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Úvod 

 

Téma této diplomové práce je vliv společníka na řízení kapitálové společnosti. 

Jelikož společníkům kapitálových společností náleží široké spektrum oprávnění, budu 

se zabývat jen těmi, které úzce souvisí s právem podílet se na řízení společnosti. To 

platí i o vztahu společníka k jednotlivým orgánům společnosti, protože komplexní 

výklad těchto vztahů by šel zbytečně nad rámec rozsahu tohoto témata. 

V prvních kapitolách se zaměřím zejména na obecnější vymezení pojmů, což 

považuji za nezbytné vzhledem k tomu, že budou stěžejní pro celý výklad témata. Jedná 

se o pojmy jako obchodní společnost, resp. kapitálová obchodní společnost a společník 

v takové společnosti. 

Dále se už zaměřím na konkrétní projevy práva na řízení společnosti, které 

souvisí zejména s účastí na valné hromadě, jakožto orgánu, prostřednictvím kterého 

společník toto své právo v největší míře uplatňuje. Také považuju za důležité vymezit a 

vysvětlit rozdíly mezi právem na řízení společnosti a právem k obchodnímu vedení, 

jelikož hranice mezi nimi jsou nejasné, o čem svědčí v rámci této problematiky i četná 

judikatura. 

Ve své práci také pojednám o společnosti s jediným společníkem, jelikož ta 

v praxi není žádnou výjimkou, přičemž se zde budu snažit vystihnout specifika typické 

pro jednočlenné společnosti. 

Rozeberu také obecné otázky podnikatelských seskupení, zejména vymezení 

vztahu ovládání s poukazem na faktory určující postavení ovládající osoby. V rámci 

tohoto výkladu budou předmětem mého zaměření podnikatelská seskupení 

koncernového typu, především koncern faktický, s cílem poukázat na jednotlivé 

způsoby prosazování vlivu v ovládané společnosti. Nevyhnu se však ani koncernu 

smluvnímu a s ním spojené ovládací smlouvě. 

Cílem práce je pak prostřednictvím nastínění základních principů a fungování 

řídícího mechanizmu v rámci kapitálových společností logicky dospět k závěru, v jaké 
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míře se společník podílí na řízení společnosti u jednotlivých forem kapitálových 

společnosti, jakým způsobem, a zda je tento vliv dostatečný či nikoli. Zároveň nastíním 

připravované změny z oblasti kapitálových společností, které by se mohli objevit 

s platností a účinností projednávaného zákona o obchodních korporacích. 
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1. Pojem a dělení obchodních společností 

 

 Vzhledem k tomu, že předmětem mé diplomové práce je zkoumání vlivu 

společníka na řízení kapitálové společnosti, považuji za nezbytné vymezit nejdříve 

pojmy obchodní společnost, kapitálová obchodní společnost a její společník. Ve vztahu 

k tématu práce budu totiž stěžejní pro následující kapitoly. 

1.1. Obchodní společnost 

Obchodní společnosti nejsou v obchodním zákoníku definovány, ten je pouze 

charakterizuje v § 56 odst. 1. Podle této charakteristiky je obchodní společností 

právnická osoba založená za účelem podnikání, nestanoví-li právo Evropských 

společenství či zákon jinak. Tato charakteristika je spatřována jako ne zcela výstižná a 

přesná, neboť některé společnosti lze zakládat i za jiným, než podnikatelským účelem 

(např. za účelem charitativní, vědecké a výzkumné činnosti apod.), jako je to v případě 

společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.1

Ustanovení § 56 odst. 1 ObchZ podává také taxativní výčet jednotlivých forem 

obchodních společností. Tento výčet zahrnuje veřejnou obchodní společnost, 

komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, 

evropskou společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. První čtyři zmíněné 

společnosti jsou primárně upraveny obchodním zákoníkem, proto zde můžeme hovořit o 

společnostech českého práva. Evropská společnost a evropské hospodářské zájmové 

sdružení jsou upraveny prvotně právem Evropských společenství, jedná se tedy o 

společnosti práva evropského.

 

2

                                                 
1 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J., a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako 

podnikatelé. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 5 
2 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s. 210 
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1.2. Dělení obchodních společností 

Obchodní společnosti můžeme dělit do dvou až tří skupin. Kategorizace 

obchodních společností je významná z toho hlediska, že vystihuje určité základní 

zásady, kterými je právní úprava u jednotlivých skupin obchodních společností 

ovládána.3

1.2.1. Osobní obchodní společnosti 

 Organizační struktura, vedení společnosti a jednání společnosti navenek, 

práva a povinnosti společníků a jejich vliv na řízení společnosti, míra v jaké společník 

ručí za závazky společnostinebo i důsledky zániku účasti na společnosti se liší 

v závislosti na tom, o jaký druh obchodní společnosti se jedná. Rozlišujeme zejména 

společnosti osobní a kapitálové. Hranice jednotlivých druhů obchodních společností 

jsou však neostré, a proto u některých obchodních společností lze nacházet znaky obou 

skupin. To je taky jeden s důvodů, proč se kromě osobních a kapitálových společností 

setkáváme i s termínem smíšená obchodní společnost. 

První kategorií obchodních společností jsou osobní obchodní společnosti. Pro 

tento druh společností je typická osobní účast společníka na společnosti a z toho 

vyplývající i osobní účast na jejím řízení. Společníci osobních společností, s výjimkou 

komanditistů4

K osobním společnostem řadíme veřejnou obchodní společnost a komanditní 

společnost. Evropské hospodářské zájmové sdružení

, nejsou povinni vnášet do společnosti vklad, společnost tedy ani netvoří 

povinně základní kapitál. Společníci však ručí za závazky společnosti neomezeně, tedy 

celým svým majetkem. Zánik účasti i jen jednoho neomezeně ručícího společníka 

v osobní obchodní společnosti způsobuje ze zákona její zrušení, nedohodnou-li se 

zbývající společníci jinak. 

5 - i když vykazuje i některé prvky 

společnosti s ručením omezeným, lze také přiřadit ke společnostem osobním.6

                                                 
3 J. Pokorná in FALDYNA, F., a kol.: Obchodní právo. Praha: ASPI, a.s., 2005, s. 174 
4 Komanditisté jsou omezeně ručící společníci komanditní společnosti. 

 

5 Evropské hospodářské zájmové sdružení je primárně upraveno nařízením Rady (EHS) č. 2137/85, o 

vytvoření evropského hospodářského zájmového sdružení. Na území České republiky se subsidiárně užije 

zákon 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení. Kromě tohoto zvláštního zákona se 

na evropské hospodářské zájmové sdružení použijí obecná ustanovení obchodního zákoníku o 

obchodních společnostech a ustanovení o veřejné obchodní společnosti. 
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1.2.2. Kapitálové obchodní společnosti 

Další kategorií jsou kapitálové obchodní společnosti. Mezi kapitálové 

společnosti patří společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Evropskou 

společnost7

1.2.3. Smíšené obchodní společnosti 

 rovněž řadíme ke společnostem kapitálovým. O kapitálových společnostech 

pojednám v kapitole níže. 

Někteří autoři uvádějí možnost dělení obchodních společností do tří skupin, 

přičemž třetí kategorií jsou společnosti smíšené. V takovém případě je smíšenou 

společností komanditní společnost. Společnost s ručením omezeným je v rámci tohoto 

dělení přiřazována buď ke společnostem kapitálovým, nebo smíšeným.8 Pro účely této 

diplomové práce se budu pro zjednodušení držet dělení obchodních společností na 

osobní a kapitálové, tudíž zabývat se vlivem společníka na řízení akciové společnosti a 

společnosti s ručením omezeným.9

                                                                                                                                               
6 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s. 212 
7 Základním pramenem úpravy evropské společnosti je nařízení Rady ES č. 2157/2001, o statutu evropské 

společnosti. Na území České republiky se subsidiárně užije zákon 627/2004 Sb., o evropské společnosti. 

Kromě tohoto zvláštního zákona se na evropskou společnost použijí obecná ustanovení obchodního 

zákoníku o obchodních společnostech a ustanovení o akciové společnosti. 
8 ELIÁŠ, K., BARTOŠÍKOVÁ, M., POKORNÁ, J., a kol. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako 

podnikatelé. 5. vydání. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 7 
9 Jak jsem uvedl, mezi kapitálové společnosti řadíme i evropskou společnost. Tou se však v rámci své 

diplomové práce zabývat nebudu a to z důvodu obdobné právní úpravy jako je u akciové společnosti. 

Tato právní forma rovněž není v rámci českých poměrů nikterak rozšířena. 
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2. Kapitálové obchodní společnosti 

 

Kapitálové obchodní společnost můžeme považovat za určitý protipól k osobním 

obchodním společnostem, proto je vymezím zejména poukazem na odlišnosti ve vztahu 

k osobním obchodním společnostem. Pro kapitálové společnosti je charakteristická 

majetková účast společníka ve společnosti. Společníci v kapitálových společnostech 

nejsou, na rozdíl od osobních společností, povinni k osobní účasti na společnosti, ale 

jsou povinni vložit do společnosti majetkový vklad v zákonem předepsané minimální 

výši, který v souhrnu tvoří základní kapitál. Kapitálová společnost má ze zákona 

vymezenou organizační strukturu a společníci se účastní na řízení společnosti 

prostřednictvím k tomu účelu zřízeného orgánu. Členové orgánů společnosti mohou být 

společníci, ale i třetí osoby stojící mimo společnost. Dalším znakem odlišujícím 

kapitálové společnosti od osobních je, že v kapitálových společnostech společníci 

neručí za závazky společnosti vůbec nebo jen omezeně, jako je to u společnosti 

s ručením omezeným, kde je ručení omezeno do výše souhrnu nesplacených částí 

vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Velikost podílů 

společníků je závislá na velikosti vkladů a nemusí být, zpravidla ani není, stejná. Také 

zánik účasti společníka na společnosti nemá na trvání společnosti vliv. 

2.1. Společník a jeho účast na kapitálové obchodní společnosti 

Přítomnost společníků je znakem každé obchodní společnosti. Podle ustanovení 

§ 56 odst. 2 ObchZ mohou být zakladateli obchodní společnosti a účastnit se na jejím 

podnikání osoby fyzické i právnické. Obchodní zákoník však ohledně založení 

kapitálové obchodní společnosti a účasti na ní stanoví určitá omezení. Na rozdíl od 

společnosti s ručením omezeným, kde jediným zakladatelem může být jak osoba 

fyzická tak právnická, akciovou společnost může založit jako jediný zakladatel pouze 

právnická osoba. Soustředění akcií v rukou jedné osoby nezakládá neplatnost 

společnosti a není ani důvodem pro zrušení společnosti soudem.10

                                                 
10 § 162 odst. 1 ObchZ 

 Z tohoto ustanovení 

obchodního zákoníku vyplývá, že akciová společnost může mít po svém založení 
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jediného společníka – fyzickou osobu.11 Společnost s ručením omezeným s jediným 

společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné 

společnosti s ručením omezeným. Jedna fyzická osoba může být jediným společníkem 

nejvýše tří společností s ručením omezeným.12

Jak již bylo výše řečeno, v kapitálových společnostech je zdůrazněna kapitálová 

účast společníka a pevně stanovený základní kapitál. Kapitál je neosobní, proto tolik 

nezáleží na osobnosti jednotlivých společníků, na jejich schopnostech nebo 

vlastnostech. Vazba mezi společníky a společností je mnohem volnější než v rámci 

osobních obchodních společností.

 

13

Na vklad společníka do společnosti je pak vázán jeho podíl.

 
14

Ve společnosti s ručením omezeným se výše podílu společníka určuje podle 

poměru jeho vkladu k základnímu kapitálu, pokud společenská smlouva nestanoví 

jinak, a každý společník může mít pouze jeden podíl

 Ten hraje 

významnou roli v úpravě obchodních společností. Podíl představuje účast společníka na 

společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Podílem je v podstatě vyjádřen vztah 

mezi společníkem a společností. 

15. To neplatí u akciové společnosti, 

kde podíl akcionáře je reprezentován akciemi nebo jinými zastupitelnými cennými 

papíry a zde se vychází z principu, že každý cenný papír představuje samostatný podíl, 

z čehož vyplývá, že každý akcionář může mít vícero podílů.16

U podílu rozlišujeme jeho kvantitativní a kvalitativní stránku. Kvantitativní 

stránka vyjadřuje velikost podílu, tedy rozsah, v jakém společník vykonává svá práva a 

 

                                                 
11 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s. 549 
12 § 105 odst. 2 ObchZ 
13 PELIKÁNOVÁ, I., ČERNÁ, S. a kol. Obchodní právo. Společnosti obchodního práva a družstva. 

II. Díl, Praha: ASPI, a.s., 2006, s. 48 
14 Pojmy podíl a vklad nelze ztotožňovat, ale jelikož se jedná o značně provázané instituty, nelze je od 

sebe oddělit. 
15 Obchodní zákoník zavádí pro společnost s ručením omezeným místo obecného pojmu podíl podle § 61 

odst. 1 ObchZ pojem obchodní podíl vyjádřený v § 114 odst. 1 ObchZ. Z důvodu sjednocení pojmů 

v rámci kapitálových společností budu dále užívat pojem „podíl“. 
16 DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. 2. Vydání. Praha: ASPI, 2009, s. 217 



8 

je povinen plnit své povinnosti. Kvalitativní stránka podílu pak představuje jednotlivá 

práva a povinnosti společníka. Ty pak můžeme dělit na práva a povinnosti majetkové a 

nemajetkové povahy. V dalších kapitolách se budu věnovat pouze nemajetkovým 

právům souvisejícím s účasti společníka na řízení kapitálové společnosti. 
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3. Právo společníka na řízení kapitálové společnosti 

 

Právo na řízení společnosti je nejvýznamnějším nemajetkovým právem 

společníka, které náleží jak společníkovi společnosti s ručením omezeným, tak 

akcionáři akciové společnosti. Právo účasti na řízení společnosti chápeme jako právo 

společníka mít vliv na řízení společnosti, tedy možnost ovlivňovat její podnikatelské 

aktivity, strategii podnikatelské činnosti, hospodaření, organizační strukturu, využití 

finančních zdrojů a podobně.17 Společníci18 kapitálových společností zásadně nemohou 

uplatňovat právo účastnit se na řízení společnosti přímo, jak je tomu u osobních 

obchodních společností, ale prostřednictvím určeného orgánu, kterým je valná hromada. 

Výjimku z tohoto pravidla představuje § 130 ObchZ, který umožňuje rozhodování 

společníků společnosti s ručením omezeným o záležitostech patřících do působnosti 

valné hromady mimo valnou hromadu.19

3.1. Valná hromada 

 Takové rozhodování je vhodné především ve 

společnostech s velkým počtem společníků, případně v situaci, kdy společníci 

společnosti s ručením omezeným pocházejí z různých států. 

Právo účasti společníka na řízení společnosti je výslovně stanoveno v § 122 a 

také v § 155 ve spojení s § 180 ObchZ. Podle těchto ustanovení má společník právo 

podílet se na řízení společnosti, které spočívá především v právu účastnit se valné 

hromady, hlasovat na ní a požadovat informace o záležitostech týkajících se společnosti. 

Valná hromada je nejvyšším orgánem kapitálové společnosti, složeným výlučně 

ze společníků, v rámci něhož mohou společníci realizovat podstatnou část svých práv 

                                                 
17 DĚDIČ, J. a KUNEŠOVÁ-SKÁLOVÁ, J.: Společnost s ručením omezeným z právního a účetního 

pohledu. Praha: POLYGON, 1999, s. 273 
18 Pro účely diplomové práce se v souvislosti s kapitálovou společností pojmem společník rozumí jak 

společník společnosti s ručením omezeným, tak akcionář akciové společnosti, neplyne-li z textu že se 

jedná o společníka společnosti s ručením omezeným 
19 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s.416 
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vztahujících se k rozhodování o nejzásadnějších věcech společnosti.20

Valná hromada je orgánem kolektivním. To vyplývá z principu, že společnost je 

korporace s dvěma a více svými členy, kteří dohromady tvoří valnou hromadu.

 Je projevem 

vnitřní organizační struktury společnosti. Valná hromada je orgánem zřizovaným ze 

zákona, tudíž orgánem obligatorním, který nelze nahradit jiným orgánem. I když je 

valná hromada trvale vytvořeným orgánem, nejedná se o orgán permanentně fungující, 

protože je svolávaný vždy na konkrétní zasedání. 

21

Základní funkce valné hromady spočívá v rozhodování o nejzávažnějších 

otázkách společnosti, ustanovení statutárního, případně dozorčího orgánu

 

Výjimkou z tohoto pravidla je jednočlenná společnost, ve které však valnou hromadu 

společník netvoří, pouze rozhoduje v její působnosti. 

22

3.1.1. Působnost valné hromady 

, ukládání 

pokynů ostatním orgánům a kontrola plnění uložených pokynů. 

Působnost valné hromady představuje okruh záležitostí, které valná hromada 

projednává, a o kterých rozhoduje. Jak již bylo zmíněno výše, valná hromada rozhoduje 

o nejdůležitějších otázkách společnosti.  

Rozsah působnosti valné hromady je stanovený zákonem. Tento zákonem 

vymezený rozsah působnosti může být rozšířen, nikoli však zúžen. Pokud teda zákon 

určité otázky svěřuje do působnosti valné hromady, nelze svěřit tuto pravomoc jinému 

orgánu společnosti. U akciové společnosti si valná hromada nemůže vyhradit 

k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon nebo stanovy.23

                                                 
20 HOLEJŠOVSKÝ, J. Valné hromady společností s ručeným omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 5 
21 DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. 2. Vydání. Praha: ASPI, 2009, s. 387 
22 Dozorčí orgán je ve společnosti s ručením omezeným je zřizován pouze fakultativně, což vyplývá 

z dikce § 137 ObchZ, podle kterého dozorčí rada se zřizuje, stanoví-li tak společenská smlouva nebo 

zvláštní zákon. 
23 § 187 odst. 2 ObchZ 

 To znamená, že 

v případě, kdy tak určí zákon nebo stanovy, je přípustné, aby valná hromada 

rozhodovala i o záležitostech, které spadají do působnosti jiného orgánu. Zbytková 

působnost pak náleží představenstvu akciové společnosti. Pokud by valná hromada 
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rozhodla o záležitosti, která ji nebyla ani zákonem ani stanovami svěřena, je toto 

rozhodnutí právně irelevantní.24

Naproti tomu § 125 odst. 3 ObchZ výslovně umožňuje valné hromadě 

společnosti s ručením omezeným vyhradit si rozhodování o věcech, které jinak náleží 

do působnosti jiných orgánů společnosti. Takové rozšíření působnosti valné hromady 

však nelze považovat za bezmezné. J. Holejšovský uvádí: „Pakliže zákon určité otázky 

svěřuje kogentně do působnosti jiných orgánů společnosti s ručením omezeným, 

přičemž ze zákona, z povahy věci a povahy těchto orgánů vyplývá, že jejich působnost 

nelze přenést na jiný orgán, nemůže tuto působnost převzít ani valná hromada. Např. je-

li jednatel statutárním orgánem oprávněným jednat jménem společnosti navenek, 

nemůže tuto jeho působnost převzít valná hromada“.

 

25 Stejný názor vyjádřila také I. 

Štenglová: „Ustanovení § 125 odst. 3 umožňuje valné hromadě jako nejvyššímu orgánu 

společnosti, aby převzala rozhodování v kterékoli věci týkající se společnosti. 

V žádném případě však na sebe nemůže atrahovat jednatelské oprávnění příslušející 

jednatelům“.26

• rozhodování o změně zakladatelského dokumentu, 

 

Mezi nejdůležitější otázky související s účastí společníka na řízení společnosti, o 

kterých valná hromada rozhoduje, patří zejména: 

• rozhodování o zvýšení čí snížení základního kapitálu, 

• jmenování, resp. volba, odvolání a odměňování členů statutárního orgánu 

a členů dozorčí rady, 

• rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, 

• rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na společníka, rozdělení a změně právní 

formy, 

                                                 
24 J. Pokorná in POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 891 
25 HOLEJŠOVSKÝ, J. Valné hromady společností s ručeným omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 64 
26 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s. 427 
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• schvalování smluv o převodu podniku nebo jeho části, o nájmu podniku 

nebo jeho části a smluv zřizujících zástavní právo k podniku nebo jeho 

části, 

• schválení ovládací smlouvy, smlouvy o převodu zisku a smlouvy o 

tichém společenství a jejich změn. 

Oprávnění valné hromady jmenovat či volit členy statutárního orgánu nelze ve 

společenské smlouvě nebo stanovách nijak omezit. Stanovy akciové společnosti mohou 

pouze přenést právo volit členy představenstva na dozorčí radu. Je věcí neomezené 

volné úvahy valné hromady koho za člena statutárního orgánu ustanoví. Výjimkou jsou 

pouze ty případy, kdy určitá osoba nesplňuje zákonné podmínky pro výkon funkce. 

Rovněž právo valné hromady odvolávat členy statutárního orgánu je neomezitelné. 

Členy statutárního orgánu lze odvolat z jakýchkoli důvodů nebo i bez udání důvodů. 

Statutární orgán nebo jeho člen nemá právní nárok na to, aby byl ponechán ve své 

funkci po celé funkční období. Případné ujednání ve společenské smlouvě či stanovách 

nebo ve smlouvě o výkonu funkce, podle níž je společnost povinna ponechat určitou 

osobu ve funkci po určitou dobu, anebo jej vůbec nesmí valná hromada nebo společníci 

odvolat nebo odvolat pouze z určitých důvodů, je neplatné pro zjevný rozpor se 

zákonem.27

3.2. Právo účasti společníka na valné hromadě 

 To platí i pro jmenování resp. volbu a odvolávání členů dozorčí rady. 

