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Úvod
Tématem diplomové práce je otázka zneuţití většiny a menšiny hlasů v kapitálové
společnosti v podmínkách nové úpravy soukromého práva obsaţené v zákoně č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a druţstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.
S ohledem na řadu změn a nových právních institutů obsaţených v nové soukromoprávní
úpravě a na specifika podnikatelského prostředí, vyznačujícího se snahou vyuţít kaţdé
příleţitosti umoţňující nabýt oproti ostatním podnikatelům výhodu, byť leckdy i
neoprávněnou, lze toto téma povaţovat za velmi aktuální předmět zkoumání. Cílem práce
je prozkoumat: 1) jaké přináší nová úprava změny a v čem jsou zásadní rozdíly oproti
dosavadní úpravě obsaţené v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,
2) jaké jsou moţnosti uplatnění dosavadní judikatury při aplikaci nové úpravy, 3)
zdůraznit přínosy a poukázat na moţné problémy spojené se vstupem nové úpravy do
právní praxe.
Při zkoumání vzájemné provázanosti ustanovení nového občanského zákoníku a
zákona o obchodních korporacích bylo pouţito systematického výkladu. Při poznávání
smyslu jednotlivých ustanovení nové právní úpravy se za uţití důvodových zpráv k oběma
předpisům uplatnil vţdy i teleologický výklad. Velmi důleţitou roli při zkoumání nové
právní úpravy sehrál jazykový a logický výklad, zejména při poznávání pro tuto práci
stěţejního ustanovení § 212 odst. 2 NOZ. V neposlední řadě bylo také uţito metody
komparace, a to při srovnávání nové úpravy s obchodním zákoníkem, v platném znění.
Tam, kde bude práce mluvit o kapitálových společnostech, má se na mysli v souladu
s ustanovením § 1 odst. 3 ZOK společnost s ručením omezeným a akciovou společnost.
Pokud z kontextu práce nebude vyplývat něco jiného, pojmem společník je v této práci
míněn společník s.r.o. i akcionář a.s. Diplomová práce je rozvrţena na úvod, pět kapitol
členících se na další podkapitoly a závěr.
První kapitola analyzuje zneuţití práva z pohledu teorie a provádí rozbor zákazu
zneuţití práva v novém občanském zákoníku. Základní literaturou, ze které bylo v této
kapitole čerpáno, byla kolektivní monografie od Jana Hurdíka a Petra Lavického Systém
zásad soukromého práva, učebnice teorie práva od Viktora Knappa a od Boguzsaka,
Čapka a Veverky, a dále článek Františka Zoulíka Právní principy a procesní zásady
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uveřejněný ve sborníku Právní principy. Za pouţití dosavadní judikatury zde došlo ke
snaze o vymezení zneuţití práva vůči jednání proti dobrým mravům, které lze povaţovat
za velmi zásadní s ohledem na právní následky, které jsou s tímto rozlišením podle nové
úpravy spojeny. V první kapitole bylo dále uvaţováno nad charakterem zneuţití
hlasovacího práva v kapitálové společnosti s odkazem na „vnitřní“ a „vnější“ teorii
zneuţití práva a nad způsobenou újmou jakoţto jedním z definičních znaků zneuţití.
Druhá kapitola rozvádí zneuţití práva v podmínkách kapitálové společnosti. Jako
literatura pro tuto kapitolu slouţila zejména monografie od Stanislavy Černé Obchodní
právo, akciová společnost, 3. díl., která byla jádrem pro zkoumání tématu. Zde byl důraz
kladen na prozkoumání základních východisek a účelu ochrany menšiny v kapitálové
společnosti, specifika ochrany kvalifikované menšiny a otázku potřeby ochrany většiny.
Pozornost je dále věnována principu loajality, jako základnímu principu, kterým se řídí
vztahy společníků a kapitálové společnosti a poměr loajality vůči zákazu zneuţití hlasů
v kapitálové společnosti.
Třetí kapitola navazuje na předchozí dvě teoretické kapitoly a pracuje zejména
se zkoumanými novými právními předpisy, důvodovými zprávami k nim a komentářem
k obchodnímu zákoníku. Pozornost je věnována především podrobnému jazykovému,
logickému a teleologickému rozboru ustanovení § 212 odst. 2 nového občanského
zákoníku. Uvaţováno je také nad pouţitelností dosavadní judikatury při aplikaci tohoto
ustanovení.
Ve čtvrté kapitole jsou na vybraných příkladech zneuţití většiny hlasů v kapitálové
společnosti analyzovány moţnosti uplatnění nové právní úpravy. Analýza se pokouší
vymezit případné rozdíly oproti úpravě zákazu zneuţití hlasů v kapitálové společnosti
obsaţené v obchodním zákoníku, zdůraznit přínosy nové úpravy a identifikovat také její
případné nedostatky.
Pátá kapitola je věnována ochraně menšiny vůči většině a zaměřuje se na otázky,
které nebyly řešeny jiţ v předchozím obsahu práce při rozboru zneuţití většiny hlasů.
Výchozí myšlenkou zkoumání ochrany menšiny v této kapitole je předpoklad, ţe veškeré
„ochranářské zákonodárství“ slouţící k ochraně menšiny proti zneuţívání ze strany
většiny, je zároveň i nástrojem, který slouţí ke zneuţívání postavení menšiny.
Závěr shrnuje poznatky dosaţené zkoumáním tématu v mezích stanovených cílů a
s ohledem na zjištěné závěry se zamýšlí nad dalšími okruhy moţného výzkumu.
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1 Vymezení pojmu zneuţití práva
1.1 Zákaz zneuţití jako obecná právní zásada
Zákaz zneuţití práva je v teorii chápán za jednu ze zásad soukromého práva1.
Právní teorie není v chápání pojmů „právní princip“ a „právní zásada“ sjednocena a jejich
vymezení je předmětem sloţitého diskursu. Pro potřeby a rozsah této práce je moţná
nadbytečné pouštět se do snahy o definování pojmů právní principy a zásady, ale postačí
omezit se pouze na konstatování, ţe zákaz zneuţití je povaţován za jednu z právních
zásad, o kterých lze zjednodušeně zobecnit, ţe jsou metanormativní vůdčí ideje,
uplatňující se při normotvorbě2 i jako interpretační pravidlo při výkladu práva soudem3.
Z hlediska zaměření této práce však nutno zdůraznit, ţe ačkoliv různí autoři definují
právní principy a právní zásady odlišně, tak bez ohledu na jejich názor na to, zda se
v případě právních principů jedná o zvláštní druh norem nebo zda tyto v ţádném případě
za normy povaţovat nelze, shodují se v tom, ţe pozitivní právo nutno vykládat v souladu
s právními zásadami, na kterých bylo zbudováno. Toto beze zbytku platí pro výklad práva
soudem4 a vztahuje se také na zákaz zneuţití jakoţto jednu ze zásad soukromého práva.
Hmotněprávně je toto základní východisko aplikace a výkladu právních norem
zachyceno v soukromém právu především v § 2 odst. 1 NOZ, podle kterého „Každé
ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou základních práv a
svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá tento zákon, jakož i s
trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se výklad jednotlivého
ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu ustoupit.“ a dále v odst. 2
téhoţ ustanovení dikcí „Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký

