti své vystoupení, jež však ve smyslu ust. § 164 odst. 4 ZoOK nabývá 

účinnosti až posledním dnem měsíce, ve kterém písemné oznámení o vystoupení 

společnosti došlo. Ve světle výše uvedených skutečností tak lze učinit závěr, že 

společník, který oznámil společnosti své vystoupení, by se měl nadále zdržet aktivní 

účasti na společnosti a rozhodně by neměl činit kroky, jež by byly způsobilé společnost 

poškodit, což ostatně vyplývá i z principu loajality.
195

 

Problematiku vystoupení společníka ze společnosti v souvislosti s příplatkovou 

povinností lze tak uzavřít konstatováním, že napříště bude zákon v obecné rovině 

umožňovat vystoupení společníka nesouhlasícího s uložením příplatkové povinnosti, 

což pravděpodobně povede k snížení počtu případných kadučních řízení zahajovaných 

z důvodu porušení příplatkové povinnosti. 

4. 2. 3. VYSTOUPENÍ SPOLEČNÍKA ZE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI 

S PŘEVODEM PODÍLU 

Celé řady zásadních změn doznala v zákoně o obchodních korporacích právní úprava 

převodu podílu.
196

 Stanoví-li obchodní zákoník v ust. § 115 pravidlo, že obchodní podíl 

lze na jiného společníka převést jen se souhlasem valné hromady společnosti, zákon o 

obchodních korporacích zakotvuje v ust. § 207 odst. 1 pravidlo opačné – podíl bude na 

jiného společníka nadále zásadně převoditelný, aniž by k tomu byl nutný souhlas valné 

                                                 
194

 Rozsudek Vrchního zemského soudu Brandenburg ze dne 30. 11. 2009, sp. zn. II ZR 208/08. In: 

Právní rozhledy, 2010, č. 12, s. 455. 
195

 Obecně je tato povinnost zakotvena v ust. § 159 odst. 1 NObčZ ve vztahu k orgánu právnické osoby a 

rovněž v ust. § 51 odst. 1 ZoOK v rámci pravidel jednání člena orgánu obchodní korporace. Vzhledem 

k tomu, že judikatura dovodila, že jde o obecný princip (viz kapitola 2. 3. 1.), není důvodu, proč by se 

zásada loajality neměla vztahovat rovněž na společníka společnosti. 
196

 K otázce pojmu „podíl“ a „obchodní podíl“ viz kapitola 2. 2. 5. 4.  
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hromady společnosti. V souladu s ust. § 207 odst. 2 ZoOK může společenská smlouva 

podmínit převod podílu souhlasem některého z orgánů společnosti, a v případě, že 

souhlas k převodu nebude dán do šesti měsíců ode dne uzavření smlouvy, nastanou 

tytéž účinky jako v případě odstoupení od smlouvy, nestanoví-li smlouva o převodu 

podílu jinak. Na okamžik udělení souhlasu je rovněž vázáno nabytí účinnosti smlouvy o 

převodu podílu.  

Zásadní změnu ve prospěch společníka přináší ust. § 207 odst. 3 ZoOK zakotvující 

právo společníka po zániku smlouvy o převodu podílu ze společnosti vystoupit 

v případě, že orgán bude nečinný nebo neudělí souhlas bez udání důvodu. Jelikož zákon 

odkazuje na subsidiární použití ust. § 164 ZoOK, lze učinit závěr, že společník vystoupí 

ze společnosti pouze ohledně podílu, k němuž je právo na vystoupení vázáno, v případě 

ostatních podílů zůstane účast společníka ve společnosti zachována.  

Důležitou podmínku představuje ust. § 164 odst. 3 ZoOK doplňující, že vystoupit 

může pouze společník, který zcela splatil svou vkladovou povinnost spojenou 

s podílem, jež se stal předmětem smlouvy o převodu podílu, a ohledně něhož zamýšlí 

společník ze společnosti vystoupit.  