Právo účastnit se valné hromady je jeden z konkrétních projevů práva společníka 

na řízení společnosti. Účastnit se zasedání valné hromady je právem, nikoli povinností 

společníka. Stanovy resp. společenská smlouva však takovou povinnost může uložit. 

Právo účasti na valné hromadě náleží každému společníkovi a to i v případě, že 

z nějakého důvodu své hlasovací právo uplatnit nemůže. I tito společníci mají totiž 

právo být informováni o činnostech společnosti a jejích orgánů, případně požadovat o 

nich informace. 

Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě 

písemné plné moci. Ta má povahu speciální plné moci, jak již vyjádřil Nejvyšší soud 

                                                 
27 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 

2008, s. 266 
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ČR ve svém usnesení.28 Nelze tedy využít obecné plné moci, kterou udělil společník 

svému zmocněnci. Společník, který nemá způsobilost k právním úkonům, případně jeho 

způsobilost byla omezena, se zasedání valné hromady může zúčastnit jen 

prostřednictvím svého zákonného zástupce nebo opatrovníka.29

Právnická osoba, která je společníkem kapitálové společnosti, se účastní valné 

hromady osobně, je-li přítomen její statutární orgán. Problém nastává tehdy, kdy podle 

společenské smlouvy či stanov jedná jménem právnické osoby společně více osob. 

Nabízí se otázka, zda se tyto osoby mají valné hromady účastnit a následně hlasovat 

společně nebo by měl statutární orgán zmocnit k výkonu tohoto práva konkrétní osobu. 

Obecně platí názor, který zastává např. I. Štenglová

 

30, podle kterého právnická osoba 

musí určit svého jediného zástupce.31

                                                 
28 Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 27. 11. 2002, sp. zn. 29 Odo 215/2002 argumentoval: „Jak správně 

uzavřel odvolací soud, zastupování akcionáře na valné hromadě není plnou mocí k uskutečnění právního 

úkonu za zmocnitele, ve smyslu ustanovení § 31 odst. 1 ObčZ, ale je speciální plnou mocí, opravňující 

zmocněnce k zastupování na valné hromadě konkrétní společnosti. Možnost udělení takové plné moci 

upravuje ustanovení § 184 odst. 1 ObchZ, které také předepisuje její písemnou formu. Pro zastupování na 

valné hromadě proto nelze využít obecné (generální) plné moci udělené akcionářem zmocněnci. To platí i 

opačně - speciální plné moci udělené pro zastupování na valné hromadě nelze využít k jinému účelu, než 

právě k takovému zastupování.“ 
29 J. Pokorná in POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 585 
30ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s. 645 
31 Shodně též DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. 2. Vydání. Praha: ASPI, 2009, 

s. 410 

 Společné jednání více osob by dle mého názoru 

nebylo účelné zejména v případě, kdy by osoby jednající za právnickou osobu měli na 

danou otázku odlišný názor nebo kdy by každá z osob hlasovala jinak. To by dokonce 

způsobilo situaci, kdy celkový počet hlasů by neodpovídal celkovému počtu hlasů ve 

společnosti. 

Co se týče spolumajitelů podílu, ti se nemohou zúčastnit zasedání valné 

hromady samostatně. Platí pro ně, že se zasedání mohou účastnit pouze společným 

zástupcem. Spolumajitelé akcie se valné hromady mohou účastnit i některým ze svých 

řad. 
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3.3. Svolání valné hromady 

Svolání zasedání valné hromady je základním předpokladem, aby se valná 

hromada mohla vůbec sejít, projednat tak určité záležitosti ve své působnosti a přijmout 

rozhodnutí. 

Obchodní zákoník ukládá svolání valné hromady statutárnímu orgánu 

společnosti a to minimálně jednou za rok. Dále určuje, že valná hromada se musí sejít 

nejpozději 6 měsíců od posledního dne účetního období.32

To platí v případě, kdy statutární orgán je povinen svolat valnou hromadu bez 

zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti zjištěná na základě 

jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních 

zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to 

lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat nebo pokud zjistí, že se společnost 

dostala do úpadku. Statutární orgán je pak povinen navrhnout valné hromadě zrušení 

společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření.

 

Kromě tohoto obecného pravidla musí být zasedání valné hromady svoláno i 

v některých dalších případech. Valná hromada musí být svolána v termínech, které 

stanoví společenská smlouva nebo stanovy společnosti, čímž je vlastně dána možnost 

upravit četnost konání valných hromad. Je však možné svolání valné hromady i častěji 

než stanoví zákon či zakladatelský dokument. 

33 Jelikož výrazná majetková ztráta je 

vážným ohrožením podnikatelské činnosti společnosti, statutární orgán musí svolat 

nejvyšší orgán společnosti, aby ten mohl přijmout vhodná opatření k překonání 

nepříznivého stavu, popřípadě k ukončení společnosti.34

                                                 
32 § 128 odst. 1 a § 184a odst. 1 ObchZ 
33 § 193 odst. 1 ObchZ 
34 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s. 709 

 Společníci by totiž měli být 

informováni o nepříznivém hospodářském stavu společnosti a měli by rozhodnout o 

nejvhodnějším řešení tohoto stavu. Často společník vloží do společnosti nemalé 

finanční prostředky v podobě vkladu, proto má zájem na existenci společnosti i 

z pohledu jeho práva na podíl na zisku. Proto tento důvod svolání valné hromady 

považuji za významný ve vztahu k jeho právu na řízení společnosti. 
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Kromě těchto případů, existují ještě další důvody svolání zasedání valné 

hromady. Jsou jimi:  

• skončení výkonu funkce některého z jednatelů, resp. z členů 

představenstva nebo dozorčí rady voleného valnou hromadou za účelem 

volby člena nového 

• důležitý zájem společnosti podle zjištění jednatelů, resp. představenstva 

anebo dozorčí rady 

• udělení souhlasu ke smlouvám uzavíraným podle § 193 odst. 2 anebo 

§ 196a ObchZ 

• určení zástupce společnosti v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení 

valné hromady, navrhují-li vyslovení neplatnosti usnesení všichni 

jednatelé, resp. členové představenstva a členové dozorčí rady 

Valná hromada akciové společnosti musí být svolána také nejpozději do 6 týdnů 

ode dne, kdy se mělo konat původní řádné nebo mimořádné zasedání valné hromady, 

jestliže původně svolána valná hromada nebyla usnášeníschopná nebo se 

usnášeníschopnou v průběhu zasedání stala. 

Ve společnosti s ručením omezeným zasedání valné hromady se svolává i 

k rozhodnutí o vyloučení společníka v rámci kadučního řízení a k rozhodnutí o naložení 

s uvolněným podílem. 

3.3.1. Právo menšinového společníka na svolání valné hromady 

Požádat o svolání valné hromady mohou také tzv. menšinoví neboli minoritní 

společníci. Jde o konkrétní projev menšinových práv v kapitálových společnostech. 

Umožňuje společníkům, jejichž podíly dosahují alespoň minimální hranici stanovenou 

zákonem, ovlivnit chod společnosti žádostí o svolání valné hromady k otázkám, které se 

jich týkají. Tato minimální hranice zaručuje, že se poměrně drahý a náročný proces 

svolání a jednání valné hromady nebude realizovat na popud těch společníků, jejichž 

podíly na společnosti jsou zcela nepatrné. I když to zákon výslovně nestanoví, určují 

menšinoví společníci i program mimořádné valné hromady.35

                                                 
35 J. Pokorná in POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 597 
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Za menšinové společníky se považuje jeden nebo více společníků, jejichž vklady 

dosahují určité procento základního kapitálu. Obchodní zákoník stanoví pro společníky 

společnosti s ručením omezeným minimálně 10 % základního kapitálu,36 pro akcionáře 

akciové společnosti se nabízí dvě možnosti. V případě, že se jedná o akciovou 

společnost, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 000 000 Kč musí u menšinových 

akcionářů dosáhnout souhrnná jmenovitá hodnota jejich akcií alespoň 3 % základního 

kapitálu. Ve společnosti se základním kapitálem 100 000 000 Kč a nižším činí tato 

hodnota alespoň 5 % základního kapitálu.37

Jak již vyjádřil i Nejvyšší soud ve svém usnesení,

 Žádost pak směřuje statutárnímu orgánu 

společnosti. Pokud jednatelé společnosti s ručením omezeným nesvolají valnou 

hromadu do 30 dnů, resp. představenstvo akciové společnosti do 40 dnů od doručení 

žádosti těchto společníků, jsou společníci oprávněni svolat valnou hromadu sami. 

Akcionáři tak mohou učinit po tom, co jsou k tomu zmocněni soudem. Dle usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 2. 2011, sp. zn. 29 Cdo 4946/2009, mají právo 

domáhat se svolání valné hromady menšinoví akcionáři i tehdy, nemá-li společnost 

představenstvo. V takovém případě se mohou obrátit s návrhem přímo na soud. 

Soud však není povinen žádosti těchto akcionářů vyhovět. Taková žádost musí 

být i věcně odůvodněná, nestačí, že jsou splněny formální požadavky. Často totiž 

dochází k situacím, kdy akcionářská minorita se snaží zneužívat tohoto práva k šikaně a 

nátlakům na společnost způsobem poškozujícím její zájmy. Pokud by nastal takový 

případ, soud tomuto návrhu nesmí vyhovět.  
38

                                                 
36 § 129 odst. 2 ObchZ 
37 § 181 odst. 1 ObchZ 
38 Nejvyšší soud ČR v usnesení ze dne 6. 5. 2004, sp. zn. 29 Odo 841/2003 argumentoval: „Z ustanovení 

§ 181 odst. 1 ObchZ nelze dovodit, že se akcionář může domáhat svolání valné hromady k projednání 

jakýchkoli záležitostí. Logickým a systematickým výkladem, zejména ve vazbě na ustanovení § 187 

ObchZ, je naopak třeba dovodit, že svolání mimořádné valné hromady lze požadovat pouze k projednání 

záležitostí, které patří do působnosti valné hromady.“ 

 mimořádná valná hromada 

svolána na žádost menšinových společníků však nesmí překročit působnost valné 

hromady stanovenou zákonem a zakladatelským dokumentem. Pokud by na pořadu 

jednání byla otázka, která valné hromadě nepřísluší, nebylo by možné ji projednat a i 

v případě, že by projednána byla, nemělo by to žádný právní význam. Statutárnímu 
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orgánu nevzniká povinnost mimořádnou valnou hromadu svolat, pokud by se ze strany 

menšinových společníků jednalo o šikanózní zneužití práva39. Rozpoznat tuto situaci 

však není ani zdaleka jednoduché.40

K možnosti svolání valné hromady menšinovým společníkem je nutno dodat, že 

podle ustanovení § 181 ObchZ může žádat o svolání valné hromady k projednání 

navržených záležitostí i většinový akcionář. Touto otázkou se již zabýval Nejvyšší soud 

ČR v usnesení ze dne 25. 3. 2008, sp. zn. 29 Cdo 866/2007, v němž uzavřel, že 

„citované ustanovení neváže právo domáhat se svolání valné hromady na postavení 

menšinového akcionáře, nýbrž jen a pouze na dosažení hranice podílu na základním 

kapitálu ve výši 3 %, resp. 5 %. Z práva dožadovat se svolání valné hromady podle 

ustanovení § 181 ObchZ proto není vyloučen ani většinový akcionář“.

 

41 V této 

souvislosti však zčásti odlišný názor vyjádřila J. Pokorná: „Na druhé straně považujeme 

za nepřípustné, aby tímto způsobem svolávali valnou hromadu akcionáři 

s nadpolovičním rozsahem svých podílů, popř. majitelé kontrolních balíků akcií, jak se 

někdy v praxi děje, aby byla zkrácena lhůta pro přípravu valné hromady a byl projednán 

jen určitý okruh záležitostí“.42

3.4. Usnášení schopnost a hlasování na valné hromadě 

 Spíše se přikláním k závěru Nejvyššího soudu, a to 

z toho důvodu, že zákon výslovně možnost svolat valnou hromadu většinovým 

společníkem nevylučuje, a zároveň nevidím důvod, proč by právo menšinového 

společníka mělo odpírat to samé právo společníkovi, který splňuje stejné podmínky pro 

jeho uplatnění, i když je v postavení společníka většinového. 

Svolání valné hromady je sice důležitým předpokladem jejího konání, ale ani její 

řádné svolání ještě neznamená, že se bude moci řádně konat a přijímat na ní usnesení. 

Základní podmínkou pro fungování valné hromady a pro to, aby bylo možné přijmout 
                                                 
39 viz výše 
40 J. Pokorná in POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 819 
41 DĚDIČ, J., LASÁK, J. Právo kapitálových obchodních společností. Přehled judikatury s komentářem. 

1. díl, Praha: Linde, 2010, s. 259 
42 J. Pokorná in POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 819 
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rozhodnutí, je její schopnost se usnášet. Pro schopnost usnášení valné hromady není 

rozhodující počet přítomných společníků, ale kritériem je počet hlasů, kterými 

společníci společnosti s ručením omezeným disponují, resp. podíl na základním kapitálu 

akciové společnosti, který přítomní akcionáři představují. Do kvora se však 

nezapočítávají akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo nebo hlasovací právo nelze 

vykonat. Toto pravidlo se použije i na úpravu pro posouzení usnášeníschopnosti 

společnosti s ručením omezeným. 

Valná hromada společnosti s ručením omezeným je schopná usnášení, jsou-li 

přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, nevyžaduje-li společenská 

smlouva vyšší počet hlasů.43

Jelikož v akciové společnosti jsou akcie mnohdy rozptýlené mezi velké 

množství majitelů, z nichž mnozí drží jen několik kusů akcií, bylo by často velmi 

obtížné soustředit akcionáře disponující polovinou všech hlasů na jednání valné 

hromady, jak stanoví právní úprava společnosti s ručením omezeným. Proto se 

usnášeníschopnost valné hromady akciové společnosti váže na přítomnost akcionářů, 

kteří jsou majiteli akcií, jejichž jmenovitá hodnota v souhrnu přesahuje „pouze“ 30 % 

základního kapitálu. Přítomnost potřebného počtu hlasů je nutné sledovat i kdykoli 

v průběhu jednání. V případě, že by se potřebného minimálního kvora nepodařilo 

dosáhnout, valná hromada neproběhne a musí být svolána valná hromada náhradní. Ta 

se musí konat do šesti týdnů od ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. 

Náhradní valná hromada je pak usnášeníschopná bez ohledu na ustanovení § 185 odst. 1 

ObchZ. Teorie se neshoduje v otázce, zda je možné svolat náhradní valnou hromadu i 

tehdy, jestliže valná hromada přestala být usnášeníschopná v průběhu svého trvání, a to 

 Toto ustanovení můžeme chápat jako jednostranně 

kogentně omezující z toho důvodu, že přítomnost společníků s nižším počtem hlasů je 

pro usnášeníschopnost nepřípustné, avšak společenská smlouva může stanovit úpravu 

přísnější. V určitých případech se kvorum pro usnášeníschopnost zvyšuje přímo ze 

zákona. To vyplývá z dikce ustanovení § 127 odst. 4 ObchZ, kdy se kvalifikovaná 

většina nepočítá z hlasů společníků přítomných na valné hromadě, ale z hlasů všech 

společníků. Znamená to tedy, že na valné hromadě musí být přítomni společníci, kteří 

disponují počtem hlasů alespoň rovným požadované kvalifikované většině. 

                                                 
43 § 127 odst. 1 ObchZ 
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k projednání těch bodů programu, které nemohly být projednány z důvodu nedostatku 

schopnosti usnášení. Kladně se k této problematice vyjádřila I. Štenglová.44 Naproti 

tomu J. Pokorná tvrdí: „V této situaci již podle mého názoru není možné svolávat 

náhradní valnou hromadu – nebyl by dodržen požadavek nezměněného pořadu jednání, 

protože některé body z pořadu jednání již mohou být projednány a uzavřeny usnesením. 

K jejich případnému opětovnému projednání a rozhodnutí na náhradní valné hromadě 

by mohlo být namítáno, že se rozhodovalo o tomtéž, ale za odlišných podmínek, a tímto 

postupem by mohla být poškozena práva akcionářů“.45 V této otázce se přikláním 

k názoru I. Štenglové, protože z pohledu efektivity rozhodování je rozumnější přijat či 

nepřijat rozhodnutí zjednodušeným způsobem, než o konkrétní záležitosti vůbec 

nehlasovat z důvodu neschopnosti se usnášet46

Obchodní zákoník ve svém ustanovení

. 
47 přiznává každému společníkovi 

společnosti s ručením omezeným jeden hlas na každých 1 000 Kč svého vkladu, 

přičemž společenská smlouva může určit jiný počet hlasů. Jedná se tedy o ustanovení 

dispozitivní, které umožňuje ujednáním ve společenské smlouvě stanovit počet hlasů 

společníků bez ohledu na výši vkladu. Možnost dispozitivní úpravy ve společenské 

smlouvě „je otevřena jen k ujednáním, která počet hlasů zvyšují“.48 Zákon tedy, co se 

smluvního ujednání týče, společníky nijak výrazným způsobem neomezuje. I tak však 

společníci nemohou jednat neomezeně, takové ujednání musí být „v souladu s dobrými 

mravy a ekvitou a dále též principem rovnosti osob v soukromoprávních vztazích (čl. 1 

Listiny) a zákazem zneužití většiny či menšiny hlasů ve společnosti (§ 56a ObchZ)“.49

                                                 
44 Srov. ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2010, s. 657 
45 J. Pokorná in POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 869 
46 Za předpokladu kdy by byla svolána mimořádná valná hromada a nikoli náhradní, neplatí zjednodušená 

usnášení schopnost a opět by mohlo dojít k nemožnosti o daném bodu programu hlasovat. 
47 § 127 odst. 2 ObchZ 
48 J. Pokorná in POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 587 
49 DVOŘÁK, T. Společnost s ručením omezeným. 3., přepracované vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 

2008, s. 216 
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Podle J. Pokorné: „ujednání, která by vnášela do rozdělení počtu hlasů nepoměr mezi 

jednotlivými společníky bez závažného věcného důvodu, by porušovala zásadu stejného 

zacházení se všemi společníky a byla by pro rozpor s § 56a odst. 2 neplatná. Přípustná 

by naopak byla ujednání stanovící např., že společníci se vkladem 20 000 Kč mají jeden 

hlas a společníci se vklady vyššími příslušné násobky tohoto základního počtu. 

Stanovení rovného počtu hlasů bez ohledu na výši vkladu je přípustné, pokud 

neodporuje zásadě stejného zacházení a nediskriminuje společníky s vyššími vklady“.50 

Tento názor vyjádřila též I. Štenglová: „Teorie i judikatura se však přiklání k názoru, že 

má-li být rozdělení hlasů mezi společníky nerovnoměrné (tj. bez vazby na výši vkladu), 

musí být pro to určitý důvod, spočívající zpravidla v jiném než majetkovém přínosu 

zvýhodněného společníka pro společnost, jinak se uplatní právě ustanovení § 265“.51

V rámci akciové společnosti je hlasovací právo akcionáře spojeno s akcií. 

Ustanovení § 182 odst. 2 ObchZ svěřuje právo na určení počtu hlasů spojených 

s jednotlivými akciemi stanovám. Zároveň však předepisuje zákonné omezení, podle 

kterého na akcie se stejnou jmenovitou hodnotou připadá stejný počet hlasů a v případě, 

že by společnost vydala akcie s různou jmenovitou hodnotou, musí být počet hlasů 

spojených s těmito akciemi určen ve stejném poměru, jako je poměr jmenovitých 

hodnot těchto akcií. Na rozdíl od společnosti s ručením omezeným je právní úprava 

hlasovacích práv v akciové společnosti kogentního charakteru. Stanovy se tedy od 

těchto zákonných pravidel nemohou odchýlit. Obchodní zákoník však v poslední větě 

ustanovení § 180 odst. 2 umožňuje do hlasovacího práva akcionáře zasáhnout, a to 

určením ve stanovách nejvyššího počtu hlasů jednoho akcionáře. Jedná se o jedinou 

výjimku z pravidla formulovaného ve větě druhé výše zmíněného ustanovení. Takové 

 

Lze tedy shrnout, že pro stanovení disproporčního počtu hlasů u jednotlivých 

společníků musí existovat věcné důvody, což platí i pro stanovení stejného počtu hlasů 

pro všechny společníky. 

                                                 
50 J. Pokorná in POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 587-588 
51 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s. 430 
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omezení musí mít pro každého akcionáře stejný rozsah a týká se i osob akcionářem 

ovládaných. 

Již výše jsem naznačil, že existují případy, kdy společník nemůže své hlasovací 

právo vykonávat i když je na valné hromadě přítomen, popřípadě se jí účastní jeho 

zástupce. Takové hlasy se při posouzení, zda je valná hromada schopná se usnášet, do 

celkového počtu hlasů nezapočítávají. Pokud by se však zákaz výkonu hlasovacího 

práva týkal většinových společníků, bude valná hromada usnášení schopná i za 

přítomnosti menšího počtu hlasů společníků, než je zákonem požadovaná jedna 

polovina.52 Jestliže bude valná hromada rozhodovat o některých věcech, na které se 

vztahuje zákaz výkonu hlasovacího práva, je třeba posuzovat schopnost usnášet se o 

takových věcech odděleně od rozhodování ostatních záležitostí. Zákaz výkonu 

hlasovacího práva se uplatní zejména v situacích, kdy při uplatnění hlasovacího práva 

by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi společníkem a společností nebo mezi společníky 

navzájem. Účelem právní úpravy tohoto institutu je tak umožnit zachování funkčnosti 

valné hromady v situaci, kdy se rozhoduje o otázkách, na kterých je společník osobně 

zainteresován, dále tehdy, když porušuje své povinnosti nebo aby se zamezilo tomu, že 

společník si prosadí přijetí rozhodnutí výlučně ke svému prospěchu a ke škodě jiných. 