1

HURDÍK J., LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 197 s. ISBN
978-80-210-5063-1. S. 127 a násl.
2
ZOULÍK, F.: Právní principy a procesní zásady. In: KUČERA, S., BOGUSZAK, J., Právní principy:
kolokvium. Pelhřimov: VYDAVATELSTVÍ 999, 1999. 231 s. ISBN 80-901064-5-5. S 179.
3
KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C.H.Beck, 1995. 247 s. ISBN 80-7179-028-1.S. 140.
4
K tomu např. Nález Ústavního soudu ze dne 04.02.1997, sp.zn. Pl. ÚS 21/96, In: Beck-online [právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/ ve
kterém Ústavní soud konstatoval: „Soud přitom není absolutně vázán doslovným zněním zákonného ustanovení,
nýbrž se od něj smí a musí odchýlit v případě, kdy to vyžaduje ze závažných důvodů účel zákona, historie jeho
vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, jenž mají svůj základ v ústavně konformním právním
řádu jako významovém celku. Je nutno se přitom vyvarovat libovůle; rozhodnutí soudu se musí zakládat na
racionální argumentaci.“.
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plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu
zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu.“
ELIÁŠ5 uvádí k § 2 NOZ, ţe “výklad zákona může být správný, jen jde-li o výklad
vykazující ústavní konformitu a respektující obecné právní principy plynoucí z ústavního
pořádku, jakož i obecné zásady soukromého práva.“ Cílem tohoto explicitního zakotvení
právních principů při výkladu a aplikaci práva je vymezit se z příliš formalistického pojetí
práva, které ve svých důsledcích můţe znamenat bezpráví6. Jednoznačnost a
srozumitelnost sice patří mezi základní legislativní poţadavky na jazyk zákonodárce 7,
avšak samotný text zákona nikdy nepojme, nevyjádří dokonale to, co zákonodárce sleduje.
Klíčovým aspektem pro správné pochopení a aplikaci zákona je proto znalost právních
principů a jejich uplatnění v praxi tak, aby došlo k spravedlivému posouzení vztahů. Podle
ČAPKA8 musí právní úprava procesu aplikace práva „zahrnout předpoklady pro důsledné
zjišťování pravdy, napomáhat splnění účelu rozhodování státního orgánu i zajištění
všestranně spravedlivého rozhodnutí“. Pokud Čapek v tomto případě mluví výlučně o
poţadavcích na procesní právní úpravu za účelem vydání spravedlivého individuálního
právního aktu, lze snad k tomu připojit i ten názor, ţe bez dostatečného hmotněprávního
základu nemůţe proces samotný dojít ke spravedlivému rozhodnutí. Tento potřebný
hmotněprávní základ pro spravedlivé rozhodování soudů lze spatřovat v § 2 odst. 3 NOZ,
který vyjadřuje poţadavek na správnou a nevyhnutelnou aplikaci právních principů při
výkladu zákona. Nejobecnějším kritériem pro posuzování věci v souladu s tímto
ustanovením je podle ELIÁŠE9 „spravedlnost“. Podle VEVERKY10 spravedlnost v právu
nelze chápat jako pravidlo chování či postuláty obsaţené v samotném právu, nýbrţ jako
relaci k určitým měřítkům chování, stav shody s nimi, zaloţený na skutkových
okolnostech daného konkrétního případu.

5

ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit,
2012. 1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2. S 62.
6
ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit,
2012. 1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2. S 62-63.
7
GERLOCH, A. Teorie práva. 5. upravené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 311 s. ISBN 978-80-7380-233-2.
S. 99.
8
BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., VEVERKA, V. Základy teorie práva a právní filozofie. Praha: CODEX, 1996.
319 s. ISBN 80-85963-06-X. S. 119.
9
ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit,
2012. 1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2. S. 63.
10
BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., VEVERKA, V. Základy teorie práva a právní filozofie. Praha: CODEX, 1996.
319 s. ISBN 80-85963-06-X. S. 304.
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V souvislosti se shora uvedeným výslovným poţadavkem na výklad zákona
v souladu s právními principy formulovaným v novém občanském zákoníku vzniká
otázka, zda nová soukromoprávní úprava přiznává právním principům a obecním zásadám
právním váhu pramene práva nebo nikoliv. Dle KNAPPA11 jsou právní zásady pouze
interpretační pravidlo a nikoliv pramen práva. Autor této práce se také přiklání k tomuto
názoru, ţe při výkladu zákona je nutno sledovat „ducha zákona“ a jeho jednotlivá
ustanovení vykládat v souladu s právními zásadami, které však nejsou pramenem práva,
ale interpretačním pravidlem, které umoţňuje lépe pochopit, vyloţit a aplikovat pramen
práva, kterým je jedině psaný zákon. Takţe např. tam, kde zákon odkazuje na dobré
mravy, neznamená to, ţe dobré mravy jsou normou v pozitivním právu sice
nezachycenou, avšak v souladu se kterou musí být právní úkon, aby byl platný, ale jsou
toliko výkladovým pravidlem při posuzování daného jednání podle norem psaného práva
a k jehoţ aplikaci dochází právě na základě psaného práva12. Tímto způsobem nahlíţí na
právní principy pravděpodobně i nový občanský zákoník, který v § 2 opakovaně uţívá
slova „výklad“ ve spojení s obecnými právními zásadami a dobrými mravy. ZOULÍK13
k právním principům uvádí, ţe tyto existují před pozitivním právem a je proto
metodologicky nemoţné vyvodit je pouze z pozitivního práva. Právní principy podle něj
normy nenahrazují, ale jsou poţadavkem na jejich obsah. Zoulík tedy zdůrazňuje také
normotvorný význam právních zásad aniţ by však sniţoval jejich váhu při aplikaci práva.
Tato interpretace se zřejmě uplatňuje i při posuzování jednání spočívajícího ve zneuţití
většiny a menšiny hlasů v kapitálové společnosti. Úprava zákazu a ochrany před
zneuţitím většiny a menšiny v kapitálové společnosti obsaţená v novém občanském
zákoníku a v zákoně o obchodních korporacích totiţ vychází z právních zásad loajality,
poctivosti a obecného zákazu zneuţitá práva, které zde sehrály normotvornou funkci a
zároveň na ně právní úprava odkazuje jako na výkladová pravidla. PLÍVA14 k povaze
11

KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C.H.Beck, 1995. 247 s. ISBN 80-7179-028-1. S. 137.
K tomu viz např. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24.7.2008, sp. zn. 28 Cdo 693/2006: „Podle ustanovení
§ 3 odst. 1 občanského zákoníku nesmí výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů bez
právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Z
této právní úpravy v občanském zákoníku lze dovodit, že použití § 3 odst. 1 občanského zákoníku je možné
zpravidla ve výjimečných případech výkonu práv a povinností, a to jako spravedlivé, spravedlivě vyrovnávací
měřítko pro hodnocení konkrétních okolností individuálního případu, sledující odstranění případných tvrdostí
zákona.“.
13
ZOULÍK, F.: Právní principy a procesní zásady. In: KUČERA, S., BOGUSZAK, J. Právní principy:
kolokvium. Pelhřimov: VYDAVATELSTVÍ 999, 1999. 231 s. ISBN 80-901064-5-5. S. 180.
14
ŠTENGLOVÁ, I.; PLÍVA, S.; TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník: Komentář. 13. vyd. Praha: C. H. Beck,
2010. 1447 s. ISBN 978-80-7400-354-7. S. 5.
12
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zásad v obchodním právu uvádí, ţe je „lze využít v těch výjimečných případech, kdy řešení
konkrétní otázky není možné podle obchodního zákoníku ani podle občanského zákoníku,
ani podle obchodních zvyklostí. Zásady nejsou v obchodním zákoníku výslovně vyjádřeny.
Nepochybně za ně lze považovat zejména zásadu rovného postavení stran, zásadu
poctivého obchodního styku, zásadu smluvní volnosti, zásadu ochrany menšinových
společníků a třetích osob, zásadu zákazu zneužití většiny nebo menšiny hlasů.“
Na poţadavky § 2 NOZ navazuje § 3 NOZ, jeţ ve svém odst. 1 akcentuje
nezpůsobovat druhým bezdůvodně újmu, v odst. 2 uvádí demonstrativní výčet některých
zásad soukromého práva a v odst. 3 zdůrazňuje, ţe „soukromé právo vyvěrá také z dalších
obecně uznaných zásad spravedlnosti a práva“. K ustanovení § 3 odst. 1 NOZ ELIÁŠ15
uvádí, ţe úprava soukromého práva by měla umoţňovat kaţdému realizovat své štěstí
podle svých představ jen s minimálními zásahy státní moci, která by měla
v demokratickém státu slouţit pouze jako korektiv vztahů dohlíţející na to, aby výkonem
subjektivních práv nebyla způsobována bezdůvodní újma druhému. Ustanovení § 3 odst. 1
NOZ je tak podle ELIÁŠE16 vyjádřením dvou hlavních zásad soukromého práva, a to
zásady autonomie vůle a zásady neminem laedere.
Pro další úvahy nad zneuţitím práva nelze také pominout § 6 NOZ, ve kterém je
formulován obecný poţadavek na poctivé jednání v právním styku. ELIÁŠ17 k ustanovení
§ 6 NOZ uvádí, ţe „standardní občanské zákoníky spojují výkon subjektivních práv a
plnění právních povinností s kritériem čestnosti a absence zlé vůle i podvodného úmyslu.“,
k čemu jako příklad obdobné soukromoprávní úpravy uvádí § 242 německého, čl. 7
španělského, čl. 2 švýcarského a čl. 6:2 nizozemského občanského zákoníku. Obecný
poţadavek na poctivost při výkonu subjektivních práv má zásadní význam při posuzování
jednání spočívajícího ve zneuţití práva. Zákonodárce a soudy se totiţ v případě zneuţití
práva musí vypořádat s případy, kdy jednání osoby je sice formálně dovolené, avšak
důsledky takového jednání jsou k výraznému neprospěchu dalších dotčených osob. Je
nemoţné bez další aplikace obecných právních zásad určit jen na základě textu zákona,
v čem spočívá výrazný neprospěch nebo zjevně neopodstatněná výhoda, pro které zřejmě
nelze najít ţádné objektivní kritérium a budou tedy vţdy chápány jedině v subjektivní
15

ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit,
2012. 1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2. S. 65.
16
Tamtéţ.
17
ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit,
2012. 1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2. S. 67.
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rovině, ať uţ ze strany osoby cítící se poškozenou skutečným či tvrzeným zneuţitím práva
nebo soudem aplikujícím právo. Proto i zákonodárce se s problematikou nemůţe
vypořádat jinak neţ jen obecným odkazem na zásady, jejichţ výklad bude vţdy na soudu
aţ vzhledem ke konkrétním okolnostem daného případu. Rozhodujícím při posuzování
případu zneuţití práva soudem bude nahlíţení na skutkové okolnosti případu z pohledu
spravedlivého uspořádání vztahů, slušnosti a poctivosti. V případě zneuţití většiny nebo
menšiny hlasů v kapitálové společnosti pak zejména z pohledu zásady loajality, od které
lze odvodit další povinnosti společníků v kapitálové společnosti a konstatovat jejich
případné porušení.18 Ţe vztahy mezi společníkem a společností mohou vyplývat téţ ze
zásad, na kterých je postaven obchodní zákoník, uzavřel Nejvyšší soud v Usnesení sp. zn.
29 Odo 1007/200519, kdyţ konstatoval, ţe „povinnosti společníka nemusí vyplývat ze
zákona, společenské smlouvy či jiných listin. Takové povinnosti mohou vyplývat též ze
zásad, na kterých je postaven obchodní zákoník, z jiných než písemných závazků
převzatých společníkem vůči společnosti.“