K uplatnění práva na vystoupení ze společnosti dává ust. § 207 odst. 3 ZoOK 

společníkovi jeden měsíc ode dne zániku smlouvy o převodu podílu, jinak se 

k vystoupení nepřihlíží. Vystoupení, jež je společník povinen oznámit společnosti 

v písemné formě (ust. § 164 odst. 1 ZoOK), nabývá účinnosti posledním dnem měsíce, 

v němž ve smyslu ust. § 164 odst. 4 ZoOK došlo písemné oznámení o vystoupení 

společnosti. 

Lze tak uzavřít, že napříště bude společník za splnění zákonných podmínek 

oprávněn ze společnosti vystoupit v případě, že společnost bezdůvodně zmaří prodej 

jeho obchodního podílu. 
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ZÁVĚR 

Cílem práce byla detailní analýza právní úpravy vztahující se k institutu vyloučení 

společníka a zrušení jeho účasti ve společnosti s ručením omezeným. S ohledem na 

nedávné završení rekodifikačních snah v oblasti soukromého práva, jež vyústily v přijetí 

nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, jež se doslova před 

několika dny staly součástí právního řádu České republiky, s účinností stanovenou na 

1. 1. 2014, věnuje práce rozsáhlý prostor komparaci stávající a budoucí právní úpravy. 

Z toho důvodu je vždy probrána nejprve stávající právní úprava, představovaná zejm. 

obchodním zákoníkem, a následuje pohled na dané téma dle právní úpravy v zákoně o 

obchodních korporacích, resp. v novém občanském zákoníku. V některých 

odůvodněných případech jsou však právní úpravy probrány odděleně. Jde o právní 

úpravu kadučního řízení, která je vyložena nejprve z pohledu obchodního zákoníku a 

poté dle zákona o obchodních korporacích, a institut vystoupení společníka, jež je 

s ohledem na svou povahu probrán v samostatné kapitole. 

Jelikož jádro právní úpravy představuje několik málo zákonných ustanovení, jež se 

dočkala svého upřesnění v podobě bohaté judikatury, je právě analýze judikatury 

věnován rozsáhlý prostor; v největší míře se tato skutečnost projevuje v kapitole 

věnované vyloučení společníka soudem a zrušení účasti společníka soudem. 

Pozornost si podle mého názoru zaslouží pasáže, jež v rámci výkladu kadučního 

řízení v právní úpravě zákona o obchodních korporacích, upozorňují na možné budoucí 

výkladové problémy a poukazují rovněž na nedostatky, či dokonce chyby vzniklé 

nedůsledností zákonodárce, nové právní úpravy. Zajímavá je rovněž otázka subsidiarity 

ustanovení nového občanského zákoníku upravující vyloučení člena spolku ve vztahu 

ke kadučnímu řízení dle zákona o obchodních korporacích. 

Poměrně značný prostor je věnován zrušení účasti dědice obchodního podílu 

soudem, neboť jde podle mého názoru o problematiku v odborné literatuře značně 

opomíjenou.  

S ohledem na odlišnosti analyzovaných právních úprav nebylo vždy vzhledem k 

zaměření a rozsahu práce možné, probrat veškeré aspekty vztahující se, byť jen 

okrajově, k danému institutu. Snažila jsem se nicméně probrat vše, co se daného tématu 

bezprostředně dotýká, pokud možno vyčerpávajícím způsobem. 
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RESUMÉ 

Cílem této práce je analýza právní úpravy vztahující se k vyloučení společníka a zrušení 

jeho účasti ve společnosti s ručením omezeným v české republice. Toto téma jsem si 

vybrala z toho důvodu, protože mu podle mého názoru není v odborných kruzích 

věnována taková pozornost, jakou by si zasloužilo, navzdory tomu, že se dotýká 

velkého množství právnických osob. Práce vychází z analýzy zákonů, komentářů, 

odborné literatury, odborné literatury a článků a soudní judikatury a srovnává 

současnou právní úpravu s novou právní úpravou představovanou novým občanským 

zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. Přínos této práce spatřuji především 

v kritickém pohledu na tuto novou právní úpravu a v nastínění potencionálních 

budoucích výkladových problémů. 

Práce sestává ze čtyř kapitol, z nichž každá se zabývá odlišnými aspekty pohledu 

na problematiku jednostranného ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením 

omezeným. Kapitola první slouží jako odrazový můstek pro vysvětlení způsobu právní 

úpravy jednostranného ukončení účasti společníka ve společnosti. 