Mezi takové případy patří např. rozhodování o nepeněžitém vkladu společníka, kdy 

vyloučení možnosti hlasovat u společníka brání nadhodnocení takového vkladu. Pokud 

rozhoduje valná hromada o odvolání společníka z funkce člena orgánu společnosti, „jde 

o opatření praktické povahy, aby odvolání nezmařil sám odvolávaný akcionář, který má 

relativně silné postavení a jeho hlasy mají rozhodující váhu“.53

                                                 
52 viz výše 
53 J. Pokorná in POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 885 

 Ze zákazu výkonu 

hlasovacích práv se uplatňuje jediná výjimka.  Jde o situaci, kdy všichni společníci 

jednají ve shodě, podle ustanovení § 66b ObchZ, zejména za účelem prosazení 

společného vlivu na řízení určité osoby. V tomto případě by bylo uplatnění zákazu 

výkonu hlasovacích práv neúčelné z toho důvodu, že by to vedlo k situaci, kdy by nikdo 

nebyl způsobilý hlasovat a valná hromada by tak nemohla vůbec o ničem rozhodovat. 
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Právní úprava akciové společnosti vytváří prostor pro suspenzaci hlasovacího 

práva akcionáře i v případě prioritních akcií, pokud je jim hlasovací právo odňato. 

3.4.1. Dohody o výkonu hlasovacích práv 

Při uplatňování hlasovacího práva se můžou mezi společníky objevit tzv. dohody 

o výkonu hlasovacích práv. Dohodami o výkonu hlasovacích práv se rozumí „dohody, 

v nichž se osoba oprávněná vykonat hlasovací právo vyplývající s účasti na akciové 

společnosti54 zavazuje, že toto právo vykoná určitým způsobem, popř. způsobem, který 

ji na základě uzavření takového smluvního typu ukládá zákon, nebo že hlasovací právo 

vůbec nevykoná“.55

Určité druhy těchto dohod zákon výslovně zakazuje.

 

Častými budou zejména dohody o společném hlasování více společníků. 

Partnery těchto dohod jsou většinou společníci, kteří takto násobí svůj vliv na 

rozhodování o otázkách společnosti ve snaze prosadit přijetí určitého opatření. Od 

dohod o společném hlasovacím postupu je třeba odlišit individuální dohody o výkonu 

hlasovacího práva, v rámci kterých si zejména společník a jeho zástupce, který se místo 

něj účastní valné hromady, ujednávají, jak bude na valné hromadě zástupce hlasovat. 
56

                                                 
54 Právní úprava tykající se dohod o výkonu hlasovacích práv v § 186d ObchZ se užije v souvislosti 

s ustanovením § 127 odst. 6 ObchZ i na společnost s ručením omezeným. 
55 J. Pokorná in POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 887 
56 § 186d odst. 1 ObchZ 

 Důvodem této úpravy je 

to, aby nedocházelo k manipulacím s cílem ovlivnit výsledek hlasování a zároveň, aby 

nebyly poškozovány práva společníků v tom smyslu, že by byl někdo nespravedlivě 

zvýhodněn či naopak znevýhodněn. Zákon označuje za nedovolené takové dohody, 

které zavazují společníka hlasovat podle pokynů ze strany členů orgánů společnosti, 

podporovat svým hlasováním jejich návrhy, nebo určitým způsobem hlasovat, obdrží-li 

za to od společnosti protiplnění. Účelem zákazu takových dohod je zejména řešit možný 

zájmový konflikt mezi společností nebo jejím orgánem a společníkem. 
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3.5. Návrh na neplatnost usnesení valné hromady 

Společník kapitálové obchodní společnosti se může podílet na rozhodování o 

nejdůležitějších otázkách společnosti a tudíž na chodu a řízení společnosti i negativním 

způsobem. I přesto, že je valná hromada nejvyšším orgánem společnosti, nelze její 

usnesení považovat za nezvratné, ale naopak, společník má právo požadovat prohlášení 

usnesení valné hromady za neplatné. Obchodní zákoník totiž v ustanoveních § 131 

umožňuje soudní přezkum rozhodnutí přijatých na valné hromadě a to za přesně 

stanovených podmínek. Účelem této úpravy je vytvoření rámce pro řešení situací, kdy 

je rozhodování valné hromady ztíženo určitými vadami. Zároveň však chtěl 

zákonodárce zajistit ochranu práv oprávněných osob v případech protiprávního postupu 

těch společníků, kteří mají dostatečnou většinu na valné hromadě na to, aby prosadili 

přijetí určitého usnesení. Úprava § 131 ObchZ se vztahuje jak k společnosti s ručením 

omezeným, tak i k akciové společnosti, u které na toto ustanovení navazuje ještě § 183 

ObchZ, který upravuje určité odlišnosti vztahující se k akciové společnosti. 

3.5.1. Podmínky prohlášení neplatnosti usnesení valné hromady 

Jelikož možnost prohlásit usnesení valné hromady za neplatné je poměrně 

značný zásah do poměrů společnosti i společníků, je nutné, aby realizace takového 

postupu byla omezena na konkrétní důvody a podmínky, aby nedocházelo k zneužívání 

tohoto oprávnění či až šikanóznímu jednání.  

Napadnout usnesení valné hromady mohou jen osoby v zákoně výslovně 

uvedené. Okruh osob oprávněných k podání návrhu je tedy taxativní a nelze jej žádným 

způsobem rozšiřovat. Společník figuruje již na prvním místě tohoto výčtu a je tedy 

aktivně legitimován k podání návrhu na vyslovení neplatnosti valné hromady. Společník 

přitom může žalovat na neplatnost usnesení každý sám anebo může na straně 

navrhovatele vystupovat více osob, přičemž se nemusí jednat o více společníků, ale 

návrh může společně podat např. společník spolu s členem statutárního orgánu. Sporná 

je otázka, zda k aktivní legitimaci je nezbytné, aby byl navrhovatel osobou oprávněnou 

po celou dobu trvání sporu, anebo postačuje, že tuto podmínku splňuje v den podání 

návrhu. Část teorie, opírajíc se o ustanovení § 154 a § 167 odst. 2 OSŘ, které určují, že 

pro usnesení je rozhodující stav v době jeho vyhlášení, tvrdí, že aktivní legitimace musí 

trvat po celou dobu řízení. I. Štenglová s touto argumentací nesouhlasí, domnívá se, že 
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citované ustanovení nelze na daný případ bez dalšího použít.57 K uvedenému problému 

uzavřel Nejvyšší soud ve svém usnesení, k čemu se přikláním i já, že „ztratí-li 

oprávněná osoba poté, co podala návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné 

hromady, postavení opravňující ji k podání, přestává pro ni platit zákonem přiznaná 

aktivní legitimace v řízení. Jestliže však může mít rozhodnutí valné hromady dopad na 

poměry navrhovatele založené jeho vztahem ke společnosti i poté, co ztratil postavení 

zakládající jeho aktivní legitimaci v době podání návrhu, bylo by v rozporu s účelem 

ustanovení § 131 ObchZ odepřít mu aktivní legitimaci v řízení“.58

Kromě osob oprávněných k podání návrhu na vyslovení neplatnosti valné 

hromady, zákon taktéž výslovně upravuje i důvody k podání návrhu. Mezi tyto důvody 

zákonodárce zahrnul rozpor usnesení s právními předpisy či zakladatelským 

dokumentem. Mezi jednotlivými důvody zákon nerozlišuje a staví tak naroveň např. 

porušení stanov s porušením kogentních ustanovení zákona.

 Zákon nedovoluje 

zasahovat návrhem na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady do vnitřních 

poměrů společnosti osobám, které nemají postavení osob oprávněných k těmto 

zásahům. V podstatě není důvod, proč by se tato zásada neměla vztahovat i na 

společníky, jejich účast na společnosti, zakládající jejich věcnou legitimaci, zanikla. 

Tento závěr však nelze přijmout bezvýjimečně, protože rozhodnutí valné hromady může 

mít dopad na poměry navrhovatele i po tom, co aktivní legitimaci pozbyl. Proto soud 

musí v každém konkrétním případě zkoumat, zda trvá právní zájem navrhovatele a tedy 

i jeho aktivní věcná legitimace. Tento závěr potvrdil Nejvyšší soud ČR i ve svém 

pozdějším usnesení ze dne 10. 3. 2009, sp. zn. 29 Cdo 324/2008. Zároveň je třeba 

dodat, že v situaci, kdy by aktivní legitimace navrhovatele ztrátou jeho postavení bez 

dalšího zanikla, bylo by to v rozporu se smyslem ustanovení § 131 ObchZ. Nebylo by 

totiž pro společnost, resp. její valnou hromadu nic jednoduššího, než to, že zkrátka 

v průběhu řízení o neplatnosti usnesení valné hromady odvolá osobou, které náleží 

aktivní legitimace k podání návrhu. 

59

                                                 
57 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s. 446-447 
58 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 9. 2008, sp. zn. 29 Cdo 2154/2007 
59 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 15. 1. 2003, sp. zn. 29 Odo 450/2002 

 Co se týče vad usnesení, 
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ty mohou představovat obsahové rozpory usnesení se zákonem, společenskou smlouvou 

či stanovami, avšak usnesení, které je pouze nerozumné nebo nevhodné a plně vyhovuje 

právním předpisům nebo zakladatelskému dokumentu, nelze prohlásit za neplatné.60

Za neplatná lze prohlásit i usnesení, která jsou sice obsahově bezvadná, ale došlo 

u nich k pochybení jiné povahy. Kromě obsahových vad totiž rozlišujeme i vady 

procesního charakteru. Jde o situace, kdy došlo k pochybení při svolání valné hromady, 

není splněno kvorum pro usnášení schopnost, usnesení bylo přijato nedostatečným 

počtem hlasů při hlasování, případně usnesení nemá formu notářského zápisu, ačkoli ji 

zákon ukládá. Jde tedy o případy, kdy usnesení bylo vydáno postupem, který není 

v souladu s předpisy upravujícími formálně právní stránku přijetí usnesení valné 

hromady společnosti. Kromě těchto důvodů je nutno brát do úvahy v souvislosti se 

zásadou ochrany práv menšinového společníka i možnost vyslovení neplatnosti valné 

hromady z důvodu rozporu s dobrými mravy. Okruh důvodů pro uplatnění práva podat 

návrh na neplatnost usnesení valné hromady rozšířil právě o rozpor s dobrými mravy 

svým rozsudkem Vrchní soud v Olomouci.

 

61

                                                 
60 DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. 2. Vydání. Praha: ASPI, 2009, s. 448 
61 Vrchní soud v Olomouci ve svém rozsudku ze dne 30. 5. 1996, sp. zn. 3 Cmo 60/96 argumentoval: „Při 

posouzení platnosti usnesení valné hromady však nelze se zřetelem k ustanovením § 1 odst. 2 ObchZ 

opomíjet hledisko dobrých mravů, obsažené v našem soukromém právu (např. v ustanoveních § 3 odst. 1 

a § 39 ObčZ, § 44 odst. 1 a § 265 ObchZ), ani zásadu rovnosti výslovně vyjádřenou v ustanovení § 2 

odst. 2 ObčZ a promítnutou i do obsahu obchodního zákoníku. Z tohoto hlediska je pak přijaté usnesení 

valné hromady společníků žalované společnosti v žalobou napadené části kvalifikovat jako zneužití práv 

většiny na újmu práv menšinového společníka.“ 

 Obdobně pak rozhodl i Vrchní soud 

v Praze. V souvislosti s jeho rozhodnutím je nutno říct, že ve společnosti s ručením 

omezeným jakožto kapitálové společnosti, se práva společníka odvíjejí od jeho 

majetkové účasti na společnosti. Právě tím, že se na valné hromadě rozhoduje většinou 

hlasů, zákon jednoznačně počítá s možností, že menšinový společník může být 

přehlasován společníkem, který disponuje většinou hlasů. Vrchní soud však 

argumentoval, že „usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným je 

v rozporu s dobrými mravy tehdy, jestliže většinový společník proti vůli menšinového 

společníka rozhodne vahou svých hlasů tak, že menšinového společníka zbaví určitých 
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práv, která mu byla garantována společenskou smlouvou, a naopak sám na úkor 

menšinového společníka získá větší práva“.62

Co se týče důvodů pro podání návrhu na neplatnost usnesení valné hromady je 

nutno se zmínit o situaci, kdy se důvod neplatnosti týká jen části usnesení. Tuto situaci 

řešil Nejvyšší soud. Šlo o otázku, zda je možné pro rozpor jen některých ustanovení 

stanov se zákonem prohlásit za neplatné usnesení o schválení celých stanov. Teorie i 

judikatura totiž zastává názor, že stanovy jsou smlouvou sui generis a tu d íž se n a n ě 

vztahuje pro posouzení jejich platnosti ustanovení § 41 ObčZ, podle kterého v případě, 

že se vztahuje důvod neplatnosti jen na část právního úkonu, je neplatná jen tato část, 

pokud z obsahu právního úkonu nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatního 

obsahu. Nejvyšší soud potvrdil závěr odvolacího soudu, že nelze pro neplatnost jen 

jednoho z 25 článků stanov prohlásit za neplatné celé usnesení o schválení stanov za 

předpokladu, že nešlo o takový článek stanov, který by způsoboval neplatnost celých 

stanov. Nejvyšší soud věc uzavřel ve svém usnesení tak, že „nic nebrání tomu, aby – 

pokud se důvod neplatnosti týká jen části usnesení – soud vyslovil neplatnost jen části 

tohoto usnesení“.

 

63

Vedle aktivní legitimace a zákonného důvodu je důležitou podmínkou pro 

soudní vyslovení neplatnosti usnesení i včasné podání návrhu. Možnost podat návrh bez 

jakéhokoli časového omezení by bylo v rozporu se zásadou právní jistoty, což jedna ze 

zásad, na které spočívá obchodní zákoník. Proto, pro možnost podat návrh na vyslovení 

neplatnosti valné hromady, platí omezení v podobě systému na sobě závislých 

prekluzivních lhůt. Na tomto místě je nutno odlišit, zda valná hromada, na které bylo 

usnesení přijato, byla řádně svolána, či nikoli. Při řádném svolání valné hromady mají 

totiž aktivně legitimované osoby zajištěnou možnost jednak se o jejím konání dozvědět 

a jednak se jí zúčastnit. V případě, že tuto možnost nevyužijí, nelze to přičítat k tíži 

společnosti. Společník se může domáhat vyslovení neplatnosti usnesení soudem 

v relativně krátké objektivní lhůtě 3 měsíců ode dne zasedání valné hromady. V případě, 

že valná hromada svolána řádně nebyla, je tím odňata oprávněným osobám možnost 

dozvědět se o přijetí usnesení, proto zákon stanovil pro takový případ subjektivní lhůtu 

 

                                                 
62 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 12. 1998, sp. zn. 7 Cmo 253/98 
63 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 4. 2005, sp. zn 29 Odo 701/2004 
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a to 3 měsíce ode dne, kdy se o konání valné hromady mohla oprávněná osoba dovědět. 

V nejzazším případě však může navrhovatel uplatnit toto právo do jednoho roku ode 

dne, kdy se valná hromada skutečně konala. Stejné prekluzivní lhůty, tedy tříměsíční 

subjektivní a roční objektivní, platí i pro případ přijetí usnesení mimo valnou hromadu, 

jak to umožňuje ve společnosti s ručením omezeným ustanovení § 127 odst. 7 ObchZ. 

Ustanovení § 131 odst. 2 ObchZ upravující lhůty v situaci, kdy je důvodem podání 

návrhu to, že tvrzené usnesení valná hromada nepřijala anebo to, že obsah tvrzeného 

usnesení neodpovídá usnesení64, které valná hromada přijala, je podle T. Dvořáka zcela 

nadbytečné, neboť to plyne již z § 131 odst. 1 ObchZ.65

3.5.2. Důvody, kdy soud neplatnost usnesení valné hromady nevysloví 

 Po uplynutí lhůty navrhovatel 

již nemůže rozšířit okruh napadených usnesení, ale naopak jeho zúžení přípustné je. Co 

je však možné rozšířit popřípadě i měnit po tom, co uplynula lhůta k podání návrhu na 

vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, jak judikoval Nejvyšší soud ČR 

v usnesení ze dne 29. 8. 2001, sp. zn. 29 Odo 71/2001, jsou důvody, za kterých se 

navrhovatel neplatnosti usnesení domáhá. Pokud by se doplnění žaloby o vyslovení 

neplatnosti usnesení týkalo nových skutečností, kterými žalobce rozšiřuje důvody 

neplatnosti a které nemají žádnou skutkovou souvislost s dříve uplatněnými důvody, 

jednalo by se už o změnu samotné žaloby.  

Ustanovení § 131 odst. 3 ObchZ stanoví důvody, pro které soud neplatnost 

usnesení valné hromady nevysloví, i přesto, že shledal návrh na jeho vyslovení 

důvodným. Podstata této úpravy spočívá v tom, že soud nemá povinnost neplatnost 

vyslovit. Tato pravidla totiž umožňují rozhodnout ve prospěch zájmu celé společnosti 

tam, kde by vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady mohlo zásadně poškodit 

zájmy společnosti i zájmy všech společníků. Při porušení zkoumání právních následků 

porušení právních předpisů při přijímání usnesení valné hromady je totiž nutno vycházet 

                                                 
64 Tvrzené usnesení je takové usnesení, které valná hromada nikdy nepřijala, ale určitý orgán, popřípadě 

osoby se ho dovolávají jako usnesení přijatého. To, že obsah tvrzeného usnesení neodpovídá skutečnosti, 

znamená, že usnesení valná hromada sice přijala, ale v podstatně jiné podobě, než je tvrzeno. Pokud však 

má být důvod neplatnosti rozpor mezi přijatým a tvrzeným usnesením, musí jít o důležitý věcný rozpor, 

nepostačují pouze formulační rozdíly věcně shodných textů. 
65 DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. 2. Vydání. Praha: ASPI, 2009, s. 449 
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z komplexního zkoumání důsledků tohoto porušení. Nelze se totiž omezit pouze na 

důsledky, které by vady usnesení znamenaly pro jednoho či několik společníků, ale je 

třeba vycházet z toho, jaké důsledky by měly tyto vady pro všechny ostatní společníky a 

taky pro samotnou společnost. Z tohoto vyplývá, že je třeba posuzovat ve vzájemném 

vztahu porušení právních předpisů při přijímání usnesení na jedné straně a důsledky 

tohoto porušení na straně druhé, tudíž zda požadované prohlášení usnesení valné 

hromady žalované za neplatné, by nemělo pro společnosti závažnější důsledky, než 

samotné porušení právních předpisů při jeho přijímání. Zákon tak umožňuje zohlednit 

požadavek ekonomické stability společnosti za situace, kdy sice přijetím usnesení došlo 

k porušení zákona, ale zrušení takového usnesení by mělo mnohem závažnější důsledky 

jak pro společnost tak i její společníky.  

Tyto principy se odrážejí zejména v ustanovení § 131 odst. 3 písm. a), které 

stanoví, že soud neplatnost nevysloví, pokud porušení právních předpisů, společenské 

smlouvy, zakladatelské listiny nebo stanov má za následek jen nepodstatné porušení 

práv osob oprávněných domáhat se neplatnosti, resp. toto porušení nemělo závažné 

právní následky. Dikce tohoto ustanovení působí zejména ve vztahu k situacím, kdy 

charakter vad je pouze bagatelní a má svůj význam také ve vztahu k menšinovým 

společníkům. Pokud usnesení valné hromady, při němž došlo k porušení zákona, 

nesměřovalo úmyslně k poškození menšinových společníků, ale mělo za cíl zajistit co 

nejlepší postavení společnosti pro její další rozvoj, je takový cíl schopný vyvážit 

zasažení do práv menšinových společníků a v budoucnu přinést užitek i těmto 

společníkům, protože zájmy společníků jsou z velké části svázány se zájmy společnosti. 

Pokud jde o pojem „nepodstatné porušení práv“, v návaznosti na ustanovení § 183 

odst. 2 ObchZ týkající se akciové společnosti, se tímto porušením rozumí zejména: 

• pozvánka na zasedání valné hromady nebo oznámení o svolání valné 

hromady neobsahuje údaj o tom, zda se svolává řádné, mimořádné nebo 

náhradní zasedání66

                                                 
66 Obchodní zákoník v ustanovení § 183 odst. 2 sice odkazuje na § 184 odst. 5 písm. c), avšak z logiky 

věci vyplývá, že se zjevně jedná o nedopatření zákonodárce a odkaz má směřovat na nově vložené 

ustanovení § 184a odst. 3 písm. c). Tento problém však už vyřešila novela č. 351/2011, která nabude 

účinnosti 1. 1. 2012. 

, nebo 
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• měla-li valná hromada rozhodovat o zvýšení základního kapitálu 

společnosti, že pozvánka na zasedání valné hromady neobsahovala 

důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebo jmenovité 

hodnoty mladých akcií, resp. nové jmenovité hodnoty dosavadních akcií. 

Jelikož na základě napadeného rozhodnutí valné hromady již mohou být 

konstituovány další právní vztahy, obchodní zákoník chrání proti zásahům do práv 

třetích osob nabytých v dobré víře. Takový zásah do práv těchto osob musí existovat, 

nebo alespoň objektivně hrozit. Je pak na volné úvaze soudu určení, zda stav, kdy by 

mohlo k takovému zásahu dojít, již nastal či nikoli. Tato úprava, stojící na zásadě 

ochrany třetích osob, vychází z toho, že nelze dopustit, aby z důvodu porušení 

povinnosti společnosti ve vztahu k jejím společníkům utrpěly závažnou újmu osoby 

stojící mimo společnost, které nemají žádnou možnost ovlivnit jednání společnosti a 

jsou ve vztahu ke společnosti v dobré víře. 