1.2 Zneuţití práva versus jednání proti dobrým mravům a jejich
důsledky
V úvaze nad zneuţitím práva vyvstává otázka jeho vymezení vůči jednání proti
dobrým mravům. Zneuţívající jednání lze totiţ chápat i jako jednání proti dobrým
mravům. Např. jednání proti dobrým mravům je podle Rozsudku Nejvyššího soudu sp.zn.
25 Cdo 2895/9920 výkonem práva, který "sice odpovídá zákonu, avšak odporuje dobrým
mravům, jež lze definovat jako souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež v
historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence,
jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních (srov. rozsudek
Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. 3 Cdon 69/96, publikovaný v časopise
Soudní judikatura 8/1997 pod č. 62). Není tedy vyloučeno, že i takový výkon práva, který
odpovídá zákonu, může být shledán v rozporu s dobrými mravy a že mu proto bude
soudem odepřena právní ochrana.“ Citovaná definice jednání proti dobrým mravům
18

ČERNÁ, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3 díl. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006, 360 s. ISBN 807357-164-1. S. 186.
19
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.1.2006, sp. zn. 29 Odo 1007/2005, In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
20
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.3.2001, sp. zn. 25 Cdo 2895/99, In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
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s uvedenou sankcí spočívající v odepření právní ochrany svádí k zaměňování zneuţití
práva s jednáním proti dobrým mravům s odůvodněním, ţe jde o tutéţ věc anebo
k náhledu na zneuţití práva jako na podmnoţinu obecnějšího jednání proti dobrým
mravům. Rozdíl mezi jednáním proti dobrým mravům a zneuţitím práva se lze pokusit
ilustrovat za pomoci níţe citovaných příkladů z dosavadní judikatury.
Ústavní soud v Usnesení sp. zn. II.ÚS 131/1121 důrazně rozlišuje dobré mravy od
zásady výkonu poctivého obchodního styku: „je současně namístě připomenout, že zásada
poctivého obchodního styku (na rozdíl od dobrých mravů) představuje korektiv toliko
výkonu práva, nikoliv případný důvod neplatnosti právního úkonu (srov. rozhodnutí
Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo 542/2010). Tento korektiv je navíc nutno chápat jako
výjimečný instrument, tedy je třeba jej vnímat jako ultima ratio (srov. Lokajíček, Jan:
Zásady poctivého obchodního styku, in: Právní rozhledy 1/2013, s. 16 a násl.).“ Ţe
překročení mantinelů chování stanovených zásadou poctivého obchodního styku je
zneuţitím práva konstatuje Nejvyšší soud v Rozsudku sp. zn. 32 Cdo 2383/201022, podle
kterého „Ustanovení § 265 obch. zák., které je speciální pro obchodní závazkové vztahy,
je v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu vykládáno tak, že toto ustanovení předpokládá,
že účastník obchodněprávního vztahu nesmí při prosazování svých zájmů překročit meze,
které vyplývají ze zásad poctivého obchodního styku, a tudíž nesmí zneužít práv, která mu
podle zákona, resp. na základě zákona vznikla. Jde-li o ujednání, ze kterého účastníku
vzešla práva, jejichž uplatnění by bylo v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku,
pak ujednání není neplatné, ale tato práva nejsou vymahatelná - soud v takovém případě
uplatněný nárok nepřizná“. Nejvyšší soud dále v Usnesení sp.zn. 32 Cdo 542/201023 jasně
stanovuje hranici mezi jednáním proti dobrým mravům a zneuţitím práva, kdyţ uvádí, ţe
„v rozporu se zásadami poctivého obchodního styku může být jen výkon práva, nikoliv
právní úkon - v dané věci smlouva o úvěru - samotný, z něhož je právo uplatňováno.
Právě předpokladem aplikace ustanovení § 265 obch. zák. je platný právní úkon, z něhož
je právo uplatňováno.“

21

Usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2013, sp.zn. II.ÚS 131/11, In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
22
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2012, sp.zn. 32 Cdo 2383/2010, In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
23
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 12. 2011, sp.zn. 32 Cdo 542/2010, In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
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Z výše uvedené judikatury lze učinit závěr, ţe důsledkem jednání proti dobrým
mravům je jeho absolutní neplatnost ve smyslu § 580 odst. 1 NOZ. Naproti tomu
v případě zneuţití práva se jedná o zdánlivé právní jednání24, v případě kterého nelze
mluvit o jeho platnosti nebo neplatnosti a ke kterému se proto nepřihlíţí, jak je také
uvedeno v obecném ustanovení § 554 NOZ a speciálně ve vztahu k hlasování v obchodní
korporaci v § 212 odst. 2 NOZ.

1.3 Charakter zneuţití práva a „vnitřní“ a „vnější“ teorie
zneuţití práva
Obecný zákaz zneuţití práva je vyjádřen v ustanovení § 8 NOZ. Podle ELIÁŠE25
„navržené ustanovení bere v úvahu dvě základní pravidla: Neminem laedid qui iure suo
utitur (Kdo vykonává svoje právo, nikomu neškodí) a Mal enim iure nostra uti non
debemus (nemáme však zneužívat svoje právo). Z toho důvodu se nezakazuje výkon práva,
jímž se právo zneužívá, neboť zneužití není výkonem práva, nýbrž jde o protiprávní
(nedovolený) čin, a proto mu nelze přiznat ochranu.“ Také KNAPP26 vyjadřuje názor, ţe
v případě zneuţití práva nelze takové jednání povaţovat za výkon práva, ale pouze za
chování zdánlivě dovolené, jímţ však má být dosaţeno výsledku nedovoleného. Shodně
tak HURDÍK a LAVICKÝ27 charakterizují zneuţití práva jako protiprávní jednání, které
pouze formálně naplňuje znaky výkonu subjektivního práva. Protoţe u zneuţití práva
nejde o výkon práva, ale pouze o bezpráví, nelze při zneuţití práva argumentovat zásadou
autonomie vůle vyjádřenou slovy „vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno“, která se
uplatňuje pouze při subjektivním výkonu práva. KNAPP28 poukazuje na vznik zdánlivého
paradoxu spočívajícího v tom, ţe při zneuţití práva existuje jednání po právu dovolené,
které je však zároveň zákonem při jeho zneuţívání zakázáno. O paradox jen zdánlivý jde

