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Abstrakt 

 

Tato práce se zaměřuje na problematiku postavení společníka v kapitálové 

společnosti, konkrétně na otázku vlivu společníka na její řízení. V práci jsou rozebrána 

jednotlivá společnická práva, přiznána mu obchodním zákoníkem, které souvisí 

s uplatněním práva na řízení společnosti. 

První a druhá kapitola podává přehled základních pojmů. Jsou tady 

charakterizovány jednotlivé kategorie obchodních společností s důrazem na vymezení 

společnosti kapitálové a odlišení od osobních společností. Zároveň je v této části práce 

obecně pojednáno o postavení společníka v kapitálové společnosti zejména ve vztahu 

k jeho podílu v této společnosti. 

Jádro práce tvoří nejrozsáhlejší třetí kapitola, kde je věnován prostor konkrétním 

právům společníka uplatňovaným zejména na valné hromadě, ale také k oprávněním 

vykonávaným ve vztahu k ostatním orgánům společnosti, především statutárnímu 

orgánu. Jednotlivá dílčí práva jsou charakterizována zejména z pohledu sporných otázek 

a popis těchto oprávnění je založen na konfrontaci různých názorových směrů a na 

závěrech soudní judikatury. 

Otázkou postavení a rozhodování jediného společníka se zabývá čtvrtá kapitola. 

Ve společnostech s jediným společníkem totiž platí určité výjimky. Důvodem je, že 

valná hromada, nejvýznamnější orgán kapitálové společnosti, se nesvolává a v její 

působnosti rozhoduje jediný společník. Účelem tohoto oddílu je poukázat na specifika 

postavení jediného společníka ve společnosti. 

V páté kapitole je věnována pozornost podnikatelským seskupením, protože 

hospodářská propojení jednotlivých podnikatelů nejsou v praxi výjimkou. Cílem je 

podat obecný výklad v této oblasti, se zaměřením na vztah ovládání a určení postavení 

ovládající osoby. Dále je zde rozebrán institut jednání ve shodě jako prostředek zesílení 

svého vlivu na ovládající osobu. 

Šestá kapitola pojednává o konkrétní formě podnikatelských seskupení a to o 

koncernu jak smluvnímu tak faktickému, kterému je věnován největší prostor. 
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V souvislosti s ním jsou vymezeny možné způsoby prosazování vlivu ovládající osoby 

na osobu ovládanou a zároveň určitá omezení, kterými je ovládající osoba limitována. 

Stručné je obsažena i ochrana mimo stojících společníků. Pojednání o prosazování vlivu 

řídící osoby ve smluvním koncernu založeném ovládací smlouvou spočívá na poukázání 

na odlišnosti od faktického koncernu. Důraz je kladen na udělování pokynů 

statutárnímu orgánu řízené osoby s poukazem na konkrétní omezení a ve zkratce se 

mluví i o smlouvě o převodu zisku. 

Poslední kapitola se věnuje změnám, které by měla přinést nova právní úprava 

ve formě zákona o obchodních korporacích. Ten je zatím ve fázi projednávání 

Parlamentem ČR.  