Další důvod, kdy soud neplatnost usnesení nevysloví, se týká přeměn 

společnosti a to pouze za situace, že proces přeměny dosáhne takového stadia, že jeho 

zvrácení je již těžko představitelné. Za takový okamžik považuje obchodní zákoník 

právní moc zápisu přeměny do obchodního rejstříku. 

Poslední písmeno § 131 odst. 3 ObchZ je vyjádřením zásady, že nikomu nemůže 

být k prospěchu vlastní porušení práva. Jedná se o situaci, kdy došlo k porušení 

právních předpisů při svolání valné hromady a vyslovení neplatnosti se domáhá osoba, 

která valnou hromadu takto svolala anebo se na jejím svolání podílela. Soud rovněž 

neplatnost nevysloví, pokud na takto svolané valné hromadě byli přítomni všichni 

společníci anebo společníci, kteří přítomni nebyli, následně projevili s usnesením 

souhlas. Toto ustanovení je namířeno proti jednání ze strany jednatelů, kteří by sami 

porušili povinnost svolat valnou hromadu řádně a následně by se snažili využít tohoto 

nedostatku jako záminku, aby se domohli zrušení pro ně nepříznivého usnesení, 

zejména o svém odvolání. Ve vztahu ke společníkům je účelem této úpravy zamezit 

návrhům společníků, kteří nepociťují jako újmu to, že valná hromada nebyla svolána 

řádně, ale snaží se tímto způsobem zmírnit důsledky toho, že byli přehlasováni. 

Konečně pak toto ustanovení umožňuje společníkům, kteří sice na valnou hromadu 
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nebyli řádně pozváni, ale necítí se být tím poškozeni a následně s usnesením projevili 

souhlas, zabránit šikanózním návrhům jiných společníků.67

3.5.3. Vyslovení neplatnosti rozhodnutí statutárního orgánu 

 

Ohledně vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánů společnosti vyvstává otázka, 

zda a jakým způsobem je umožněno osobám oprávněným k podání návrhu na vyslovení 

neplatnosti napadat rozhodnutí jiných orgánů společnosti než valné hromady. Tato 

problematika v zákoně upravena není, a tak se posouzením těchto otázek zabýval 

v rámci judikatury Nejvyšší soud. Jelikož obchodní zákoník výslovně neřeší otázku, zda 

je soud oprávněn rozhodovat o neplatnosti usnesení představenstva akciové 

společnosti68, je ji nutno řešit v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 ObchZ, a tedy podle 

zásad, na kterých obchodní zákoník spočívá. Zásada, která se v tomto případě uplatní, 

je, že soud může zásadně zasahovat do vnitřních poměrů společnosti jen v zákonem 

stanovených případech a za zákonem stanovených podmínek. Tato zásada se projevuje i 

ve vztahu k již zmíněným ustanovením § 131 a 183 ObchZ, které stanoví, kdo a za 

jakých podmínek se může domáhat u soudu neplatnosti usnesení valné hromady a 

zároveň i to, že jinak než v řízení podle § 131, případně v rejstříkovém řízení, platnost 

usnesení valné hromady napadat nelze. Protože obchodní zákoník nepřipouští napadat u 

soudu platnost rozhodnutí dalších orgánů společnosti, Nejvyšší soudČR v usnesení ze 

dne 29. 6. 2005, sp. zn. 29 Odo 442/2004, vycházejíc z výše uvedených skutečností, 

proto vyjádřil, že „tato rozhodnutí u soudu napadat nelze, resp. že soud není oprávněn 

tato rozhodnutí přezkoumat jinak, než v rejstříkovém řízení, pokud rozhoduje o zápisu 

skutečnosti, založené takovým rozhodnutím, do obchodního rejstříku“.69

V daném usnesení se Nejvyšší soud zabýval také otázkou možnosti akcionářů, 

resp. valné hromady zasahovat do rozhodování představenstva o obchodním vedení 

společnosti. Nejvyšší soud se jasně vyjádřil, že akcionáři do obchodního vedení přímo 

 

                                                 
67 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s. 449 
68 Nejvyšší soud se touto problematikou zabýval v rámci akciové společnosti, avšak jeho závěry jsou 

aplikovatelné i ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným a jejím společníkům a také jednatelům 

jakožto statutárnímu orgánu. 
69 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 6. 2005, sp. zn. 29 Odo 442/2004 



31 

zasahovat nemohou a vyloučeny jsou i „zásahy soudu do rozhodovací činnosti 

představenstva, neboť by mohly ochromit či znesnadnit každodenní chod společnosti, 

což je v zájmu jejího řádného fungování nežádoucí“. 

Jiná situace ovšem nastává v případě, kdy představenstvo rozhoduje o věcech 

patřících do působnosti valné hromady, za předpokladu, že to umožňuje zákon, stanovy, 

případně rozhodnutí valné hromady. Nejvyšší soud vycházel z toho, že by bylo 

nelogické zbavit osoby, které by jinak byly oprávněné domáhat se neplatnosti usnesení 

valné hromady, možnosti tak učinit jen proto, že v takovém případě nerozhoduje sama 

valná hromada. To by znamenalo, že „poté, co k přenesení působnosti došlo, by byli 

akcionáři a další oprávněné osoby zbaveny možnosti bránit se případnému 

nezákonnému postupu orgánu, který vykonává přenesenou působnost, a to v některých 

případech bez možnosti nápravy nezákonného rozhodnutí“. 

3.6. Právo na řízení společnosti ve vztahu k obchodnímu vedení 

O tom, co je právo účasti na řízení společnosti, bylo již pojednáno výše. Od 

práva na řízení společnosti je však třeba odlišit právo k jejímu obchodnímu vedení. Tím, 

co se rozumí obchodním vedením, se zabývala poměrně četná judikatura Nejvyššího 

soudu. Důvodem jsou zejména sporné otázky, co ještě spadá či nespadá do obchodního 

vedení, resp. do práva k řízení společnosti, vztah mezi právem k řízení společnosti a 

jejímu obchodnímu vedení, ale i snaha o samotné vymezení pojmu. Právě k vymezení 

pojmu obchodního vedení přispěl i Nejvyšší správní soud, který ve svém rozsudku 

charakterizoval obchodní vedení společnosti jako „průběžnou pravidelnou správu 

záležitostí společnosti a jejího podniku, tzn. rozhodování o organizačních, technických, 

obchodních, personálních, finančních a jiných otázkách běžného života“.70 Nejvyšší 

soud následně vymezil obchodní vedení jako „řízení společnosti, tj. zejména 

organizování a řízení její každodenní podnikatelské činnosti“.71

                                                 
70 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 18. 3. 2005, sp. zn. 4 Afs 24/2003 
71 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 8. 2004, sp. zn. 29 Odo 479/2003 

 Jak je tedy patrné, pod 

pojmem obchodní vedení rozumíme rozhodování o záležitostech běžné povahy, které je 

nutno realizovat opakovaně a které jsou převážně rutinního, každodenního charakteru. 
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Na rozdíl od jednání jménem společnosti, směřuje obchodní vedení dovnitř 

společnosti. Je třeba se však zmínit, že ne všechny takové činnosti, které směřují dovnitř 

společnosti, patří do obchodního vedení. Činnosti, které statutární orgán provádí ve 

vztahu ke společníkům či orgánům společnosti, podle I. Štenglové do obchodního 

vedení nenáleží. Mezi takové činnosti patří zejména svolání valné hromady, oznámení o 

následném přijetí usnesení valné hromady, vedení seznamu společníků a podobně.72 

Toto stanovisko zastává i Nejvyšší soud ve svém usnesení. Argumentuje tím, že „tyto 

činnosti se nedotýkají každodenní podnikatelské činnosti společnosti a směřují 

k výkonu práv společníků“.73

Konečně k zásadnímu odlišení toho, co je řízení společnosti a co obchodní 

vedení přispěl opět Nejvyšší soud. Vycházel při tom z účelu ustanovení § 67a ObchZ, 

kterým je zejména ochrana společníka před zásahy statutárního orgánu do majetkové 

sféry společnosti, které by mohly podstatným způsobem ovlivnit další působení 

společnosti. Nejvyšší soud tedy vyjádřil, že „valná hromada je nejvýznamnějším 

orgánem společnosti, jehož prostřednictvím realizují společníci právo podílet se na 

řízení společnosti a přijímat rozhodnutí zásadním způsobem ovlivňující další existenci a 

činnost společnosti, včetně rozhodování o personálním složení dalších orgánů 

společnosti, zatímco další orgány společnosti plní pouze funkce směřující k zajištění 

řádného chodu společnosti, a to představenstvo k jejímu obchodnímu vedení a dozorčí 

rada ke kontrole její činnosti“.

 

74

Ustanovení § 133 odst. 3 ObchZ však výslovně počítá s tím, že společník je 

zároveň i jednatelem společnosti. V takovém případě bychom se mohli domnívat, že 

společník má kromě práva na řízení společnosti i právo k jejímu obchodnímu vedení. Je 

však třeba odlišit tato práva, protože právo k obchodnímu vedení náleží společníkovi 

 

Společníkům kapitálových společností právo k obchodnímu vedení společnosti 

nepřísluší. To přísluší představenstvu resp. jednatelům společnosti, tedy statutárnímu 

orgánu.  

                                                 
72 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s. 463 
73 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. 4. 2006, sp. zn. 5 Tdo 94/2006 
74 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 1. 2009, sp. zn. 29 Odo 1060/ 2006 
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pouze jako důsledek toho, že zastává rovněž funkci jednatele, kterému toto právo náleží. 

Protože jednatelem může být i třetí osoba a výše zmíněné ustanovení neukládá, ale 

pouze umožňuje jmenování jednatele z řad společníků, právo být jednatelem nelze 

zahrnout do rámce práv společníka, společník tedy na to, aby byl jmenován jednatelem, 

nemá právní nárok. Tudíž mu nemůže náležet právo obchodního vedení z pozice 

společníka. 

3.6.1. Udělování pokynů statutárnímu orgánu valnou hromadu 

Obchodní zákoník v ustanoveních § 194 odst. 4, který se vztahuje jak k úpravě 

akciové společnosti, tak ke společnosti s ručením omezeným75

I když povinnost řídit se pokyny a zásady valné hromady obchodní zákoník 

obecně ukládá, představenstvo se může od těchto příkazů odchýlit, pokud to valná 

hromada výslovně nevyloučí. To vyplývá z toho, že vztah mezi společností a členem 

statutárního orgánu se přiměřeně řídí ustanoveními o mandátní smlouvě

, ukládá v první větě 

představenstvu povinnost řídit se zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou a to 

za předpokladu, že jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. V případě, že by 

tomu tak nebylo, představenstvo není povinno takové zásady a pokyny ze strany valné 

hromady plnit, naopak odpovídalo by pak za škodu, která by společnosti vznikla právě 

v souvislosti s uskutečněním příkazu protiprávního nebo takového, jenž je v rozporu se 

stanovami společnosti. Porušení zásad a pokynů nemá vliv na účinky jednání členů 

představenstva vůči třetím osobám, je omezeno pouze dovnitř společnosti. 

Je nutné dodat, že člen představenstva je povinen plnit příkazy a zásady udělené 

mu výhradně valnou hromadou. Při výkonu své funkce se tedy člen představenstva 

nesmí řídit pokyny akcionáře, který jej do funkce navrhl. Co se však týče vlastní 

působnosti představenstva, jde o samostatné rozhodování, které vykonává 

představenstvo jako kolektivní orgán společnosti v souladu se stanovami a obchodním 

zákoníkem. Takové rozhodování je bez jakéhokoli vztahu závislosti či podřízenosti. 

76

                                                 
75 § 135 odst. 2 ObchZ 
76 § 66 odst. 2 ObchZ 

, přičemž 

ustanovení v § 567 odst. 3 ObchZ stanoví, že mandatář se může od pokynů mandanta 
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odchýlit, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu mandanta, nesmí tak však učinit, jestliže to 

je smlouvou nebo mandantem zakázáno.77

Poslední věta výše zmíněného ustanovení § 194 odst. 4 ObchZ zakládá 

představenstvu výhradní postavení ve vztahu k obchodnímu vedení společnosti. Toto 

ustanovení totiž zakazuje komukoli svými pokyny zasahovat do obchodního vedení, 

které náleží představenstvu. Tím je představenstvu zajištěna vysoká míra nezávislosti 

při výkonu své činnosti. Výjimku z této úpravy představují vztahy ve smluvním 

koncernu, kde společnost je podrobena jednotnému řízení ze strany mateřské 

společnosti, smlouva o převodu zisku, ale i situace, kdy jde o koncern faktický a 

ovládající osoba se prostřednictvím svého vlivu usiluje o přijetí opatření nebo uzavření 

smlouvy s ovládanou osobou za zákonem stanovených podmínek

 

78.79

Pokud se zaměříme na akcionáře a jiné osoby, již výše jsem zmínil, že akcionář 

není oprávněn udělovat pokyny představenstvu. Veškerá práva související s řízením 

společnosti může vykonávat prostřednictvím valné hromady, nikoli samostatně mimo 

 

Vztah mezi první a poslední větou § 194 odst. 4 ObchZ se jeví jako poněkud 

nejasný. Tato úprava totiž umožňuje vykládat si dané ustanovení dvojím způsobem. 

Dikce věty první, která poskytuje valné hromadě oprávnění vydávat pokyny a zásady, 

kterými se má představenstvo řídit, žádným dalším způsobem toto oprávnění 

neomezuje, a tudíž ji lze chápat tak, že valná hromada může svými pokyny zasahovat i 

do obchodního vedení společnosti, přičemž poslední větě § 194 odst. 4 by se dalo 

rozumět tak, že se vztahuje pouze na dozorčí radu, popřípadě jiné orgány společnosti, 

akcionáře nebo jiné osoby.  

Co se týče dozorčí rady, její oprávnění nějakým způsobem zasahovat do činnosti 

představenstva, je výslovně stanoveno zákonem a je omezeno zejména do té míry, 

v jaké může dozorčí rada vykonávat vůči představenstvu svou kontrolní pravomoc. 

Proto jakékoli pokyny nad rámec této pravomoci, by se dali považovat za neplatné i bez 

ustanovení poslední věty § 194 odst. 4 ObchZ.  

                                                 
77 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s. 718 
78 § 66a odst. 8 až 15 ObchZ 
79 viz v kapitole týkající se koncernového práva 
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ní. Pokud by se zákaz zásahu do obchodního vedení týkal pouze akcionářů a nikoli 

valné hromady, neměl by tento zákaz vůči akcionářům podstatný význam, protože 

jediný akcionář, většinový akcionář disponující dostatečným počtem hlasů nebo 

akcionáři jednající ve shodě by mohli na valné hromadě prosadit přijetí usnesení, 

kterým by udělili představenstvu pokyny, které by jinak nemohli udělit jako samostatní 

akcionáři mimo valnou hromadu. Tím by se smysl tohoto omezení udělovat pokyny 

představenstvu jednotlivými akcionáři značně ztrácel. 

S tímto názorem, podle kterého se první a poslední věta ustanovení § 194 odst. 4 

ObchZ vykládá více méně nezávisle jedna na druhé, nesouhlasí I. Štenglová, která na 

toto ustanovení vyjádřila názor odlišný. Zaměřuje se na to, že jeho první a poslední větu 

je třeba vykládat ve vzájemné vazbě a souvislosti tak, že „představenstvo je sice 

povinno řídit se pokyny valné hromady, ta však nesmí vydávat pokyny týkající se 

bezprostředně obchodního vedení společnosti“.80 Jde o názor totožný s názorem, který 

již vyjádřil Nejvyšší soud ve svém usnesení. Tuto argumentaci opírá zejména o to, že 

„má-li být představenstvo ve vztahu ke společnosti, popřípadě ve vztahu k třetím 

osobám plně odpovědné za výkon své funkce, není dost dobře možno tuto odpovědnost 

založit za stavu, kdy je omezeno pokyny valné hromady (jediného akcionáře) při 

výkonu obchodního vedení společnosti“.81

3.7. Práva společníka související s právem na řízení společnosti 

 

Jelikož akcionářům, i když prostřednictvím valné hromady, právo na řízení 

společnosti náleží ze zákona, není možné vyloučit jejich zásah do činnosti společnosti. 

Takové zásahy ve smyslu první věty § 194 odst. 4 by se však měly týkat usměrňování 

podnikatelské činnosti společnosti z dlouhodobého hlediska, rozhodování směrování 

společnosti, rozhodování o aktivitách, které bude rozvíjet, nesmějí se však 

bezprostředně dotýkat obchodního vedení, které náleží představenstvu. 

Podstatou práva společníka na řízení společnosti je zejména jeho možnost účasti 

a hlasování na valné hromadě. Aby však mohl toto právo vykonávat co možná 

                                                 
80 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s. 719 
81 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 2. 2007, sp. zn 5 Tdo 488/2008 
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nejefektivněji, případně aby se mohl správně rozhodnout za jaké opatření, resp. jakým 

způsobem bude hlasovat, je také třeba, aby mu byl umožněn přístup k podkladům a 

informacím, které mu v jeho rozhodování pomohou. Proto právní úprava obchodního 

zákoníku poskytuje společníkovi i právo na informace a vysvětlení a právo uplatňovat 

návrhy a protinávrhy, které s právem na řízení společnosti úzce souvisí. 

3.7.1. Právo na informace a vysvětlení 

S právem účasti a hlasování na valné hromadě je zcela jistě spojeno i právo 

požadovat informace o činnosti společnosti, které mají význam zejména z hlediska 

předmětu rozhodování společníků na valné hromadě nebo jako předmět jejich kontrolní 

činnosti. Toto právo je pak povinen zabezpečit statutární orgán, protože to, co je na 

jedné straně upraveno jako právo společníka požadovat informace, je pak dál 

formulováno jako povinnost statutárního orgánu tyto informace poskytnout. U 

společnosti s ručením omezeným se u tohoto práva projevují osobní prvky obchodních 

společností. Přístup k informacím je u jejích společníků koncipován jako neformální, 

bezprostřední. Naproti tomu u akciové společnosti, jakožto čistě kapitálové společnosti, 

je výkon práv akcionářů vázán na jednání valné hromady a tedy i právo na informace, 

resp. právo na vysvětlení, jak jej koncipuje obchodní zákoník ve svém ustanovení82

Právo na informace však není možné chápat jako právo neomezené, společníci 

totiž nemohou požadovat informace jakékoli. Z tohoto pohledu nastává problematická 

situace u společnosti s ručením omezeným, kde se jeví obtížný zejména vztah mezi 

ustanovením § 122 odst. 2 a ustanoveními § 17 a násl. ObchZ upravujícími obchodní 

tajemství. Podle prvně zmíněného ustanovení mají společníci právo požadovat od 

jednatelů informace o záležitostech společnosti, podle § 18 má výlučné právo nakládat 

obchodním tajemstvím podnikatel provozující podnik, na který se obchodní tajemství 

vztahuje. Tímto podnikatelem je samotná společnost s ručením omezeným, nikoli její 

společníci a osoby oprávněné nakládat obchodním tajemstvím jsou její jednatelé. 

Problém spočívá v otázce, zda právo nakládat s obchodním tajemstvím, které náleží 

jednatelům, náleží i společníkům společnosti s ručením omezeným. Podle I. Štenglové 

, 

mohou akcionáři realizovat pouze na valné hromadě. 

                                                 
82 § 180 odst. 1 ObchZ 
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je odpověď na tuto otázku ne zcela jednoznačná. Navzdory určitým pochybnostem se 

však přiklání k názoru, že tomu tak je. Svoje stanovisko opírá o tvrzení, že „to, že 

obchodní zákoník práva společníků založená v § 122 odst. 2 nijak neomezuje, se zdá 

spíše nasvědčovat tomu, že společníci mají právo i na informace, které tvoří obchodní 

tajemství“.83 Dále tvrdí, „že u akciové společnosti možnost požadovat informace tvořící 

předmět obchodního tajemství zákon v ustanovení § 180 odst. 4 výslovně omezuje, 

zatímco u společnosti s ručením omezeným nic takového nečiní. To se zdá nasvědčovat 

spíše tomu, že u společnosti s ručením omezeným mohou společníci požadovat i takové 

informace týkající se záležitostí společnosti, které u akciové společnosti požadovat 

nemohou.“.84 J. Pokorná zastává názor, že tuto otázku je třeba řešit ve vztahu ke 

konkrétní situaci, v závislosti na tom, o jakou společnost s ručením omezeným se jedná. 

Považuje totiž za odlišné případy, kdy se jedná o společnost s několika společníky, kteří 

by měli být seznámeni s podstatnými informacemi, které se k činnosti společnosti 

vztahují a kdy se naopak jedná o společnost s velkým počtem společníků, jejíž řízení 

bylo svěřeno profesionálním manažerům. Autorka dále uzavírá, že tato otázka by měla 

být upravena společenskou smlouvou a v případě pochybností je třeba se opírat o 

zásady, na kterých stojí obchodní zákoník, zejména zásady zákazu zneužití práva, 

zachování loajality ke společnosti a zákazu působit škody.85

Závěr ustanovení § 122 odst. 2 ObchZ poskytuje společníkům společnosti 

s ručením omezeným v rámci jejich informačního práva také možnost nahlížet do 

dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje. K tomu si mohou přizvat i 

odborného poradce. Umožňuje to společníkům, aby v případě, že při provádění kontroly 

 I když druhý zmíněný 

názor se snaží brát ohled na konkrétní případy a podmínky, za kterých by byly či nebyly 

tyto informace poskytovány, dle mého názoru by to však mohlo způsobit nejasné a 

rozporné situace, kdy by bylo těžké posoudit, zda společník má či nemá nárok na danou 

informaci. Proto se spíš přikláním k jasnému řešení, které vyjádřila I. Štenglová.  