24

Nový občanský zákoník zavádí institut zdánlivého právního jednání, který svým obsahem v zásadě odpovídá
dosud uţívanému institutu nicotnosti. Ve vztahu ke zneuţití práva obecně víz komentář k § 8 NOZ in: ELIÁŠ,
K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012. 1119 s.
ISBN 978-80-7208-922-2.
25
ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit,
2012. 1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2. S. 68.
26
KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C.H.Beck, 1995. 247 s. ISBN 80-7179-028-1. S. 184.
27
HURDÍK J., LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 197 s.
ISBN 978-80-210-5063-1. S 128.
28
KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C.H.Beck, 1995. 247 s. ISBN 80-7179-028-1. S. 185.
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podle KNAPPA29 právě proto, ţe zákonem zakázané jednání je protiprávní úkon a tím
pádem se nejedná o výkon práva a pojem zneuţití práva tak přestává být paradoxní.
Při teoretickém vymezení zákazu zneuţití subjektivních práv povaţují HURDÍK a
LAVICKÝ30 za nejsloţitější otázku tzv. „vnitřní“ a „vnější“ teorie zneuţití práva, znějící
„je zákaz zneužití vnějším zásahem do jinak zákonem neomezeného subjektivního práva,
ergo může zákaz zneužití představovat pouze omezení výkonu jinak obsahově
neomezeného práva, nebo je zákaz zneužití ve skutečnosti omezením obsahu subjektivního
práva?“ Podle HURDÍKA a LAVICKÉHO31 „vnitřní teorie má místo tam, kde
zákonodárce výslovně formuloval zákaz zneužití v textu zákona, zatímco vnější „obchází“
cestou judikatury a deklarovaného omezení subjektivního práva v jeho výkonu, nikoli
obsahu, zachování formální absolutní povahy (zejm. vlastnických) práv.“ PULKRÁBEK32
vidí podstatu dilematu vnější a vnitřní teorie zneuţití práva v tom, ţe „vnější teorie za
právo považuje smysl zákonné formulace normy upravující právo, bez ohledu na to, zda
tato norma je omezena jinými (např. zákazem zneužití), vnitřní teorie tento smysl oklešťuje
zásadou zákazu zneužití a teprve tento výsledek považuje z právo.“
Vycházejíc z výše z výše uvedené citace HURDÍKA a LAVICKÉHO33 lze snad
vyslovit názor, ţe v případě zneuţití většiny a menšiny hlasů v kapitálové společnosti se
jedná o uplatnění „vnitřní“ teorie.

Na podporu tohoto tvrzení lze uvést judikaturu

vztahující se k zásadám poctivého obchodního styku34 a k zákazu zneuţití většiny a
menšiny hlasů podle §56a ObchZ35, která výslovně odkazuje na zákaz zneuţití
formulovaný v pozitivním právu resp. na příkaz jednat poctivě. Takový závěr by šlo snad
dovodit i z formulace ustanovení § 212 odst. 1 NOZ, vyjadřujícího v první větě povinnost
loajality společníka vůči korporaci a ve větě druhé povinnost loajality korporace vůči
společníkovi, na to navazujícího odst. 2 obsahujícího zákaz zneuţití hlasovacího práva
společníkem v soukromé korporaci, ve spojení s formulací obecného zákazu zneuţití
29

Tamtéţ.
HURDÍK J., LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 197 s.
ISBN 978-80-210-5063-1. S. 129.
31
Tamtéţ.
32
PULKRÁBEK, Z. Zákaz zneužití práva v rozporu s jeho účelem. Praha: EUROLEX BOHEMIA, a.s., 2007.
158 s. ISBN 80-86861-93-7. S. 66.
33
HURDÍK J., LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 197 s.
ISBN 978-80-210-5063-1. S. 129.
34
Rozsudky Nejvyššího soudu sp. zn.: 29 Odo 427/2003, 23 Cdo 3486/2008, 32 Cdo 2383/2010, In: Beck-online
[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
35
Usnesení Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 305/05 a Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn.: 29 Odo 1168/2005, 29
Cdo 5016/2009, In: Beck-online [právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013].
Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
30
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práva podle § 8 NOZ a poţadavku na výklad zákona v souladu s obecnými právními
zásadami podle ustanovení § 2, § 3 odst. 3, § 6, § 7 NOZ.
Pokud je záměrem jednajícího pouze újma jiné osoby, tedy záměrem není získat
bezdůvodný prospěch na úkor druhého, jemuţ tím vznikne újma, ale záměrem jednajícího
je právě a pouze způsobit tuto újmu, mluvíme o zvláštním typu zneuţití práva, kterým je
šikanózní chování, někdy také označované jako šikanózní výkon práva nebo pouze šikana
(k tomu viz např. KNAPP36, HURDÍK a LAVICKÝ37, judikatorní definice šikany např.
v podkapitole 1.4. citovaném Rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2895/9938).
PULKRÁBEK39 uvádí, ţe v Německu byl původně zakotven zákaz zneuţití pouze ve
formě zákazu šikany v § 226 BGB, který byl však praxí shledán nedostačujícím, a proto
došlo k následné aplikaci obecného zákazu zneuţití podle § 242 BGB, který se uplatňuje
pro celé německé soukromé právo.