 Kapitola druhá je členěna do tří hlavních částí. Podkapitola první se zabývá 

vyloučením společníka valnou hromadou společnosti. Podkapitola druhá se soustředí na 

proceduru vyloučení společníka v podobě tzv. kadučního řízení a srovnává současnou a 

novou právní úpravu. Osobně považuji zejm. tuto část za hodnou pozornosti, neboť 

podrobně analyzuje novou právní úpravu této problematiky a upozorňuje na celou řadu 

možných výkladových problémů. Část třetí uzavírá toto téma vyloučením společníka 

soudem s důrazem na soudní judikaturu. 

Kapitola třetí se zabývá zrušením účasti společníka ve společnosti, tedy způsobem 

jednostranného ukončení účasti společníka ve společnosti z vůle tohoto společníka, 

proti vůli společnosti. Kapitola je založena na judikatuře a sestává ze dvou částí. První 

část se zabývá zrušením účasti společníka ve společnosti soudem, druhá pak zrušením 

účasti dědice obchodního podílu ve společnosti soudem. 

Kapitola čtvrtá reflektuje zavedení nového institutu abandonního práva společníka 

v zákoně o obchodních korporacích a věnuje se jednotlivým způsobům vystoupení, vč. 

pasáže věnované institutu vystoupení společníka v souvislosti s přeměnami společnosti. 

Závěrečná kapitola shrnuje výsledky práce a nabádá k opatrnosti při užívání a 

aplikaci nové právní úpravy. 
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EXPULSION OF SHAREHOLDER AND TERMINATION OF HIS 

PARTICIPATION IN THE LIMITED LIABILITY COMPANY 

ABSTRACT 

The purpose of my thesis is to analyze the legal regulation regarding exclusion of a 

shareholder and termination of his participation in a limited liability company in the 

Czech Republic. I have chosen this topic because of a lack of scholarly interest in this 

particular question of corporate law, even though it is a highly practical matter. The 

study analyzes law, commentaries, books, articles and relevant case law and compares 

the current legal regulation with the new legal regulation represented by the new Civil 

Code and the Act on Commercial Corporations. The main contribution of this paper is 

in a providing a critical perspective on this new legal regulation and in identification of 

future eventual interpretative problems. 

The thesis is composed of four chapters, each of which deals with different aspects 

of a view on problems of unilateral termination of a participation of shareholder in the 

limited liability company. Chapter One is introductory and explains the provisions of 

legal regulation of unilateral termination of participation of shareholder. 

Chapter Two is subdivided into three main parts. Part One focuses on expulsion of 

shareholder by the general meeting of the company. Part Two is closely concentrated on 

a procedure of member expulsion, the so called “kaduční řízení“, and compares the 

current and new legal regulation. I consider this part of my thesis very interesting 

because it analyzes in detail the new legal regulation of this dilemma and investigates a 

lot of potencial interpretative problems. Part Three concludes the issue of member 

expulsion with expulsion of shareholder by a court decision, accenting relevant case 

law. 

Chapter Three mentions the situation of unilateral termination of participation of 

shareholder in the limited liability company based on his decision, without approval of 

the company or other shareholders. The chapter is based on case law and consists of two 

parts. Part One deals with termination of participation of shareholder in the company by 

a court decision. Part Two concentrates on problems resulting from the inheritance of 

share. 

javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/VI8V7QYPJ953VKMLKIQF18DIUYAIAVD3JY8HXKA7CR4N6DUAPR-68072?func=service&doc_number=001298123&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://ckis.cuni.cz/F/VI8V7QYPJ953VKMLKIQF18DIUYAIAVD3JY8HXKA7CR4N6DUAPR-68072?func=service&doc_number=001298123&line_number=0012&service_type=TAG%22);


67 

 

Chapter Four is, above all, a reflection of the new institute of abandonment right of 

the shareholder grounded in the Act on Commercial Corporations and documents 

related to the abandonment right (with a passage devote to abandonment right in the Act 

on Transformation of Corporations).  

Conclusions are drawn in the Closing Chapter and it is suggested to be careful 

while using and commenting the new legal regulation. 
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