                                                 
83 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s.416 
84 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s.417 
85 J. Pokorná in POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 571 
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nemají potřebné znalosti o určitých záležitostech týkajících se hospodaření společnosti, 

zmocnily k této kontrole osoby, které těmito znalostmi disponují. Sporná může být 

otázka, zda se okruh těchto odborníků vztahuje pouze na osoby v daném ustanovení 

uvedené, tedy na auditory a daňové poradce nebo je možné tento okruh analogicky 

rozšířit i na odborníky z jiných oblastí. Takové rozšíření by se mohlo týkat těch osob, 

kterým je uložena povinnost mlčenlivosti v souvislosti s údaji, s kterými se seznamují 

při výkonu své práce. Právě z důvodu vázanosti povinností mlčenlivosti není zmocnění 

takových odborníků společnosti na újmu. Konečně tuto otázku uzavřel ve svém 

usnesení Nejvyšší soud: „jestliže pak v rámci takové kontroly společník poskytne údaje 

zjištěné z dokladů společnosti osobě, která má odborné znalosti k jejich odbornému 

posouzení a současně je vázána ohledně poskytnutých údajů povinností mlčenlivosti za 

účelem takového posouzení, nelze poskytnutí takových údajů chápat jako porušení 

povinnosti neposkytovat údaje z dokladů společnosti třetím osobám. Opačný závěr by 

činil společníky, kteří sami nemají potřebné odborné znalosti ke zhodnocení 

poskytnutých údajů, zcela bezmocnými ve vztahu k případnému neodbornému či 

nekalému jednání statutárních orgánů společnosti, zjistitelnému z podkladů společnosti 

jen s určitými odbornými znalostmi a znemožňoval by jim efektivní výkon jejich práv v 

souvislosti s řízením a kontrolou společnosti.“.86

Jednoznačnější úpravu v oblasti přístupu k informacím poskytuje obchodní 

zákoník akciové společnosti. Právo na vysvětlení

 

87

                                                 
86 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 3. 2003, sp. zn. 396/2002 
87 viz výše 

 náležející akcionářům je mnohem 

víc omezeno, než je tomu u společnosti s ručením omezeným. Možnost uplatňovat 

právo požádat vysvětlení je upraveno v ustanoveních § 180 odst. 1, 3, 4 a 5 ObchZ. 

Toto právo je omezeno tím, že akcionář může požadovat pouze takové vysvětlení, které 

je potřebné k posouzení jednání valné hromady. Povinnost akciové společnosti 

poskytnout informace byla rozšířena i na záležitosti týkající se osob ovládaných 

společností, a to z toho důvodu, že hospodaření, případně i jiná činnost těchto 

společností se odrazí v hospodaření společnosti ovládající. Tady však rovněž platí 

omezení, že se musí jednat o informace, které jsou potřebné pro posouzení předmětu 

jednání valné hromady. Informace, které by byly nad tento rámec, není oprávněn 
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akcionář požadovat a i kdyby si nárokoval poskytnutí těchto informací, je na rozhodnutí 

představenstva, zda mu tyto skutečnosti sdělí. K rozsahu informační povinnosti se 

vyjádřil i Nejvyšší soud ve svém usnesení: „společnost je povinna podle označeného 

ustanovení poskytnout pouze informace potřebné pro posouzení předmětu jednání valné 

hromady (§ 180 odst. 1, odst. 3 ObchZ) a pouze poskytnutí takových informací se může 

akcionář podle § 180 odst. 4 ObchZ domáhat u soudu. Z uvedeného pak logicky plyne 

závěr, podle něhož soud v řízení o návrhu akcionáře podle označeného ustanovení 

posuzuje, zda je požadované vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné 

hromady bez ohledu na to, zda tuto okolnost výslovně uvedlo představenstvo či dozorčí 

rada na valné hromadě jako důvod pro odmítnutí podat vysvětlení.“.88

 Co se týče otázky obchodního tajemství, obchodní zákoník ve svém ustanovení 

§ 180 odst. 4 jednoznačně stanoví, že informace, která je předmětem obchodního 

tajemství může být odmítnuta. Představenstvo může takto odmítnout sdělit i 

skutečnosti, u kterých po pečlivém uvážení dojde k závěru, že by mohlo jejich 

poskytnutí přivodit společnosti újmu nebo jde o vnitřní informaci podle zvláštního 

právního předpisu či utajovanou informaci. I taková informace však může být 

akcionářem požadována, s jejím poskytnutím však musí souhlasit dozorčí rada. Při 

nesouhlasu dozorčí rady může akcionář využít krajního řešení, a tím je podání žaloby, 

na základě které pak soud rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci 

poskytnout. Taková praxe slouží zejména k tomu, aby nedocházelo k omezení či 

porušení práva akcionáře tím, že mu vysvětlení, které požaduje, není poskytnuto. Soud 

však musí při posouzení, zda došlo k závažnému porušení práva akcionáře, přihlédnout 

ke konkrétním okolnostem případu. Nejvyšší soud pak ve svém usnesení uzavřel, že 

„právo akcionáře požadovat na valné hromadě vysvětlení a klást na ní dotazy není 

neomezené. I pro toto právo se uplatní ustanovení § 265 ObchZ, a pokud by chování 

akcionáře v souvislosti s kladením dotazů bylo možno hodnotit jako šikanózní výkon 

práva, neposkytne mu soud ochranu. Rovněž je třeba uvést, že akcionář má právo 

požadovat odpovědi pouze na takové dotazy, které je společnost (resp. její 

představenstvo či zaměstnanci) povinna znát. Jestliže tedy např. akcionář požaduje 

odpověď na otázku, která se netýká běžného provozu společnosti a vyžaduje 

 

                                                 
88 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. 4. 2009, sp. zn. 29 Cdo 2850/2008 
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kvalifikované posouzení (právnické vzdělání), není povinností představenstva znát na 

tuto otázku odpověď, musí však v dostatečném předstihu zajistit kvalifikovanou právní 

pomoc při jejím řešení.“.89

3.7.2. Právo společníka uplatňovat návrhy a protinávrhy 

 

Akcionáři akciové společnosti náleží v rámci výkonu práva na řízení společnosti 

a tedy práva účasti a hlasování na valné hromadě, právo uplatňovat návrhy a 

protinávrhy. To mu poskytuje ustanovení § 180 ObchZ ve svém prvním odstavci a 

následně konkretizuje v odstavci 6 a 7. Toto právo umožňuje akcionáři, který je 

přítomný na valné hromadě, aby vyjádřil své stanovisko k předkládaným návrhům 

usnesení a mohl se na jednání valné hromady připravit a zároveň mu to poskytuje 

možnost spoluurčovat průběh jednání valné hromady. Akcionář je oprávněn předkládat 

návrhy a protinávrhy také k návrhům svolavatele valné hromady. 

Z ustanovení zmíněného § 180 odst. 6 ObchZ vyplývá, že se rozlišují dva druhy 

návrhů, ke kterým může akcionář uplatnit své protinávrhy. Jednak jsou to návrhy, které 

jsou obsaženy v pozvánce nebo oznámení o konání valné hromady a dále takové 

návrhy, jejichž schválení usnesením valné hromady podléhá osvědčení notářským 

zápisem. V těchto případech je akcionář povinen doručit90

                                                 
89 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 8. 2001, sp. zn. 29 Odo 71/2001 
90 Jak je patrné z ustanovení § 180 odst. 6, zákon tady výslovně ukládá akcionáři povinnost písemné znění 

v této lhůtě doručit, nikoli odeslat. Proto musí být návrh, který je posílán prostřednictvím pošty odeslán 

v časovém předstihu tak, aby byla dodržena stanovená lhůta. 

 písemné znění svého návrhu 

nebo protinávrhu do sídla společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání 

valné hromady. Účelem tohoto ustanovení je to, aby se akcionář mohl v dostatečném 

předstihu seznámit s protinávrhy k návrhům, které jsou mu známé z pozvánky na 

valnou hromadu. V případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský 

zápis, umožňuje to notáři, který bude zápis provádět, aby posoudil zákonnost 

protinávrhu a vyjádřil se k ní v rámci sepisu zápisu o rozhodnutí valné hromady. Pokud 

se jedná o jiné protinávrhy, než výše zmíněné dvě kategorie, např. procedurální nebo 

protinávrhy k protinávrhům vznesenými jinými akcionáři, nebo pokud akcionář 
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navrhuje volbu konkrétních osob do orgánů společnosti, tento postup se nevyžaduje a 

postačuje, že akcionář své protinávrhy vznese přímo na zasedání valné hromady. 

Je sporné jaké důsledky má nedodržení uvedené 5 denní lhůty, protože zákon 

další postup neupravuje. Podle J. Pokorné, pokud by protinávrh akcionáře nebyl 

doručen včas, neznamenalo by to, že by jej na valné hromadě nemohl vyslovit. Pokud 

má být totiž akcionáři umožněno účastnit se na řízení společnosti, měla by o dalším 

postupu rozhodnout valná hromada. Zejména by měla odmítnout hlasovat o protinávrhu 

pro nedostatek času k přípravě stanoviska, či pro závažnost protinávrhu, popřípadě daný 

bod dál neprojednávat a začlenit ho do programu další valné hromady. Tím by se 

dostala akcionářům i společnosti možnost pro zvážení významu protinávrhu a 

k přípravě svých stanovisek.91 Vzhledem k tomu, že nelze připustit takový výklad, dle 

kterého porušení zákonné lhůty by bylo bez právních důsledků, lze dovodit, že 

nedodržení lhůty pro doručení návrhu či protinávrhu akcionáře do sídla společnosti by 

znamenalo porušení zákona. Proto se přikláním k názoru T. Dvořáka, podle kterého 

valná hromada o takovém protinávrhu nemůže na svém zasedání vůbec jednat a v zájmu 

nematení akcionářů protinávrhy, které jsou v rozporu se zákonem, neměla by být o 

takovém protinávrhu ani informována. Akceptace takového protinávrhu by vyvolala za 

následek neplatnost usnesení valné hromady, pro jeho rozpor se zákonem podle § 183 

ObchZ, ledaže by tady byl některý z důvodů podle § 133 odst. 3 ObchZ, kdy soud 

neplatnost usnesení valné hromady nevysloví. V případě, že by se jednalo o pozdě 

doručený protinávrh, který má být osvědčen notářským zápisem, notář je povinen 

sepsání notářského zápisu odmítnout92, protože by osvědčoval protiprávní zasedání.93

                                                 
91 J. Pokorná in POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 813-814 
92 Podle § 80d odst. 1 písm. b) notářského řádu může notář odmítnout sepsat notářský zápis o rozhodnutí 

orgánu právnické osoby, pokud předsedající, i přes upozornění notáře, vede jednání orgánu právnické 

osoby způsobem, který neumožňuje notářský zápis o rozhodnutí pořídit. 
93 DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. 2. Vydání. Praha: ASPI, 2009, s. 416-417 

 

Výjimku z výše uvedeného představuje ustanovení § 185 odst. 4 ObchZ, tedy situace, 

kdy jsou přítomni všichni akcionáři a všichni s projednáním protinávrhu souhlasí. 

V takovém případě ani notář nemá důvod pro odmítnutí sepsání notářského zápisu. 
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Představenstvo akciové společnosti je povinno protinávrh akcionáře i se svým 

stanoviskem uveřejnit, pokud je to možné, alespoň 3 dny přede dnem, kdy se má 

zasedání valné hromady konat. K tomuto ustanovení se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém 

usnesení, kde tvrdí, že „slovní spojení „pokud je to možné“, uvedené v ustanovení § 180 

odst. 5 ObchZ, se vztahuje jak na povinnost představenstva uveřejnit svoje stanovisko 

k protinávrhu akcionáře, tak i na možnost uveřejnit vlastní protinávrh“.94 Cílem a 

účelem tohoto ustanovení je, aby se ostatní akcionáři dozvěděli o protinávrhu a zároveň 

i stanovisku představenstva k tomu, jak by zasáhlo přijetí protinávrhu do poměrů 

společnosti a aby se tak mohli rozhodnout, zda budou akceptovat původní návrh či 

protinávrh, případně aby si opatřili další potřebné informace. Nejvyšší soud vycházel 

z toho, že když už zákonodárce stanovil povinnost představenstva své stanovisko 

zpracovat, bylo by nelogické, aby nebyla stanovena i povinnost takové stanovisko 

akcionářům zpřístupnit a tedy umožnit jim, aby se s ním mohli seznámit. Co se týče 

způsobu uveřejnění, ten zákon v tomto případě nestanoví. Nejvyšší soud tedy upřesnil, 

že by nebylo logické dovozovat, že protinávrh má být uveřejněn jiným (a tedy 

jakýmkoli představenstvem zvoleným) způsobem, než pozvánka na valnou hromadu“.95 

Tím je myšleno, že uveřejnění se provede vhodným způsobem uvedeným ve stanovách, 

případně jiným vhodným způsobem v závislosti na okolnostech každého konkrétního 

případu.96

Ustanovení § 180 odst. 7 ObchZ pak umožňuje akcionáři uplatňovat své návrhy i 

k bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady ještě před uveřejněním 

pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o jejím svolání. Tato úprava se vztahuje 

zejména na pravidelné body programu valné hromady, tedy takové, které je valná 

hromada povinna projednat každoročně nebo po nějaké době. Mezi ně patří např. návrh 

na nové členy představenstva v případě, že předešlým uplynulo jejich funkční období. 

Toto ustanovení se však může týkat i bodů, u kterých se jejich projednání pouze 

očekává. Tady může nastat problém za předpokladu, že akcionář předloží svůj návrh 

k předpokládanému bodu programu, představenstvo jej však nezařadí na pořad jednání 

 

                                                 
94 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. 4. 2007, sp. zn. 29 Odo 1629/2005 
95 Tamtéž 
96 DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. 2. Vydání. Praha: ASPI, 2009, s. 417 
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valné hromady. Někteří autoři uvádí, že v takovém případě je třeba tento návrh 

považovat za uplatnění si svého akcionářského práva dle § 182 odst. 1 písm. a) 

ObchZ.97

Pokud jde o uplatnění tohoto práva ve vztahu ke společníkům společnosti 

s ručením omezeným, obchodní zákoník se o něm nezmiňuje. Tato úprava je obsažena 

pouze v ustanoveních o akciové společnosti. Proto se objevuje otázka, zda právo 

uplatňovat návrhy a protinávrhy náleží i společníkům společnosti s ručením omezeným. 

Domnívám se, že toto právo nelze společníkovi společnosti s ručením omezeným 

odepírat, a i když zákon mu ho výslovně nepřiznává, nic nenasvědčuje tomu, že by mu 

nenáleželo. Z ustanovení § 122 odst. 2 ObchZ, které podává výčet některých práv 

souvisejících s právem na řízení společnosti, vyplývá, že se jedná o výčet 

demonstrativní. Zákonodárce totiž použil slovo „zejména“ a tudíž mám za to, že 

společník může uplatnit i jiná práva ve vztahu k výkonu práv týkajících se řízení 

společnosti na valné hromadě, než jen právo požadovat informace a nahlížet do dokladů 

společnosti. Proti jsem toho názoru, že právo uplatňovat návrhy a protinávrhy mohou i 

společníci ve společnosti s ručením omezeným. 

 Toto ustanovení však slouží k ochraně menšinových akcionářů, ale zároveň je 

koncipováno tak, aby nedošlo k ohrožení práv ostatních akcionářů. Umožňuje jim za 

splnění konkrétních podmínek požadovat, aby představenstvo zařadilo jimi určenou 

záležitost na pořad jednání valné hromady. Představenstvo je povinno žádosti vyhovět, 

jestliže mu byla doručena nejpozději 20 dnů před konáním valné hromady. V případě, 

že by žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hromadu nebo uveřejnění oznámení o 

jejím konání, představenstvo je povinno vyhovět jen tehdy, pokud je možné uveřejnit 

doplnění pořadu jednání tak, aby mezi uveřejněním doplňku a dnem konání valné 

hromady bylo deset dnů. Pokud by to již nebylo možné, lze doplnit pořad jednání valné 

hromady na základě jednomyslného souhlasu všech akcionářů. 

                                                 
97 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s. 601 



44 

4. Rozhodování v jednočlenné společnosti 

 

Pokud má společnost jediného společníka, ať už z důvodu, že byla jako 

jednočlenná založená anebo došlo k soustředění všech obchodních podílů v rukou 

jednoho společníka, platí pro ni určité odchylky zohledňující, že rozhodování v 

společnosti je koncentrováno v jedněch rukou. Otázku rozhodování jediného společníka 

upravuje obchodní zákoník v ustanoveních § 132 pro společnost s ručením omezeným a 

v ustanoveních § 190 v rámci akciové společnosti. Tato právní úprava je však pro oba 

druhy společností, až na malé výjimky, více méně totožná. Vedle těchto „obecných“ 

ustanovení zákon reaguje v rámci úpravy jednotlivých dílčích otázek i speciální 

úpravou.98 Tu představuje např. ustanovení o nemožnosti vyloučit společenskou 

smlouvou dědění obchodního podílu v jednočlenné společnosti s ručením omezeným99

                                                 
98 J. Pokorná in POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 614 
99 § 116 odst. 2 ObchZ 

. 

Ačkoliv by se mohlo jevit, že akcionář sám tvoří valnou hromadu a je tedy 

orgánem společnosti, není tomu tak. Již z první věty obou výše zmíněných ustanovení 

obchodního zákoníku vyplývá, že valná hromada se nekoná a působnost valné hromady 

vykonává tento společník. To znamená, že společník se sice valnou hromadou nestává, 

má však její veškerou působnost. Tím je samozřejmě věcně vyloučeno, aby se uplatnila 

ustanovení o svolávání či usnášeníschopnosti valné hromady. Jediný společník tak může 

činit vše, co by bylo značně ztíženo ve vícečlenných společnostech z důvodu nutnosti 

konsensu všech společníků, zároveň při uplatnění svých práv není vázán různými 

formálními omezeními, které se ve vícečlenných společnostech uplatňují. Je nutno 

zmínit, že i jediný společník je vázán zákonnou úpravou o rozdělení působnosti mezi 

orgány společnosti, avšak ve společnosti s ručením omezeným dochází často k situaci, 

kdy si k rozhodování vyhradí společník i záležitosti jinak náležející jednatelům. Co se 

však týče jednání navenek jménem společnosti ve vztahu k třetím osobám, jediný 

společník toto oprávnění vykonávat nemůže, není-li sám jednatelem, resp. členem 

představenstva. 
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Valná hromada se tedy nesvolává a jediný společník rozhoduje v působnosti 

valné hromady, přičemž jeho rozhodnutí nahrazuje usnesení valné hromady. Toto 

rozhodnutí musí mít obligatorně písemnou formu a zákon rovněž vyžaduje podpis 

společníka. V případech, kdy se ve vícečlenných společnostech o rozhodnutí valné 

hromady pořizuje notářský zápis i rozhodnutí společníka musí mít formu notářského 

zápisu. Ustanovení o zákazu výkonu hlasovacího práva se v jednočlenné společnosti 

nepoužije. Jakýkoliv jiný postup by byl jen stěží možný, jelikož by nemohl v rámci 

výkonu působnosti valné hromady rozhodovat o věcech, z jejichž rozhodování by byl 

jinak vyloučen.100

Pokud jde o zastoupení jediného společníka, nelze použít závěry ohledně 

zastupování na valné hromadě. I když názory se různí, není vyloučena generální plná 

moc a rovněž se nepoužije ani právní úprava ohledně nemožnosti společníka nechat se 

zastoupit členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady. „Tato problematika byla 

vyřešena i judikaturou, když Vrchní soud v Praze konstatoval

Protože se rozhodnutí nepřijímá hlasováním, i z logiky věci vyplývá, 

že sistace hlasovacího práva není možná. 

101, že zástupcem jediného 

akcionáře při rozhodování v působnosti valné hromady dle § 190 ObchZ může být člen 

představenstva nebo dozorčí rady a neuplatní se tedy zákaz obsažený v § 184 odst. 1 

ObchZ. Závěry v judikátu vyslovené lze bez výjimky vztáhnout i na společnost 

s ručením omezeným.“102

Statutární orgán společnosti je ve své činnosti vázán rozhodnutím jediného 

společníka, proto by měl být informován o tom, jak se jediný společník rozhodl. Rovněž 

dozorčí rada, pokud má kontrolovat činnost statutárního orgánu, musí být o rozhodnutí 

přijatém jediným společníkem informována. To zajišťuje druhý odstavec § 132 a § 190 

 

Pokud se jedná o otázku neplatnosti rozhodnutí jediného společníka 

v působnosti valné hromady, ta se posuzuje shodně podle ustanovení o neplatnosti 

usnesení valné hromady. 

                                                 
100 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s. 457 
101 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 8. 1999, sp. zn. 7 Cmo 821/98 
102 Krůta, J. Rozhodnutí jediného společníka s.r.o. v působnosti valné hromady. Ad Notam, 2008, 2/2008, 

s. 49 
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ObchZ, který ukládá jedinému společníkovi povinnost písemné rozhodnutí orgánům 

společnosti doručit. Zákon při tom nestanoví, že by členové statutárního orgánu a 

dozorčí rady měli právo účastnit se rozhodování jediného společníka, ale naopak 

povinnost účasti členů statutárního orgánu a dozorčí rady za předpokladu, že si ji jediný 

společník vyžádá, zákon výslovně ukládá. 