1.4 Újma jako zamýšlený či skutečný důsledek zneuţití práva
V této práci uvedené názory na zneuţití práva se shodují v náhledu na něj jakoţto
na protiprávní jednání, kterého pojmovým znakem je negativní výsledek, jehoţ má být
jednáním povaţovaným za zneuţití práva dosaţeno. Takový výsledek je při zneuţití práva
vţdy nedovolený, tedy bezprávní. Ustanovení § 212 odst. 2 NOZ vyţaduje ke svému
uplatnění, aby výsledek zneuţití spočíval v „újmě celku“. Také odborná literatura (např.
KNAPP40, PELIKÁNOVÁ41) spatřuje negativní výsledek jednání spočívajícího ve
zneuţití práva v „újmě“ či „škodě“ způsobené jinému nebo alespoň musí být záměrem
jednajícího, aby újma vznikla. Způsobená či zamýšlená újma je vţdy znakem šikanózního
výkonu práva, o kterém bylo více uvedeno výše. K tomu lze uvést Rozsudek Nejvyššího
soudu sp. zn. 25 Cdo 2895/9942, podle kterého se jedná o šikanu či šikanózní výkon práva

36

KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C.H.Beck, 1995. 247 s. ISBN 80-7179-028-1. S. 184.
HURDÍK J., LAVICKÝ, P. Systém zásad soukromého práva. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 197 s.
ISBN 978-80-210-5063-1. S. 128.
38
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2001, sp. zn. 25 Cdo 2895/99, In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
39
PULKRÁBEK, Z. Zákaz zneužití práva v rozporu s jeho účelem. Praha: EUROLEX BOHEMIA, a.s., 2007.
158 s. ISBN 80-86861-93-7. S. 120.
40
KNAPP, V. Teorie práva. Praha: C.H.Beck, 1995. 247 s. ISBN 80-7179-028-1. S. 184.
41
PELIKÁNOVÁ, I. Obchodní právo. 5. díl. Odpovědnost (s přihlédnutím k návrhu nového občanského
zákoníku). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 356 s. ISBN 978-80-7357-714-8. S. 119.
42
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2001, sp. zn. 25 Cdo 2895/99, In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
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v případě, „kdy hlavní nebo alespoň převažující motivací je úmysl poškodit či znevýhodnit
povinnou osobu“.
Podle ustanovení § 2894 NOZ znamená újma v obecné rovině majetkovou škodu
vyjádřitelnou v penězích (odst. 1), ale také újmu nemajetkovou (odst. 2). Nová koncepce
náhrady majetkové i nemajetkové újmy podle ELIÁŠE43 definitivně opouští pojetí
náhrady škody v duchu primitivního materialismu, dle kterého se nahrazuje výlučně škoda
majetková. Dle § 2894 odst. 2 NOZ se nemajetková újma hradí pouze tehdy, bylo-li to tak
výslovně ujednáno nebo stanoví-li to zvlášť zákon. Náhrada nemajetkové újmy je však
v novém občanském zákoníku pojata dost široce nato, aby se v řadě případů mohla
uplatnit přímo ze zákona, alespoň tak lze chápat Eliášem zmiňované široké pojetí náhrady
nemajetkové újmy v jeho výše citovaném komentáři k ustanovení § 2894 NOZ.
Z pohledu zneuţití většiny nebo menšiny v kapitálové společnosti je významné
právě to, ţe v určitých případech je hrazena i nemajetková újma. Spektrum práv a
oprávněných zájmů, do kterých lze zneuţitím práva v kapitálové společnosti zasáhnout, je
totiţ široké, a negativní výsledek zneuţití práva můţe mnohdy spočívat právě v újmě
nemajetkové povahy. Jako příklad nemajetkové újmy vzniklé zneuţitím většiny
v kapitálové společnosti lze uvést např. bránění společníkovi v podílení se na řízení
společnosti, ve výkonu hlasovacího práva na valné hromadě nebo odepírání práva na
informace. V případě zneuţití menšiny to můţe být např. šikanózní rušení průběhu valné
hromady nebo zneuţívání práva na informace.

1.5 Shrnutí
Zákaz zneuţití práva byl v 1. kapitole vymezen jako jedna z právních zásad
soukromého práva, která nemá povahu pramene práva, ale je jeho významným
interpretačním pravidlem. Případ zneuţití práva je nutno odlišovat od případu jednání
proti dobrým mravům. Na rozdíl od právního jednání odporujícího dobrým mravům se
totiţ v případě zneuţití práva nejedná o výkon práva (byť odporující dobrým mravům),
ale o protiprávní jednání. Zneuţití je tedy pouze zdánlivým výkonem práva. Na vztah
mezi zneuţitím práva a jeho zdánlivým výkonem lze nahlíţet i tak, ţe výkon práva
spočívající ve zneuţití práva je sankcionován svou zdánlivostí, na rozdíl od právního
43

ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit,
2012. 1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2. S. 1021-1022.
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jednání proti dobrým mravům, kde sankcí je neplatnost. Na podporu tohoto tvrzení byla
v 1. kapitole uvedena judikatura důsledně rozlišující jednání proti dobrým mravům od
zneuţití práva včetně důsledku s tím spojených. V případě zneuţití hlasů v kapitálové
společnosti byl učiněn závěr, ţe se jedná o uplatnění „vnitřní teorie zneuţití práva“, a to
z toho důvodu, ţe přímo pozitivní právo vyjadřuje zásadu zákazu zneuţití hlasů, přičemţ
za právní jednání je povaţován jen takový výkon subjektivních práv, který je v souladu se
zásadou zákazu zneuţití výkonu hlasovacího práva. Jedním z pojmových znaků zneuţití
práva, je jeho skutečný nebo alespoň zamýšlený výsledek spočívající v újmě druhého.
V kapitole 2. bude proto provedena základní kategorizace hrozící újmy, ke které můţe
dojít při zneuţití většiny nebo menšiny hlasů v kapitálové společnosti a budou zde
vytečena základní východiska ochrany před zneuţitím většiny nebo menšiny hlasů
v kapitálové společnosti.
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2 Zneuţití práva v kapitálové společnosti
2.1 Východiska ochrany menšinového společníka
Práva většiny nebo menšiny v kapitálové společnosti jsou z velké části určena
velikostí účasti na společnosti. Na jednu stranu lze mluvit o rovnosti všech akcionářů,
zákazu diskriminace a povinnosti společnosti zacházet se všemi společníky stejně, na
druhou stranu však můţe být právo společníka podílet se na řízení společnosti a utvářet
její vůli v zásadě uplatňováno jen v nestejném rozsahu v závislosti na majetkové účasti na
společnosti. Dlouhodobá zkušenost ukazuje, ţe většinoví společníci se často snaţí vyuţít
své většiny při hlasování valné hromady způsobem, který je sice formálně dovolený,
neodpovídá však zásadám poctivosti a porušuje princip loajality vůči společnosti i
ostatním společníkům. Většinový společník nebo společníci jednající ve shodě s většinou,
mají při tom obvykle rozhodující slovo ve věci sloţení statutárního i kontrolního orgánu
společnosti. Typickým výsledkem potom je, ţe většinový společník neformálně působí na
orgány společnosti a prosazuje tak svůj vliv k újmě společnosti i ostatních společníků44.
Pokud někdo ve společnosti zneuţívá svých práv, tak je to především většinový společník
za aktivní pomoci jím zvolených členů orgánů společnosti. Podle ČERNÉ45 je mimo jiné
jedním ze základních podnětů reformačních snah práva akciových společností kritika jeho
nízké efektivnosti, „konkrétně jeho nedostatečná schopnost chránit akcionáře před
zneužitím moci členy řídících orgánů akciových společností a silnými akcionáři“. Do
právní úpravy kapitálových společností proto postupně proniká úprava chránící práva
menšinových společníků a vlastně i kapitálové společnosti jako celku před případným
nepoctivým jednáním společníků drţících většinu a jimi zvolených orgánů společnosti.
Taková ustanovení zákona podle ČERNÉ46 „lze souhrnně označit jako ochranářská, resp.
práva chránící menšinového akcionáře.“ Ačkoliv Černá ve své monografii píše o akciové
společnosti, lze tam uvedené principy ochrany minoritního akcionáře vztáhnout i na

44

ČERNÁ, S., ČECH, P. Ke způsobům prosazování rozhodujícího vlivu v ovládané akciové společnosti, jeho
podmínkám a důsledkům. Obchodněprávní revue. 2009, roč. 1, č. 1, s. 10-17. ISSN 1803-6554. S. 13 a násl.
45
ČERNÁ, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3 díl. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006, 360 s. ISBN 807357-164-1. S. 32.
46
ČERNÁ, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3 díl. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006, 360 s. ISBN 807357-164-1. S. 169.

14

minoritního společníka společnosti s ručením omezeným. Pro úplnost bude níţe uvedena
poněkud rozsáhlejší citace ČERNÉ47, která vymezuje základní okruhy moţného ohroţení
menšinových akcionářů a důvody pro existenci „ochranářských“ ustanovení zákona:
„Ustanovení označovaná jako „ochranářská“ mají zmírnit, popřípadě vyloučit,
nepříznivé důsledky změn uvnitř akciové společnosti, které dopadají na menšinové
akcionáře. Má se tak vytvořit jistá protiváha převaze akcionářské většiny. S určitým
zjednodušením lze označit tyto základní možnosti ohrožení:
 omezení práva akcionáře podílet se na řízení společnosti a na spoluvytváření její
vůle,


porušení práv akcionáře v důsledku usnesení valné hromady, které je v rozporu
s právními předpisy nebo stanovami společnosti či je-li rozpor mezi skutečným
a společností tvrzeným usnesením valné hromady,



změna práv spojených s akcií po jejich nabytí,



změna podílu akcionáře při zvýšení základního kapitálu,



změna podílu akcionáře při snížení základního kapitálu,



zánik účasti akcionáře ve společnosti či nepřiměřený výměnný poměr nebo
vypořádání při přeměnách společnosti,



pokles ceny akcií v důsledku ovládnutí kótované společnosti,



oslabení pozice menšinových akcionářů při začlenění do faktického nebo smluvního
koncernu.“
V uvedených případech jde většinou o přímou souvislost s hlasováním valné

hromady společnosti, coţ je asi nejběţnější způsob, kterým je zneuţívána většina
v kapitálové společnosti zneuţívána.48

2.2 Ochrana práv kvalifikovaného společníka
Specifickým případem je ochrana práv kvalifikovaného společníka, která slouţí
primárně k ochraně menšinového společníka, nicméně kvalifikovaným společníkem je
kaţdý společník, jehoţ účast na společnosti dosahuje alespoň předepsané výše podílu na
základním kapitálu nebo v případě společnosti s ručením omezeným i na hlasovacích
47

ČERNÁ, S. Obchodní právo. Akciová společnost. 3 díl. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006, 360 s. ISBN 807357-164-1. S. 171.
48
K tomu viz např. komentář ŠTENGLOVÉ k §56a ObchZ, in: ŠTENGLOVÁ, I.; PLÍVA, S.; TOMSA, M. a
kol. Obchodní zákoník: Komentář. 13. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 1447 s. ISBN 978-80-7400-354-7. S. 219.
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právech. Práv kvalifikovaného společníka se proto můţe dovolávat i většinový společník.
Kvalifikovaný společník s.r.o. je definován v § 187 odst. 1 ZOK jako společník nebo
společníci, jejichţ vklady dosahují alespoň 10 % základního kapitálu nebo 10% podíl na
hlasovacích právech. Kvalifikovaný akcionář je vymezen v § 365 ZOK jako akcionář
nebo akcionáři drţící akcie o jmenovité hodnotě dosahující alespoň 3 % základního
kapitálu akciové společnosti, jejíţ základní kapitál je vyšší neţ 100 000 000 Kč (odst. 1),
alespoň 5 % při základním kapitálu 100 000 000 Kč nebo niţším (odst. 2) a alespoň 1 %
při základním kapitálu 500 000 000 Kč nebo vyšším (odst. 3).
Kvalifikovanému společníku svědčí řada práv, které můţe uplatnit vůči společnosti
i ostatním společníkům. Z nich lze jmenovat:


právo na svolání valné hromady (§ 187 ZOK, § 366 ZOK),



právo na prozkoumání zprávy o vztazích (§ 85 a násl. ZOK),



právo na přezkum výkonu působnosti představenstva a.s. (§ 370 ZOK),



akcionářská ţaloba (§ 371 ZOK)49.