V rámci jednočlenných společností může dojít k situaci, kdy společnost uzavírá 

smlouvy s jediným společníkem, jakožto fyzickou nebo právnickou osobou, který je 

však zároveň členem statutárního orgánu. Jde tedy o smlouvy, kde na obou stranách 

bude stát totožná osoba, ale v jiném právním postavení. Obchodní zákoník103 uzavírání 

takových smluv umožňuje, ale stanoví větší formální požadavky. Taková smlouva musí 

mít totiž formu notářského zápisu anebo písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. 

Pouhé dodatečné uznání podpisu za vlastní není dostačující, vyžaduje se, aby listina 

byla podepsána před orgánem pověřeným legalizací. Takovým orgánem je notář, obecní 

nebo městský úřad nebo zastupitelský úřad České republiky.104

                                                 
103 § 132 odst. 3 a § 190 odst. 3 ObchZ 
104 J. Pokorná in POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 898 
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5. Vliv na řízení kapitálové společnosti v rámci 

podnikatelských seskupení 

 
Zákonem č. 370/2000 Sb. byla do obchodního zákoníku vložena úprava tzv. 

podnikatelských seskupení. Obchodní zákoník pojem podnikatelských seskupení užil 

v nadpisu § 66a, dále ho však nijak nevymezuje. Podnikatelské seskupení můžeme 

chápat jako určitý druh spolupráce podnikatelských subjektů nebo i jiných osob, které 

se přímo nebo nepřímo podílejí na podnikání se společným cílem, kterým je snaha o 

ovlivňování podnikatelských aktivit jiných subjektů. Vznik podnikatelského seskupení 

směřuje k tomu, že určitá osoba nebo osoby získají možnost vykonávat rozhodující vliv 

na řízení jiné osoby. V konečné podobě tvoří podnikatelské seskupení určitý 

ekonomický celek, jehož členové, kterými jsou zpravidla kapitálové obchodní 

společnosti, jsou vázáni na zájmy tohoto celku, jsou podřízeny jednotnému vedení, 

avšak sami zůstávají samostatnými právnickými osobami. Právní úprava těchto 

podnikatelských seskupení bývá označována jako koncernové právo a představuje 

soubor právních norem, které upravují vztahy v rámci takovýchto seskupení. 

Základním vztahem v rámci podnikatelských seskupení je dle ustanovení § 66a 

odst. 2 ObchZ vztah ovládání, neboli vztah ovládajících a ovládaných osob. Takový 

vztah může vzniknout buď faktickým využitím vlivu, nebo využitím vlivu na základě 

nějakého právního titulu, např. tím, že osoba disponuje takovým počtem hlasů na jiné 

osobě, který jí umožňuje tento vliv vykonávat, a nebo na základě smlouvy. Dále je 

možné, aby se více osob spojilo za účelem vykonávání vlivu na provozování podniku 

určité osoby. Obchodní zákoník takové jednání, kdy osoby společně vykonávají vliv na 

řízení podniku určité osoby, označuje v § 66b jako jednání ve shodě. V případě, že 

vztah ovládající a ovládané osoby má takovou intenzitu, že ovládaná osoba je 

podrobena jednotnému řízení ze strany osoby ovládající, vzniká podnikatelské 

seskupení, pro které obchodní zákoník ve svém § 66 odst. 7 používá označení 

koncern.105

                                                 
105 DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6. přepracované vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2007, s. 179 
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5.1. Vymezení ovládání 

Jak jsem již zmínil, základní vazbou, umožňující vytvořit ze skupiny 

samostatných subjektů jednotně řízený celek, je ovládání. Obchodní zákoník jej 

definuje v § 66 odst. 2 jako vztah mezi ovládající a ovládanou osobou, kdy ovládající 

osoba fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení 

nebo provozování podniku jiné osoby. Stěžejním pojmem je tady „rozhodující vliv“, 

který zákon nedefinuje, J. Pokorná ho vymezuje třemi základními znaky: 

• trvalost vlivu: musí se jednat o propojení ovládající a ovládané osoby 

relativně stálé, ovlivnění jednoho nebo jen několika rozhodnutí ovládané 

osoby není dostačující 

• kvalita vlivu: o rozhodujícím vlivu lze hovořit tehdy, kdy vůle jiného 

subjektu zde nahrazuje vlastní vůli ovládaného subjektu, přičemž 

ovládaná osoba musí vůli osoby ovládající respektovat 

• vliv je zaměřen na řízení a provozování podniku ovládané osoby, netýká 

se vnitřních vztahů v ovládané společnosti jakožto právnické osobě,106

 a více méně velice podobně termín „rozhodující vliv“ vymezila i S. Černá.

 
107

Skutečnost, která zakládá vztah ovládání, může spočívat na právním základu 

nebo na faktickém stavu. Ve většině případů je právním základem ovládání majetková 

účast ovládající osoby na osobě ovládané. Právní skutečností je i dohoda s ostatními 

společníky, která umožňuje tomu, kdo má jen menšinový hlasovací podíl, disponovat 

většinou hlasovacích práv. Ovládání může být také založeno ovládací smlouvou. 

 

                                                 
106 J. Pokorná in POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 353 
107 ČERNÁ, S. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde, 2004, s. 17, chápe rozhodující vliv jako „takové působení na určitou právně samostatnou 

osobu, kdy rozhodnutí týkající se řízení nebo provozování jejího podniku nejsou formována těmi, kdož 

jsou jejím statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, ale jiným subjektem. Ten je právně či 

fakticky v postavení, které mu umožňuje dlouhodobě prosazovat vlastní vůli a zájmy v chování této 

osoby. Takové ovlivňování pak dává chování ovládané osoby zcela či v převážné míře směr určovaný 

ovládající osobou. Ovládající osoba tudíž může prosadit, aby ovládaná osoba přijala určité opatření nebo 

uzavřela konkrétní smlouvu. Stejně tak má možnost přijetí opatření nebo uzavření smlouvy zabránit. 

Může ovlivňovat okruh smluvních partnerů ovládané osoby atd.“ 
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Faktický výkon ovládajícího vlivu je založen na faktickém stavu, např. na osobních 

příbuzenských vztazích. „Podstatné je, že tento vztah nezakládá oprávnění určité osoby 

ovlivňovat řízení a provoz podniku jiné osoby, ale fakticky takové ovlivňování 

umožňuje.“108

5.1.1. Nevyvratitelné domněnky ovládání 

 Rozhodnout, zda osoba vykonává fakticky rozhodující vliv na ovládané 

osobě, je třeba vždy s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem každého případu. 

Ovládající osobou může být jak právnická tak fyzická osoba, přičemž není důležité, zda 

jde o osobu zahraniční nebo českou. Rovněž není rozhodující, jestli je tato osoba 

podnikatelem či nikoli. Naproti tomu osoba ovládaná musí být vždy podnikatelem, 

přičemž z povahy věci plyne, že jí může být pouze obchodní společnost, případně 

družstvo. Obchodní zákoník, v případě že je ovládající osobou obchodní společnost, 

používá pojmu „mateřská společnost“, u ovládané společnosti se jedná o označení 

„dceřiná společnost“. 

Rozhodující vliv, jak plyne z definice ovládání, je možné vykonávat přímo či 

nepřímo. Přímý vliv je vykonávaný přímo ovládající osobou. Za nepřímý vliv se 

považuje vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby, typickým případem je 

vykonávání vlivu mateřské společnosti na vnukovskou společnost prostřednictvím 

společnosti dceřiné. 

Vzhledem k tomu, že v některých případech je velice nesnadné určit, zda 

existuje vztah ovládání a jaká je tedy pozice jednotlivých osob a jejich příslušnost 

k seskupení, obchodní zákoník k ulehčení důkazní situace stanoví v ustanoveních § 66a 

odst. 3 až 6 systém nevyvratitelných a vyvratitelných domněnek vztahu ovládající a 

ovládané osoby. 

V případě, že zákon stanoví nevyvratitelnou domněnku o tom, že existuje vztah 

ovládání, nelze vést důkaz opaku, tedy vyvrátit závěr, že určitá osoba je v ovládajícím 

postavení. Nic by na tom neměnilo ani to, kdyby bylo prokázáno, že tato osoba možnost 

vykonávat rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby nevyužívá. 

                                                 
108 ČERNÁ, S. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde, 2004, s. 19 
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Ovládající osobou je vždy většinový společník. Toho obchodní zákoník 

vymezuje v ustanovení §66a odst. 1. Většinový společník je takový společník, který má 

většinu hlasů plynoucích z účasti ve společnosti, nikoli ten, kdo disponuje většinou 

hlasovacích práv na jiném právním základě než je účast ve společnosti. Společnost, ve 

které tuto většinu má, je společnost s většinovým společníkem. 

Další nevyvratitelná domněnka ovládání se použije v situaci, kdy osoba 

disponuje většinou hlasovacích práv na základě dohody s jiným společníkem, případně 

společníky. Tato dohoda je v rámci akciové společnosti právně upravena jako dohoda o 

výkonu hlasovacích práv.109 Typickým případem bude situace, kdy si menšinový 

společník dohodou s jiným společníkem zajistí disponování s většinou hlasovacích práv 

ve společnosti. Disponováním s hlasovacími právy se podle ustanovení § 66a odst. 6 

ObchZ rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez 

ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě 

možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou. V souvislosti s tímto 

ustanovením se P. Čech s J. Dědičem domnívají, že tuto domněnku ovládání bude nutno 

„rozšířit také na případy, kdy určitá osoba získá možnost ovlivňovat výkon hlasovacích 

práv akcionářem na základě vlastního uvážení i bez výslovné dohody s tímto 

akcionářem“.110

Obchodní zákoník dále stanoví, že nevyvratitelně je ovládající osobou i ten, kdo 

může prosadit jmenování, volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním 

orgánem nebo jeho členem, anebo většiny osob, které jsou členy dozorčího orgánu 

společnosti, jejímž je společníkem. Ustanovení § 66a odst. 3 písm. c) ObchZ, které tuto 

nevyvratitelnou domněnku stanoví, je poněkud nadbytečné, jelikož ovládající postavení 

těchto osob vyplývá již z první či druhé výše uvedené nevyvratitelné domněnky a to, 

zda tyto osoby modelují osobní složení statutárních nebo dozorčích orgánů, na jejich 

 Takový případ nastane v situaci, kdy akcionář, který se podílí na 

hlasovacích právech společnosti, je ovládán jinou osobou, která sama určuje, jak má 

akcionář na valné hromadě hlasovat. 

                                                 
109 § 186d ObchZ, který se ve spojení s § 127 odst. 6 ObchZ uplatní i ve vztahu k společnosti s ručením 

omezeným 
110 DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6. přepracované vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2007. s. 185 
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ovládající pozici nic nemění. Toto ustanovení mělo totiž navazovat na úpravu tzv. 

kumulativního hlasování, která však dosud nebyla přijata.111

5.1.2. Vyvratitelné domněnky ovládání 

 

Dle ustanovení § 66a odst. 4 ObchZ jsou nevyvratitelně v ovládajícím postavení 

také osoby jednající ve shodě, které společně disponují většinou hlasovacích práv na 

určité osobě. O osobách jednajících ve shodě je pojednáno níže. 

Kromě nevyvratitelných domněnek ovládání, obchodní zákoník v ustanovení 

§ 66a odst. 5 stanoví i takové domněnky, které je možné vyvrátit důkazem opaku. Podle 

této úpravy je ovládající osobou i ten, kdo disponuje alespoň 40 % hlasovacích práv na 

určité osobě, ale pouze za podmínky, kdy není prokázáno, že jiná osoba disponuje 

stejným nebo vyšším množstvím hlasovacích práv. To rovněž platí i pro osoby jednající 

ve shodě. U této domněnky se vychází z toho, že ovládající postavení získává určitá 

osoba tehdy, pokud v ovládané osobě není jiný společník nebo osoby jednající ve shodě, 

které by měly stejně silné rozhodovací postavení. 

Vyvratitelné i nevyvratitelné domněnky pouze usnadňují určení ovládající 

osoby, a tedy i existenci ovládání. To ovšem neznamená, že tam kde podmínky těchto 

domněnek nejsou splněny, neexistuje vztah ovládání. Bude však nutno prokázat, zda 

osoba může vykonávat rozhodující vliv na řízení nebo provozování podniku jiné osoby. 

Proto bude ovládající osobou i akcionář, který sice nedisponuje většinou hlasovacích 

práv, resp. nedosahuje ani 40 % podíl hlasovacích práv, ale rozsah těchto hlasovacích 

práv je dostatečně velký na to, aby postačoval k přehlasování ostatních akcionářů. To 

platí zejména v situaci, kdy ostatní akcionáři mají hlasovací práva vyjádřena řádově 

v jednotkách a navíc se jednání valných hromad obvykle nezúčastňují. 

5.2. Jednání ve shodě 

Jednání ve shodě, jak je výše zmíněno, je upraveno v ustanoveních § 66b 

ObchZ, přičemž tato úprava má definiční charakter. Podstatou je sjednocení dvou a více 

osob, které sledují určitý společný cíl na konkrétním společném postupu, který má 

                                                 
111 ČERNÁ, S. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde, 2004, s. 23 



52 

daného cíle dosáhnout. Na takové jednání se pohlíží jako na jediné společné jednání, 

proto osoby jednající ve shodě musí plnit povinnosti z takového jednání vyplývající 

společně a nerozdílně.112

Dle obchodního zákoníku se jednáním ve shodě rozumí jednání dvou nebo více 

osob uskutečněné ve vzájemném srozumění s cílem nabýt, postoupit nebo vykonávat 

hlasovací práva v určité osobě nebo disponovat jimi za účelem prosazování společného 

vlivu na řízení nebo provozování podniku této osoby anebo volby statutárního orgánu 

nebo většiny jeho členů anebo většiny členů dozorčího orgánu této osoby nebo jiného 

ovlivnění chování této osoby.

 

113

• právnická osoba a její statutární orgán nebo jeho člen, osoby v jejich 

přímé řídící působnosti, člen dozorčího orgánu, likvidátor, insolvenční 

správce nebo nucený správce anebo jakýkoli okruh těchto osob, 

 Z této definice vyplývá, že se jedná o spojení dvou či 

více osob, přičemž jde zpravidla o společníky společnosti, kteří se tímto jednáním snaží 

prosadit své představy o činnosti společnosti, a to především v rámci rozhodování na 

valné hromadě. Podmínkou jednání ve shodě není uzavření písemné nebo ústní smlouvy 

o výkonu hlasovacích práv. Postačuje, že osoby jednající ve shodě jsou srozuměny 

s tím, že mají společný cíl a fakticky společně jednají za účelem dosažení tohoto cíle. O 

jednání ve shodě by se však nejednalo, pokud by jednání osob bylo stejné jen nechtěně, 

bez jakéhokoli srozumění, např. by osoby stejně hlasovaly na valné hromadě. Propojení 

těchto osob a jejich společné jednání je dlouhodobý stav, nikoli jednorázová záležitost, 

která by se vyčerpala např. společným hlasováním na jedné valné hromadě. Stejně tak, 

pokud si společník zajistí předem podporu ostatních společníků pro přijetí konkrétního 

opatření, nebude se jednat o jednání ve shodě, jestliže tady chybí perspektiva obdobné 

koordinace do budoucna. 

Jelikož jednání ve shodě se vyznačuje relativně neformální povahou, je někdy 

obtížné určit, zda určité osoby jednaly ve shodě či nikoli. Proto za účelem usnadnění 

určení osob jednajících ve shodě, obchodní zákoník stanoví právní domněnky takového 

jednání. Ve vztahu ke kapitálovým společnostem jsou vyvratitelně osobami jednajícími 

ve shodě: 

                                                 
112 § 66b odst. 4 ObchZ 
113 § 66b odst. 1 ObchZ 
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• ovládající osoba a jí ovládané osoby,  

• osoby ovládané stejnou ovládající osobou, 

• osoby tvořící koncern, 

• společnost s ručením omezeným a její společníci nebo pouze její 

společníci navzájem 

Z výše uvedeného vyplývá, že společníci společnosti s ručením omezeným 

jednají se svou společností ve shodě. To tedy není nutné dokazovat. Avšak u akciové 

společnosti není jednání společnosti a jejího společníka považováno za jednání ve shodě 

ani na základě vyvratitelné právní domněnky a bude tedy vždy předmětem dokazování. 

U kapitálových obchodních společností může mít jednání ve shodě zejména 

následující důsledky: 

• zakládá ovládnutí akciové společnosti v případě, že osoby jednající ve 

shodě mají tolik hlasů, že mohou prosazovat rozhodující vliv na řízení a 

provozování podniku akciové společnosti, a vyvratitelnou a 

nevyvratitelnou domněnku ovládnutí podle § 66a odst. 4 a 5 ObchZ, 

• vylučuje výkon hlasovacího práva společníkem na valné hromadě podle 

§ 127 odst. 5 písm. c) a § 186c odst. 2 písm. c) ObchZ, pokud valná 

hromada rozhoduje o tom, že osobě, s níž jedná ve shodě, má být 

poskytnuta výhoda, ledaže všichni společníci jednají ve shodě, 

• vylučuje možnost výkonu hlasovacího práva na valné hromadě podle 

§ 186c odst. 3 ObchZ, ledaže všichni akcionáři jednají ve shodě. 
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6. Koncern 

 

Koncern, jako jedno z možných podnikatelských seskupení, je definován v 

ustanovení § 66a odst. 7 ObchZ. Rozumí se jím takové seskupení, kdy jedna nebo více 

osob jsou podrobeny jednotnému řízení jiné osoby. Osoba, která vykonává řídící vliv, je 

„řídící osobou“, pro osobu, která je podrobena jednotnému řízení, zákon užívá označení 

„řízená osoba“. Koncern jako takový není právním subjektem, jeho účastníci si sice 

zachovávají právní subjektivitu, avšak ti, kteří mají postavení řízené osoby, jsou 

omezeni řídícím vlivem řídící osoby a jejich řízení probíhá jednotně. Předpokladem 

jednotného řízení nemusí být to, že řídící osoba dává řízené osobě konkrétní pokyny, 

není důležitá ani intenzita řízení. Za jednotné řízení lze totiž považovat i řízení jen 

některých základních oblastí podnikání. 

Sporná se může jevit otázka, zda součástí koncernu mohou být jen podnikatelé či 

nikoli. Obchodní zákoník totiž pracuje s pojmem podnik a podniky řídící a řízené osoby 

označuje jako koncernové podniky. Z toho by se dalo usuzovat, že řídící a řízenou 

osobou mohou být pouze osoby, které mají podniky, tedy podnikatelé. Podle P. Čecha a 

J. Dědiče z definice koncernu plyne, že se ho mohou účastnit pouze osoby, které jsou 

podnikateli, a tedy „řídící ani řízenou osobou nemůže být fyzická osoba nebo právnická 

osoba, která není podnikatelem“.114 Osobně však sdílím názor některých autorů, že 

seskupení právně samostatných osob může řídit i osoba, která sama nepodniká, ať už se 

jedná o osobu fyzickou nebo právnickou.115 116

                                                 
114 DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6. přepracované vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2007. s. 191 
115 ČERNÁ, S. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde, 2004, s. 30 
116 Shodně též DVOŘÁK, T. Akciová společnost a Evropská společnost. 2. Vydání. Praha: ASPI, 2009, s. 

705 

 Nakonec tento závěr potvrzuje i 

současná praxe, protože není výjimkou situace, kdy např. určité fyzické osoby jako 

většinoví společníci, kteří nejsou podnikateli, řídí síť obchodních společností v rámci 

koncernových vztahů. 
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Základním vztahem, který umožňuje určité osobě řídit ostatní členy koncernu, je 

vztah ovládání. Obchodní zákoník stanoví vyvratitelnou domněnku, dle které ovládající 

osoba a jí ovládané osoby spolu tvoří koncern. V případě uzavření ovládací smlouvy 

nelze domněnku o vzniku koncernu vyvrátit důkazem opaku. Ovládací smlouva je 

právním nástrojem jednotného řízení, a proto uzavřením ovládací smlouvy vždy vzniká 

koncern. Podle toho, zda je společnost podrobena jednotnému řízení ze strany jiné 

osoby na základě smlouvy nebo z jiného právního důvodu, zejména z důvodu 

majetkové účasti, rozlišujeme koncern smluvní a koncern faktický. Jelikož většina 

seskupení u nás i v ostatních zemích je založena na ovládání bez ovládací smlouvy117

6.1. Faktický koncern 

, 

v následujících kapitolách se zaměřím spíše na koncern faktický. 

V případě faktického koncernu jednotné řízení nespočívá na smlouvě uzavřené 

mezi řídící osobou a jí řízenými osobami. Jedná se o stav, kdy řídící osoba může vahou 

svých hlasovacích práv uplatňovat faktický vliv na řízenou osobu nebo osoby i bez 

uzavření ovládací smlouvy. Tento vztah tedy není dále nijak formálně regulován. 

Faktický koncern je možné právě uzavřením takové smlouvy změnit na smluvní, ale i 

naopak, zrušením ovládací smlouvy lze smluvní koncern přetvořit na faktický. 

V režimu ovládání bez ovládací smlouvy je přípustné, aby ovládající osoba 

prokázala, že možností, které jí dává ovládající postavení, nevyužívá, že nezasahuje do 

řízení ovládané osoby a ponechává jej na statutárních orgánech ovládané osoby. Takové 

seskupení pak není koncernem. V praxi se však vyskytuje jen výjimečně, jelikož 

ovládací osoba, která má možnost řídit jiný subjekt, zpravidla na základě své hlasovací 

síly, tuto mužnost také využívá.118

6.1.1. Způsoby využití vlivu v ovládané společnosti 

 

Možnosti ovládající osoby prosazovat svůj vliv na ovládanou společnost se liší 

podle toho, zda byla uzavřena ovládací smlouva nebo ovládající osoba prosazuje vliv 
                                                 
117 ČERNÁ, S. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde, 2004, s. 40 
118 ČERNÁ, S. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde, 2004, s. 99 
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bez uzavření této smlouvy. Škála těchto možností je poměrně široká, přičemž obchodní 

zákoník konkrétní způsoby využití vlivu neupravuje. V kapitálových společnostech se 

využitím vlivu rozumí zejména využití možnosti dávat pokyny na valné hromadě, ale i 

jakékoli jiné využití vlivu faktickou cestou. Může se jednat o pouhá sdělení, 

doporučení, rady, nebo i důraznější prostředky jako např. písemná výzva. Možností, jak 

prosadit vliv v ovládané společnosti, je i působení na složení orgánů ovládané 

společnosti nebo dokonce i jednání jménem ovládané společnosti na základě plné moci. 

Formou ovlivňování ovládané společnosti mohou být na nejnižším stupni různé 

žádosti o zvážení, zda společnost podstoupí určité kroky, které byly navrženy ovládající 

osobou. Takové působení je možné učinit i důraznějším, zejména pokud by ovládající 

osoba nastínila možné negativní důsledky odmítnutí takového jednání. Je třeba dodat, že 

tyto formy působení na ovládající osobu, resp. na její statutární orgán, nejsou pro 

společnost závazné, avšak často jsou respektovány, a to z důvodu obavy o svou funkci. 

Častým způsobem ovlivňování ovládající společnosti je částečná či úplná 

personální obměna orgánů ovládané společnosti, zejména statutárního orgánu. Takové 

opatření musí společník jako ovládající osoba prosadit vahou svých hlasů na valné 

hromadě. Cílem, který společník touto cestou sleduje, je obsazení orgánu společnosti 

takovými osobami, které budou prosazovat jeho zájmy. Je však zřejmé, že většinoví 

společníci nebudou mít s prosazením svých podnikatelských záměrů výraznější potíže, 

neboť mohou vytvářet osobní složení orgánů ovládaných společností podle svých 

představ. Rovněž je to jediný možný způsob, jak působit na výkon obchodního vedení, i 

když nepřímo119, což potvrdil i Nejvyšší soud ČR. Do výkonu působnosti statutárního 

orgánu, případně dozorčí rady, tedy do obchodního vedení a kontroly ve společnosti 

společníci, resp. valná hromada „přímo zasahovat nemohou a mohou je zásadně 

ovlivňovat pouze prostřednictvím rozhodování o jejich personálním složení“.120

                                                 
119 Jak již bylo výše uvedeno v kapitole týkající se obchodního vedení, je-li ovládanou společností 

akciová společnost nebo společnost ručením omezeným, přímé pokyny, i když prostřednictvím valné 

hromady, není ovládající osoba oprávněna udělovat statutárnímu orgánu, pokud se týkají obchodního 

vedení společnosti. 
120 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 6. 2005, sp. zn. 29 Odo 442/2004 

 Někdy i 

samotná „hrozba odvolání členů orgánů ovládané společnosti revoltujících proti vůli 
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ovládající osoby by mohla posílit ochotu těchto členů respektovat deklarované instrukce 

ovládající osoby, jakkoliv nezávazné. Tím spíše by opatření působilo na nově 

jmenované členy.“121

V souvislosti se složením statutárního orgánu, ovládající osoba může 

prostřednictvím valné hromady ovládané společnosti také prosadit, aby za člena 

statutárního orgánu byl zvolen člen takového orgánu ovládající osoby. Jedná se o tzv. 

duální mandáty, které v rámci koncernu nejsou žádnou výjimkou, obchodní zákoník je 

dokonce výslovně připouští.

 

122

Asi nejvýznamnějším způsobem, jak využít svůj vliv v ovládané kapitálové 

společnosti, je možnost ovládající osoby prosadit na valné hromadě vahou svých hlasů 

přijetí usnesení, jehož obsahem je pokyn směřující statutárnímu orgánu učinit kroky 

nezbytné k uzavření konkrétní smlouvy nebo přijetí určitého opatření. Obchodní 

zákoník však termínem pokyn označuje pouze takové instrukce, které jsou pro jejich 

příjemce závazné. Takový pokyn, který je závazný, může udělovat statutárnímu orgánu 

pouze valná hromada a nesmí se týkat obchodního vedení. Podnět nebo instrukce 

k uzavření určité smlouvy pro statutární orgán závazný není. Výjimky, podle názoru P. 

Čecha a S. Černé, je třeba připustit u pokynů k uzavření smluv, které svým významem a 

také svým předmětem překračují rámec obchodního vedení a zasahují spíše do oblasti 

investičního, koncepčního, resp. strategického rozhodování, a tedy do sféry působnosti 

valné hromady.

 

123 Jedná se zejména o situace, kdy platnost či účinnost takové smlouvy 

si vyžaduje souhlasu společníka, resp. valné hromady.124

                                                 
121 ČECH, P., ČERNÁ, S. Ke způsobům prosazování vlivu v ovládané akciové společnosti, jeho 

podmínkám a důsledkům. Obchodněprávní revue. 2009, 1/2009, s. 10 
122 Duální mandáty členů statutárního orgánu obchodní zákoník koncipuje jako výjimku z jinak platného 

zákazu konkurence a upravuje je v ustanoveních § 136 odst. 1 písm. d) a § 196 odst. 1 písm. d). Tato 

právní úprava zakazuje členům statutárního orgánu vykonávat obdobnou funkci v jiné právnické osobě se 

stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, nejedná-li se o koncern. 
123 ČECH, P., ČERNÁ, S. Ke způsobům prosazování vlivu v ovládané akciové společnosti, jeho 

podmínkám a důsledkům. Obchodněprávní revue. 2009, 1/2009, s. 10 

 Řešení otázky přípustnosti 

124 Případ, kdy ovládající osoba prosazuje vliv v ovládané kapitálové společnosti prostřednictvím valné 

hromady, je např. situace, kdy ovládající osoba na valné hromadě dceřiné akciové společnosti nebo 

společnosti s ručením omezeným může prosadit schválení smlouvy o převodu podniku na jinou dceřinou 

společnost v rámci koncernu. 
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udělení pokynu valné hromady kapitálové společnosti jejímu statutárnímu orgánu je 

tedy ne zcela jednoduché. Je proto nutno pro každý konkrétní případ posoudit, zda 

smlouva nebo opatření, které chce ovládající osoba prosadit vahou svých hlasů, spadá 

do oblasti obchodního vedení, anebo tento rámec přesahuje a je možné je zahrnout do 

působnosti valné hromady. 

Jak vyplývá z ustanovení § 194 odst. 4 ObchZ, valná hromada za předpokladu, 

že tím nezasáhne do obchodního vedení, může závazně vymezit zásady, kterými se má 

představenstvo ovládané akciové společnosti řídit při svém rozhodování. Z toho, že 

dané ustanovení rozlišuje pojmy „zásady“ a „pokyny“, lze dovodit, že zásady se 

vyznačují vyšší mírou obecnosti a jsou spíše koncepčního či strategického charakteru ve 

smyslu výše popsaném. 

Je tedy možno shrnout, že právní režim faktického koncernu nezakládá 

ovládající osobě právo udělovat osobě ovládané pokyny jiné než výše uvedené, resp. 

týkající se obchodního vedení. Takové pokyny totiž pro ovládanou osobu nejsou 

závazné. Pokud se jedná o ovlivňování mimo valnou hromadu, ovládající osoba sice 

může sdělovat ovládané společnosti své záměry, přání, rady či jiným způsobem se 

snažit o prosazování svého vlivu, avšak tyto projevy vůle ovládající osoby jsou pro 

ovládanou společnost nezávazné a proto je nelze považovat za pokyn ve smyslu 

obchodního zákoníku. Právní úprava tedy neposkytuje právní oporu pro vynutitelnost 

vůle ovládající osoby v ovládané společnosti v rámci faktického koncernu, neboli jinak 

řečeno, neukládá povinnost statutárnímu orgánu ovládané společnosti se touto vůlí 

řídit.125

                                                 
125 ČECH, P., ČERNÁ, S. Ke způsobům prosazování vlivu v ovládané akciové společnosti, jeho 

podmínkám a důsledkům. Obchodněprávní revue. 2009, 1/2009, s. 10 

 Povinností statutárního orgánu je řídit se pouze zájmy vlastní společnosti. 

V praxi se však vliv ovládající osoby zpravidla respektuje. Míra, v jaké statutární orgán 

ovládané osoby respektuje vůli ovládající osoby, je závislá zejména na majetkové účasti 

a velikosti hlasovacích podílů jednotlivých společníků. Je tedy zřejmé, že v jednočlenné 

společnosti nebo společnosti s nepatrnou menšinou, bude statutární orgán podléhat vlivu 

ovládající osoby výrazněji, než by tomu bylo ve společnosti s poměrně silnou 

menšinou. Avšak pokud by se jednalo o pokyny k uzavření smlouvy nebo přijetí 
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opatření, které by byli v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy, takové musí 

statutární orgán ovládané osoby odmítnout. 

6.1.2. Meze ovládacího vlivu 

I když způsoby využití vlivu nejsou obchodním zákoníkem upraveny, 

koncernové zájmy v ovládané společnosti v rámci faktického koncernu nelze prosazovat 

bez jakýchkoli omezení. Obchodní zákoník proto v souvislosti s ochranou zájmů 

ovládané společnosti, jejích věřitelů, ale také ostatních společníků, kteří vliv na řízení a 

provozování podniku ovládané osoby nemají, stanovil určité meze. V této souvislosti 

podléhá faktický koncern právní úpravě § 66a odst. 8 až 16 ObchZ. Podstata této úpravy 

spočívá v tom, že ovládající osoba nesmí využít svého vlivu k tomu, aby prosadila 

přijetí opatření nebo uzavření takové smlouvy, z nichž může ovládané osobě vzniknout 

majetková újma. Z toho tedy vyplývá, že ovlivňování, které je ku prospěchu ovládané 

společnosti, je dovoleno, a proto jej není třeba zvlášť upravovat. 

Výjimkou z tohoto zákazu je situace, kdy ovládající osoba uhradí vzniklou újmu 

nejpozději do konce účetního období, v němž újma vznikla, anebo bude v téže době 

uzavřena smlouva o tom, v jaké přiměřené lhůtě a jakým způsobem bude tato újma 

uhrazena.126 Znamená to tedy, že v případě že ovládající osoba uhradí újmu včas, je 

přípustné, aby ovládaná osoba realizovala pokyn, i kdyby byl pro ni nevýhodný. Avšak 

poruší-li ovládající osoba povinnost uhradit újmu, případně uzavřít smlouvu o její 

úhradě, musí pak ovládané osobě uhradit z toho vzniklou škodu. Tuto škodu bude muset 

uhradit i společníkům ovládané osoby a to nezávisle na povinnosti k náhradě škody vůči 

ovládané společnosti. Tato sankce, která je upravena v ustanovení § 66a odst. 14 

ObchZ, se neuplatní pouze v případě, že ovládající osoba je jediným společníkem 

ovládané osoby, anebo všichni společníci ovládané osoby jsou osobami jednajícími ve 

shodě.127

Ovládající osoba je proto povinna posoudit svůj vliv a jeho majetkové důsledky 

na ovládanou společnost, přičemž tato povinnost „vyplývá i z imperativu loajality vůči 

ovládané společnosti, která není obchodním zákoníkem výslovně formulována, je však 

 

                                                 
126 § 66a odst. 8 ObchZ 
127 § 66a odst. 16 ObchZ 
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jednou ze zásad, na níž tato úprava také spočívá“.128

6.1.3. Ochrana mimo stojících společníků 

 Ovládající osoba by se tedy měla 

zdržet jakéhokoli ovlivňování, které by bylo mimo rámec výjimky stanovené v § 66a 

odst. 8 ObchZ. Povinnost uhradit újmu, případně škodu při neuhrazení této újmy se 

vztahuje na všechny výše uvedené způsoby prosazování vlivu, ať již fakticky, nebo i 

právními cestami prostřednictvím usnesení valné hromady. 

Není-li uzavřena ovládací smlouva, obchodní zákoník poskytuje v ustanovení 

§ 66a odst. 9 až 15 ochranu tzv. mimo stojícím společníkům. Mezi mimo stojící 

společníky patří všichni společníci ovládané osoby, kteří v ní nemají takové postavení, 

aby mohli skutečně ovlivnit rozhodující procesy v této osobě, a jejichž právní postavení 

může být ohroženo. V praxi záleží zejména na tom, jakou společnickou strukturu má 

ovládaná osoba, ale pravidelně by k mimo stojícím společníkům měli patřit společníci 

menšinoví.129

Obchodní zákoník stanoví rovněž v § 66a odst. 9 rámcově obsah zprávy o 

ovládacích vztazích. Součástí této zprávy musí být smlouvy uzavřené mezi propojenými 

osobami v posledním účetním období, jiné právní úkony učiněny v zájmu těchto osob a 

všechna ostatní opatření, která byla v zájmu nebo na popud těchto osob přijata nebo 

uskutečněna ovládanou osobou. Jinak řečeno, zpráva musí obsahovat všechny vztahy 

 

Jedním z institutů ochrany mimo stojících společníků je institut zprávy o 

vztazích mezi propojenými osobami. Jedná se o písemnou zprávu, kterou je statutární 

orgán ovládané osoby povinen zpracovat ve lhůtě 3 měsíců od skočení účetního období. 

Propojenými osobami se rozumí ovládající a ovládaná osoba a dále ovládaná osoba a 

ostatními osoby ovládané stejnou ovládající osobou a to za předpokladu, že jsou členům 

statutárního orgánu jednajícím s péčí řádného hospodáře známy. Podstatou zprávy o 

ovládacích vztazích ve vztahu ke společníkům ovládané osoby je to, že tito společníci 

musí mít možnost se se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami seznámit. 

                                                 
128 ČECH, P., ČERNÁ, S. Ke způsobům prosazování vlivu v ovládané akciové společnosti, jeho 

podmínkám a důsledkům. Obchodněprávní revue. 2009, 1/2009, s. 10 
129 J. Pokorná in POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. I. díl. 

Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 358 
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mezi propojenými osobami. Ovládaná osoba se ohledně těchto vztahů může dotázat u 

ovládající osoby. Právní úprava sice výslovně neukládá ovládající osobě povinnost 

sdělit ovládané osobě, jaké další osoby tato ovládající osoba ovládá, lze to však dovodit 

nepřímo z obecného principu loajality společníků a společnosti.130

6.2. Smluvní koncern a ovládací smlouva 

 

O smluvní koncern se jedná, když řídící osoba, na základě uzavřené ovládací 

smlouvy131 realizuje jednotné řízení vůči osobám řízeným, např. mateřská společnost 

podrobuje své vůli dceřinu společnost. Ovládací smlouva představuje základní právní 

nástroj vytvoření smluvního koncernu. Tato smlouva, je-li uzavřena mezi ovládající a 

ovládanou sobou, nezakládá vztah ovládání, ale smluvně řeší v souladu se zákonem 

důsledky ovládnutí.132 Ovládací smlouva je proto typicky uzavírána mezi osobami, mezi 

nimiž již existuje vztah ovládání, ale výjimečně ji uzavírají i osoby, které jsou zcela 

samostatné, a které se takto podrobí vztahu závislosti a ovládání. Uzavření ovládací 

smlouvy a s ní zpravidla i smlouvy o převodu zisku bude převážně prosazovat většinový 

společník, který je schopen vahou svých hlasů zajistit schválení této smlouvy i proti vůli 

menšinových společníků. Ostatně i v německém prostředí, z kterého koncepce českého 

koncernového práva pochází, je ovládací smlouva nástrojem zpevnění vztahů ve 

faktickém koncernu, a ovládající osoba si tímto způsobem zajišťuje možnost přímého a 

„odkrytého“ řízení společností, které ovládá a vytváří si tak předpoklad pro legální 

převody zisku, o něž ve smluvním koncernu v německém pojetí především jde.133

Smluvní koncern založený na ovládací smlouvě je podroben ustanovením 

v rámci úpravy akciových společností a to § 190b až §190j ObchZ. To může vést 

 

                                                 
130 P. Čech a J. Dědič in DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., ČECH, P., KŘÍŽ, R. Akciové společnosti. 6. 

přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. s. 191 
131 Zahraniční, ale i domácí zkušenosti čím dál víc ukazují, že motivem pro uzavření ovládací smlouvy je 

z velké části snaha o využití legálních daňových výhod, přičemž neumožňuje-li právní úprava existenci 

daňových zvýhodnění, pak pravidelně není zájem o vytvoření smluvního koncernu. 
132 ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. Praha : 

C. H. Beck, 2010, s. 270 
133 ČERNÁ, S. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde, 2004, s. 100 
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k pochybnostem, zda je možné tuto úpravu uplatnit i ve vztahu k ostatním obchodním 

společnostem nebo jiným subjektům, či nikoli. Pro takové zúžení oblasti aplikace této 

úpravy není důvod. Pro možnost uzavření ovládací smlouvy se totiž uplatní již obecná 

úprava v ustanovení § 66a odst. 7 a pro širší aplikační rozsah mluví i zcela obecné 

označení stran v ustanoveních § 190b a násl., kde se hovoří nikoli o představenstvu 

akciové společnosti, ale o statutárním orgánu řídící čí řízené osoby.134

6.2.1. Pokyny statutárnímu orgánu řízené osoby 

 

Podstatným rysem smluvního koncernu, kterým se i liší od koncernu faktického, 

je fakt, že řídící osoba je na základě platné a účinné ovládací smlouvy oprávněna udílet 

statutárnímu orgánu řízené osoby pokyny, a to i takové, které jsou pro řízenou osobu 

nevýhodné, jestliže jsou v zájmu řídící osoby nebo jiné osoby, se kterou řídící osoba 

tvoří koncern. Zatímco ve faktickém koncernu by statutární orgán takové pokyny 

akceptovat nesměl, ve smluvním koncernu je jimi vázán z titulu ovládací smlouvy. 

Zákon dále dodává, že jiná osoba nebo jiný orgán řízené osoby nejsou oprávněny 

udělovat statutárnímu orgánu řízené osoby pokyny, které jsou v rozporu s pokyny řídící 

osoby.135

Ustanovení § 190b odst. 2 ObchZ je speciálním ve vztahu k ustanovení § 194 

odst. 4 ObchZ, podle kterého nikdo není oprávněn dávat představenstvu akciové 

společnosti pokyny ohledně obchodního vedení.

 

136

                                                 
134 Srov. např. J. Pokorná in POKORNÁ, J., KOVAŘÍK, Z., ČÁP, Z. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 

I. díl. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2009, s. 357, shodně též ČERNÁ, S. Faktický koncern, ovládací 

smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. doplněné vydání. Praha: Linde, 2004, s. 101 
135 § 190b odst. 2 ObchZ 
136 Obdobně to platí i ve vztahu k jednatelům společnosti s ručením omezeným. 

 Ovládací smlouva tedy zakládá 

povinnost pro statutární orgán řízené osoby přijímat a plnit pokyny ovládající osoby, a 

to i takové, které se týkají obchodního vedení. Jelikož za adresáta těchto pokynů zákon 

označuje statutární orgán, ovládací smlouvou se zasahuje pouze do působnosti 

statutárního orgánu, nikoli do působnosti jiných orgánů řízené společnosti. Ovládací 

smlouva sice nepřenáší přímo výkon řízení na statutární orgán řídící osoby a řízení tedy 

zůstává nadále v rukou statutárního orgánu řízené osoby, je však úplně nebo 
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v rozhodující míře vykonáváno podle vůle a zájmů řídící osoby, jakožto druhé smluvní 

strany. 

Jak již bylo zmíněno v souvislosti s prosazováním vlivu ve faktickém koncernu, 

zákon nestanoví formu, v jaké mám být pokyn udělen. Může se jednat opět o 

doporučení, příkaz, radu, směrnici, či výslovně o pokyn. Tato forma může být upravena 

i přímo v ovládací smlouvě, avšak bez ohledu na formu, z pokynu musí alespoň 

vyplývat, jaký má být obsah chování statutárního orgánu řízené osoby. Pokynem může 

být jakýkoli projev vůle řídící osoby. Může se jednat o konkrétní pokyny nebo i o 

ovlivňování obecnějšího charakteru. Rovněž není podstatné, zda se pokyn uděluje 

cestou usnesení přijatého valnou hromadou anebo mimo valnou hromadu. I pokyny 

udělené mimo valnou hromadu jsou totiž ve smluvním koncernu závazné. 

Řídící osoba je tedy oprávněna udělovat pokyny, i kdyby byly nevýhodné, jsou-

li v zájmu jejím nebo v zájmu jiné osoby v rámci koncernu a řízená osoba je povinna 

tyto pokyny plnit. Ovládací smlouva tak nadřazuje koncernové zájmy nad zájmy řízené 

osoby.137

Pojem „nevýhodný pokyn“ zákon nedefinuje. Lze jím chápat zejména takový 

„pokyn statutárnímu orgánu řízené společnosti, který by statutární orgán nezávislé 

osoby, dbající zájmu vlastní společnosti, neučinil“.

 Tím se vlastně určitým způsobem modifikuje zásada uplatňována v rámci 

obchodních společností spočívající v tom, že osoby smluvně neřízené se musí řídit 

pouze svými vlastními zájmy. Ovládací smlouva však umožňuje nad zájmy vlastní 

nadřadit zájmy koncernu. 

138

                                                 
137 Ovládací smlouvu proto nemohou uzavírat osoby, jimž zákon výslovně ukládá povinnost respektovat 

určitou hierarchii zájmů. Ovládací smlouvě se tak nemůže podřídit např. investiční společnost. Ta je totiž 

povinna dávat přednost zájmům podílníků investičních a penzijních fondů, jejichž majetek 

obhospodařuje. To by odporovalo povinnosti respektovat i nevýhodné pokyny, pokud jsou v zájmu řídící 

osoby nebo jiného člena koncernu. 
138 ČERNÁ, S. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde, 2004, s. 110 

 Možnost takový pokyn vynutit na 

řízené osobě vychází z předpokladu, že v rámci koncernu se výhody a nevýhody 

takových pokynů vyrovnávají. Možnost udělit nevýhodný pokyn musí být vyvážen 

výhodami, které bude realizovat jiný člen koncernu. V této souvislosti pak vyvstává 

otázka, kdo posoudí, zda nevýhodný pokyn je či není v zájmu některého člena 
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seskupení. Dle některých autorů, povinnost posuzovat, zda je nevýhodný pokyn v zájmu 

řídící osoby nebo jiného člena koncernu, náleží statutárnímu orgánu řízené osoby.139 

Statutární orgán řízené osoby by však musel mít dostatečné podklady pro takové 

posouzení, což bude asi jen výjimečná situace, zejména pokud by se jednalo o 

mnohostupňový koncern s velkým množstvím členů. Zároveň získávání takových 

podkladů by bylo zřejmě organizačně i finančně náročné. Proto se přikláním k názoru, 

že povinnost posoudit, zda nevýhodný pokyn splňuje požadavek koncernového zájmu, 

má osoba, která pokyn ukládá.140

6.2.2. Meze ovládacího vlivu 

 

Jak vyplývá z ustanovení § 190b odst. 3 ObchZ, osoby, které jménem řídící 

osoby udělují pokyn, jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře. Tato povinnost 

v sobě zahrnuje i pečlivé zvážení přínosů, které nevýhodný pokyn přinese některému 

z členů smluvního koncernu. I když ovládací smlouva umožňuje udělovat pokyny i 

nevýhodné, řídící osoba nemůže udělovat pokyny, které by nebyly odůvodněny 

koncernovými zájmy. V opačném případě by takové pokyny představovaly libovůli 

řídící osoby a zakládaly by odpovědnost za škodu pro členy orgánů řídící osoby. Nelze 

proto připustit takové jednání, které by bylo projevem svévole řídící osoby a nemělo by 

žádný hospodářský důvod. 

Stejně jako je tomu u faktického koncernu, i v rámci koncernu založeného 

ovládací smlouvou jsou nepřípustné pokyny, které jsou v rozporu s právními předpisy, 

případně jejich účel obcházejí nebo odporují dobrým mravům. Mohlo by se jednat 

zejména o předpisy na ochranu hospodářské soutěže, daňové zákony apod. 

Již jsem zmínil, že pokyny řídící osoby mohou směřovat jen statutárnímu 

orgánu. Řídící osoba sice může předložit valné hromadě řízené osoby návrh smlouvy, 

např. o převodu zisku, nemůže jí však uložit, jakým způsobem má rozhodnout. Takový 

                                                 
139 Srov. ŠTENGLOVÁ, I., PLÍVA, S., TOMSA, M. A kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2010, s. 689 
140 Srov. ČERNÁ, S. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde, 2004, s. 110, kde říká, že: „posouzení, zda udělovaný pokyn je či není v zájmu řídící osoby 

nebo osoby, s níž tvoří koncern, by mělo být především povinností osob udělujících nevýhodný pokyn 

jménem řídící osoby.“ 
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pokyn by byl rovněž nepřípustný. Schválení předloženého návrhu smlouvy může řídící 

osoba prosadit pouze vahou svých hlasů, případně na základě dohody s ostatními 

společníky. 

6.2.3. Smlouva o převodu zisku 

Kromě ovládací smlouvy, obchodní zákoník upravuje v ustanoveních § 190a 

další z tzv. koncernových smluv, a to smlouvu o převodu zisku. Jejím účelem je 

regulovat přelévání zisku z řízené společnosti ve prospěch řídící osoby. Smlouva o 

převodu zisku sama o sobě nemůže založit koncernové podnikatelské seskupení. 

Takové seskupení už zde musí existovat, nejčastěji ve formě faktického koncernu, 

případně může být smlouva o převodu zisku také součástí ovládací smlouvy. 

Nejčastěji dochází k uzavření této smlouvy tak, že řídící osoba využije svého 

vlivu na řízení řízené společnosti tím, že vahou svých hlasů prosadí na valné hromadě 

řízené společnosti schválení takové smlouvy. Smlouva o převodu zisku je koncipována 

tak, že řízená osoba se zavazuje převést dosažený zisk nebo jeho část ve prospěch osoby 

řídící poté, co provede příslušné odvody do rezervního fondu. Řízená osoba tak po 

uzavření této smlouvy provozuje podnik za účelem zisku, ale v cizím zájmu. Je-li 

předmětem smlouvy převod celého zisku, ustanovení týkající se práva společníků na 

výplatu podílů ze zisku se nepoužijí. Avšak tím vzniká řídící osobě povinnost vyplatit 

mimo stojícím společníkům řízené společnosti každoročně přiměřené vyrovnání. 

Závazek poskytnout vyrovnání je podstatnou náležitostí smlouvy, nejedná-li se o 

situaci, kdy v řízené společnosti žádný mimo stojící společník není. 

Funkce smlouvy o převodu zisku měla spočívat, jak je tomu v Německu, hlavně 

v daňové oblasti. Tato smlouva má původ v praxi ovládajících společností, které 

usilovali o spojení svého zisku či ztráty se ziskem či ztrátou dceřiných společností. Šlo 

o to, aby byl zdaňován jen celkový koncernový zisk a odstraněno zdanění zisku u 

ovládaných společností. Jelikož tuzemský zákonodárce nespojil s uzavřením smlouvy o 

převodu zisku daňové důsledky, není uzavření smlouvy o převodu zisku pro praxi příliš 

atraktivní.141

                                                 
141 ČERNÁ, S. Faktický koncern, ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. 2. doplněné vydání. 

Praha: Linde, 2004, s. 124 a násl. 
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7. Očekávané změny v nové právní úpravě 

 

Součástí rekodifikace soukromého práva je i návrh zákona o obchodních 

korporacích. Reaguje na novou právní úpravu občanského zákoníku a stanoví určité 

odlišnosti typické pro podnikatelský svět. Zákon o obchodních korporacích vychází 

z toho, že občanský zákoník je základním kodexem soukromého práva, který postihuje 

obecné otázky běžného života, zákon o obchodních korporacích má upravovat pouze 

otázky související se vznikem, zánikem a správou obchodních společností a družstev. 

Zákon má reagovat na nové skutečnosti, které dosavadní obchodní zákoník již 

není schopný postihnout. Návrh zákona nemění v podstatné míře stávající právní 

úpravu, avšak přináší i řadu změn ve snaze reagovat na vývoj právní úpravy 

v jednotlivých členských zemích EU tak, aby i česká úprava obchodních společností 

byla ve srovnání s tou zahraniční konkurenceschopnou. 

Proto i v rámci úpravy kapitálových společností zavádí určité novinky, nové 

instituty, které mají za cíl posunout právní úpravu v této oblasti směrem dopředu. Ke 

změnám dochází i ve vztahu k právům společníka ohledně účasti na řízení společnosti. 

Podstatnou změnou je zavedení různých druhů podílů v rámci společnosti 

s ručením omezeným, čímž dochází k přiblížení k akciové společnosti. Připouští se, aby 

společník vlastnil více podílů, jak je tomu u akcionáře, přičemž podobně jako u akcií, 

můžou s těmito podíly být spojená různá práva. Mohou být prioritní, bez práva hlasovat 

či s právem hlasovat. Zároveň je umožněno, aby byl podíl reprezentován cenným 

papírem. To umožní snadnější převody, které sledují tento cenný papír. 

Pojetí práv společníků je zachováno, stejně tak jejich uplatňování zejména na 

zasedáních valné hromady. V rovině nejvyššího orgánu také nedochází ke změně, avšak 

zapracovává se část textu směrnice o výkonu přeshraničních hlasovacích práv. Návrh 

zákona považuje za přítomného na valné hromadě i společníka, který osobně není 

přítomen, ale je přítomen např. pomocí technických prostředků. 

Návrh zákona zavádí možnost kumulativního hlasování. Připouští se tak, aby 

někteří společníci, zejména menšinoví, mohli využít tohoto hlasování, kdy jejich hlasy 

budou násobeny počtem osob, které mají být voleny. To umožňuje zvýhodnit některé 

společníky a dát jim vyšší vliv na složení statutárního nebo jiného orgánu společnosti. 
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U společnosti s ručením omezeným je zachována možnost atrahovat si 

působnost jiného orgánu valnou hromadou, avšak s tím, že se toto týká i obchodního 

vedení. Jedná se o reakci na smíšenou povahu společnosti s ručením omezeným. 

Společník nemůže udělovat pokyny jednatelům přímo, ale pouze skrze valnou hromadu. 

V rámci úpravy akciové společnosti návrh zákona zdůrazňuje a upřesňuje právo 

akcionáře na vysvětlení. Představenstvo je povinno mu poskytnout nejen informace 

pravdivé, ale i dostatečné. V případě, že představenstvo informace některému akcionáři 

poskytlo, má na jejich sdělení právo každý další akcionář, ačkoli to pro něj není 

důležité. Pokud jde o právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, jednotlivé lhůty mají být 

nahrazeny vágním časovým omezením formulovaným pojmy např. „v době, která 

nezatěžuje akcionáře na míru nezbytnou“ nebo „doba dostatečná“. V případě sporu pak 

záleží na konkrétních okolnostech případu. 

Nejpodstatnější změnou je zřejmě, v souladu s pojetím Societa Europaea142

Bude tedy zajímavé očekávat, jak se nový zákon o obchodních korporacích 

nabytím účinnosti projeví v reálném životě, jak se praxe vypořádá s možnými 

výkladovými problémy a jaký bude mít vliv zejména na řízení a fungování obchodních 

společností. 

, 

možnost volby vnitřní struktury řízení. Zakladatelé akciové společnosti tak mají 

možnost v okamžiku založení společnosti rozhodnout, zda pro vnitřní organizaci využijí 

systém dualistický, tedy systém současný, anebo monistický se správní radou. Tím však 

není dotčeno výsadní postavení valní hromady ani její působnost. 

Ohledně práva podnikatelských seskupení se návrh zákona snaží snížit jejich 

možné negativní efekty. Návrh výslovně předpokládá tři stupně seskupení, a to 

ovlivnění, ovládání a koncern. Nově se zavádí pojem vlivná osoba, která je povinna 

uhradit ovlivňované osobě újmu, kterou jí způsobila. Tady může nastat problém, 

protože v podstatě každý, kdo ovlivní chování korporace, bude odpovídat za újmu. To 

by však zahrnovalo i každého minoritního akcionáře, který bude hlasovat na valné 

hromadě a podpoří nějaké opatření. V souvislosti s koncerny povinnost hradit újmu 

není, jestli řídící osoba prokáže, že újma je v koncernovém zájmu, a že bude vyrovnána 

v rámci koncernu. 

                                                 
142 Evropská společnost 
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Závěr 

 

Kapitálovou obchodní společnost v českém obchodním právu v čisté podobě 

představuje pouze akciová společnost. Avšak i přes některé znaky osobních obchodních 

společností, mezi kapitálové společnosti řadíme i společnost s ručením omezeným. 

Právě ta patří mezi nejrozšířenější formy obchodních společností v podmínkách českého 

obchodního práva. Důvodem je zejména relativně nízký vklad společníka do společnosti 

a jeho omezené ručení. Kapitálová účast společníka a povinnost ručit pouze omezeným 

způsobem je tedy podstatným znakem kapitálové společnosti a zároveň znakem, který ji 

odlišuje od společnosti osobní. 

Společník je sice povinen vnášet do společnosti vklad, který zákon předepisuje 

v minimální výši, avšak zisk, no zejména ztrátu nese primárně společnost. I to je jeden 

z faktorů, který motivuje k účasti právě na kapitálové formě obchodní společnosti. 

Společník svým vkladem získává podíl ve společnosti a s tím související možnost 

uplatňovat práva s tímto podílem spojena. V tomto směru kapitálová společnost odráží 

míru, v jaké se společník podílí na základním kapitálu, do velikosti podílu. 

Jelikož společník kapitálové společnosti není osobně spjat se společností, jeho 

cílem bude zřejmě snaha podílet se v co největší míře na zisku společnosti, což je 

zároveň jeho právem vyplývajícím z jeho majetkové účasti na společnosti. Avšak i za 

tímto účelem má společník možnost využít svého nejvýznamnějšího práva nemajetkové 

povahy a to práva na řízení společnosti. 

Společník tyto práva nevykonává osobně, ale v rámci více či méně 

formalizovaného postupu skrze účast na valné hromadě. I když je valná hromada 

nejdůležitějším orgánem společnosti, není možné si představit efektivní fungování 

kapitálové společnosti bez existence dalších orgánů společnosti, a to orgánu výkonného 

a kontrolního, tedy statutárního orgánu a dozorčí rady. Přestože každý z těchto orgánů 

má vymezenou působnost, je možné, aby na sebe atrahovaly působnost jiného orgánu. 

Tato volnější úprava se týká zejména společnosti s ručením omezeným. U akciové 

společnosti se často stává, že valná hromada vykonává působnost jiného orgánu, která jí 
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nepřísluší ani ze zákona, ani ze zakladatelského dokumentu, resp. přísluší pouze tomu 

kterému orgánu.  

Nejčastějším problémem je situace, kdy valná hromada zasahuje do obchodního 

vedení společnosti náležejícímu statutárnímu orgánu. O rozporech v rámci této 

problematiky není pochyb, neboť to dokazuje i četná judikatura. Zásadní potíže činí 

odpověď na otázku, zda má společník, resp. valná hromada právo zasahovat do 

obchodního vedení. Jádro problému však souvisí zejména s vymezením pojmu 

obchodního vedení, a co do něj náleží. I když odpovědi na obě otázky se snažil 

formulovat Nejvyšší soud, stále panují nejasné názory v těchto věcech. Řešení, alespoň 

částečné, by měl přinést stále ještě připravovaný zákon o obchodních korporacích, který 

výslovně umožňuje valné hromadě společnosti s ručením omezeným převzít na sebe 

působnost jednatelů i co se týče obchodního vedení.  

I když obecně platí, že všem společníkům náleží stejná práva, nelze toto rovné 

postavení považovat za vysloveně striktní. Kapitálová společnost totiž reflektuje 

velikosti podílů, kterými se jednotliví společníci účastní na společnosti. To se projevuje 

zejména u práva hlasovat na valné hromadě, kde počet hlasů, kterými společník 

disponuje, závisí právě od velikosti jeho podílu. V praxi by tak společník disponující 

dostatečným počtem hlasů mohl prosadit více méně jakékoliv opatření v jeho prospěch i 

na úkor ostatních společníků. Obchodní zákoník se s takovou situací vypořádal tak, že 

upravuje tzv. menšinová práva za účelem ochrany těch společníků, kteří tolika hlasy 

nedisponují. Tato ochranářská práva slouží především k tomu, aby nedocházelo 

k poškozování jejich společnických práv.  

Výjimku tvoří jednočlenné společnosti, ve kterých jediný společník má volnější 

ruce při prosazování svého vlivu, jelikož není limitován ostatními společníky. I 

navzdory tomu, že organizační struktura zůstává zachována, jednotlivé orgány 

společnosti nejsou tak striktně odděleny, jako je tomu ve vícečlenných společnostech. 

Pro příklad uvádím možnost zastupování při rozhodování jediného společníka 

v působnosti valné hromady jak členem statutárního orgánu, tak členem dozorčí rady. 

S prosazováním vlivu ve společnosti vahou svých hlasovacích práv souvisí 

oblast v rámci obchodního práva a to právo koncernové. Spíše by se mohlo hovořit o 
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právu podnikatelských seskupení, neboť právní úprava je zaměřena zejména na vztahy 

ovládání mezi propojenými osobami, jen malá část se týká přímo koncernů. Právě 

koncerny považuji z pohledu uplatňování vlivu společníka na řízení společnosti za 

nejvýznamnější. Ve faktickém koncernu je schopen prosadit většinu opatření vahou 

svých hlasů, nejen na valné hromadě, ale často se stává, že jeho přání či pokyny 

respektuje řízená osoba i mimo ní. Ve vztahu k obchodnímu vedení však zůstává 

zachován zákaz do něj zasahovat. 

Naproti tomu smluvní koncern založený ovládací smlouvou představuje zřejmě 

vrchol, co se týče prosazování svého vlivu. Řídící společník může prosazovat jakékoliv 

pokyny a jakýmkoliv způsobem, zda na valné hromadě nebo přímím působením na 

statutární orgán řízené osoby. Jediným limitem je to, že pokyny či opatření, které 

prosadí, musí splňovat požadavek koncernového zájmu. 

Cíle vytyčené v úvodu práce se podařilo naplnit. Nastínil jsem způsoby a míru, 

v jaké se společník kapitálové společnosti podílí na jejím řízení v různých situacích 

souvisejících s fungováním společnosti nebo i jako společník v rámci podnikatelských 

seskupení. I na první pohled jasná právní úprava však přináší mnoho výkladových 

problémů a tak se vyskytuje hodně případů, kdy není zcela jednoznačné jak při 

uplatňování práv společníka postupovat. V tomto směru je velice důležité rozhodování 

soudů a jejich závěry, které jsou často jediným vodítkem v řešení sporných situací. 

Bude zejména zajímavé sledovat, zda nově připravovaný zákon o obchodních 

korporacích přinese řešení stávajících problémů nebo naopak další výkladové spory.  
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Seznam použitých zkratek 

 

ČR    Česká republika 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

ES  Evropské společenství (Evropská společenství) 

NotŘ    zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti 

ObčZ  zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

ObchZ zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

OSŘ    zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
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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.  
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Influence of a company member on the management of a 

limited company 

Summary 

 

The thesis focuses on the issue of a limited company member’s legal position, 

particularly the matter of his influence on management of a limited company. The 

particular member’s rights relating to the management of a limited company are 

discussed in the thesis. 

Chapter One and Two provide general information on essential terms according 

to the subject such as different categories of companies focusing on the limited 

company  and differences between limited and personal company and the legal position 

of limited company member in relation to his share. 

The essence of the thesis is represented by the Chapter Three dealing with 

particular member’s rights exercising in General Meeting and in relation to the other 

company bodies, especially the authorized representative. The description of such a 

specific rights is based on disputing questions, confrontation of different opinions and 

the case law. 

Chapter Four deals with the specific problems arising out of the situation the 

limited company is a company with a sole member who acts within the scope of 

General Meeting. 

Chapter Five provides general overview of corporate groups with focus on the 

relations between controlling and controlled company and definition of controlling 

company. Furthermore the chapter includes agreed activities as a way of increasing an 

influence on controlling company. 

Chapter Six looks in detail on specific type of corporate group, the holding, 

actual and contractual. As for the actual holding, the possible ways of influencing the 

controlled company are specified herein with reference to the limits to such an influence 

and minority rights. Contractual holding based on the contract to control the company is 
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described according to the differences from actual holding putting emphasis on granting 

directions to representative body of controlled company. The chapter shortly mentions 

another holding contract, contract on transferring profit. 

Chapter Seven is dedicated to the expected changes the new regulation 

incorporated in the Corporation Act is about to bring. The draft of the Act is currently 

discussed in legislative process. 



80 

Klíčová slova / Key words 

 

společník kapitálové společnosti / member of limited company 

právo na řízení společnosti / right to company management 

valná hromada / General Meeting 


	Úvod
	Pojem a dělení obchodních společností
	Obchodní společnost
	Dělení obchodních společností
	Osobní obchodní společnosti
	Kapitálové obchodní společnosti
	Smíšené obchodní společnosti


	Kapitálové obchodní společnosti
	Společník a jeho účast na kapitálové obchodní společnosti

	Právo společníka na řízení kapitálové společnosti
	Valná hromada
	Působnost valné hromady

	Právo účasti společníka na valné hromadě
	Svolání valné hromady
	Právo menšinového společníka na svolání valné hromady

	Usnášení schopnost a hlasování na valné hromadě
	Dohody o výkonu hlasovacích práv

	Návrh na neplatnost usnesení valné hromady
	Podmínky prohlášení neplatnosti usnesení valné hromady
	Důvody, kdy soud neplatnost usnesení valné hromady nevysloví
	Vyslovení neplatnosti rozhodnutí statutárního orgánu

	Právo na řízení společnosti ve vztahu k obchodnímu vedení
	Udělování pokynů statutárnímu orgánu valnou hromadu

	Práva společníka související s právem na řízení společnosti
	Právo na informace a vysvětlení
	Právo společníka uplatňovat návrhy a protinávrhy


	Rozhodování v jednočlenné společnosti
	Vliv na řízení kapitálové společnosti v rámci podnikatelských seskupení
	Vymezení ovládání
	Nevyvratitelné domněnky ovládání
	Vyvratitelné domněnky ovládání

	Jednání ve shodě

	Koncern
	Faktický koncern
	Způsoby využití vlivu v ovládané společnosti
	Meze ovládacího vlivu
	Ochrana mimo stojících společníků

	Smluvní koncern a ovládací smlouva
	Pokyny statutárnímu orgánu řízené osoby
	Meze ovládacího vlivu
	Smlouva o převodu zisku


	Očekávané změny v nové právní úpravě
	Závěr
	Seznam použitých zkratek
	Seznam literatury
	Abstrakt
	Summary
	Klíčová slova / Key words