Smyslem ochrany kvalifikovaného společníka ve všech uvedených případech je
prakticky totéţ, co platí o ochraně menšinového společníka, tj. zamezit libovůli
většinového společníka, nekontrolovanému působení statutárního orgánu společnosti a
poskytnout kvalifikovanému společníkovi zákonné prostředky umoţňující mu aktivně
vystoupit na ochranu svých práv a zájmů společnosti.

2.3 Ochrana většinového společníka
Hlavním důvodem zaloţení kapitálové společnosti je její hospodářský účel, kterým
je generování zisku prostřednictvím jejího podnikání a jeho následné přerozdělování
společníkům (k hospodářskému účelu zaloţení společnosti např. Usnesení Nejvyššího
soudu sp. zn. 29 Odo 1007/200550). Toto hlavní pojetí kapitálových společností zůstalo
zachováno i v zákoně o obchodních korporacích, jak uvádí HAVEL51 k ustanovením § 1
aţ 7 ZOK: „Obecné pojetí obchodních společností (korporací) nebude změněno. I nadále
jsou tyto subjekty právnickými osobami typu korporace, jejichž stěžejním cílem a účelem
49

Naproti tomu společnickou ţalobu podle § 157 ZOK můţe podat kaţdý společník, nejenom kvalifikovaný.
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.1.2006, sp. zn. 29 Odo 1007/2005, In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
51
HAVEL, B. a kol. Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou. Ostrava: Sagit,
2012. 287 s. ISBN 978-80-7208-923-9. S. 29.
50
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je podnikání.“ Stejně tak v zásadě zůstalo zachováno pojetí podílu společníka jako
vyjádření míry jeho účasti na společnosti. Z toho lze dovodit, ţe společník, který se
největší mírou účastní na společnosti, většinou kapitálově, nese i největší rizika z jejího
případného neúspěchu a měl by proto mít i největší moţnosti zasahovat do jejího řízení
formou největšího počtu hlasů odvozených od míry účasti na společnosti.
Zájmy většinového společníka se však dostávají nezřídka do kolize se zájmy
ostatních společníků a někdy také i se zájmy samotné společnosti. Jak bylo uvedeno výše,
většinový společník má z pozice síly řadu moţností jak svých práv v případě kolize zájmů
zneuţít ve prospěch svůj a v neprospěch menšinových společníků a společnosti. K tomu
vznikla zmíněná „ochranářská“ právní úprava vyrovnávající moţnosti menšinových
společníků a společnosti k realizaci svých práv i proti tlaku většinového společníka. A
právě v těchto ochranářských ustanoveních spočívá příleţitost minority ke zneuţívání
práva vůči většinovému společníkovi. Zjednodušeně by se dalo říci, ţe hlavním způsobem
zneuţívání menšiny v kapitálové společnosti je zneuţití zákazu zneuţití. Takovým
případem by mohl být návrh minoritního společníka na rozhodnutí o nepřihlédnutí k
hlasům majoritního společníka na valné hromadě z důvodu zneuţití většiny podaný podle
§ 212 odst. 2 NOZ, kdy skutečným důvodem návrhu by nebyla obrana proti zneuţití
hlasovacího práva většinou, ale dosaţení nepřijetí usnesení valné hromady, které
neodpovídá zájmům sledovaným minoritním společníkem.
Konec této podkapitoly by šlo uzavřít konstatováním, ţe ať uţ se jedná o zneuţití
menšiny nebo většiny hlasů v kapitálové společnosti, vţdy takovým jednáním dochází i
k porušení zásady loajality společníka vůči společnosti a vůči ostatním společníkům.
Porušení loajality je totiţ společným pojmovým znakem obou případů zneuţití hlasů a
bude mu proto věnována následující podkapitola.

2.4 Princip loajality
ČECH a ŠTENGLOVÁ52 zdůrazňují, ţe mimo povinnosti akcionáře nezneuţívat
svých práv je zde ještě jedna povinnost, která sice v zákoně není výslovně zmíněna, ale
její existenci lze dovodit ze zásad, na kterých stojí nejen právní úprava obchodních
společností, ale smluvní právo vůbec. Jedná se o zásadu loajality. A to loajalitu vůči
52

DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ, I., KŘÍŢ, R., ČECH P. Akciové společnosti. 7., přepracované vydání. Praha: C.H.
Beck, 2012. 672 s. ISBN 978-80-7400-404-9. S. 355.
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ostatním společníkům i vůči společnosti. Podle ČERNÉ53 je loajalita vůči společnosti
základním východiskem všech povinností akcionáře a lze na tento základ přenést
v konečné instanci většinu konkrétních povinností akcionáře. Tento základní princip
loajality společníka lze spatřovat v úpravě všech obchodních společností. Obecný
poţadavek na loajalitu společníků vůči korporaci je vyjádřen v první větě § 212 odst. 1
NOZ a platí i pro kapitálové společnosti. Podle ČERNÉ54 „princip loajality ukládá
akcionáři usilovat o naplnění cíle, k němuž byla společnost založena, zachovávat její
stanovy, respektovat její oprávněné zájmy, souhrnně vzato chovat se vůči společnosti
čestně“, k čemuţ dodává, ţe princip loajality se neomezuje jen na vztah akcionáře vůči
společnosti, ale i ve vztazích akcionářů navzájem. Proti povinnosti společníka zachovávat
loajalitu vůči společnosti stojí na straně druhé poţadavek na loajalitu společnosti vůči
svému společníku, která je hmotněprávně zachycena v druhé větě § 212 odst. 1 NOZ a
jejímţ obsahem je povinnost společnosti šetřit členská práva a oprávněné zájmy svého
člena a zákaz bezdůvodně ho zvýhodňovat nebo znevýhodňovat vůči ostatním členům.
K poţadavku na zachovávání loajality společníka vůči kapitálové společnosti lze
najít také oporu v dosavadní judikatuře, a to v Rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo
387/200655, podle kterého „jednou ze zásad, kterými se řídí obchodní zákoník, je princip
loajality společníka vůči společnosti, který je základním východiskem všech jeho
povinností. Princip loajality je výkladovým pravidlem, v jehož rámci je třeba interpretovat
jednotlivé dílčí povinnosti společníka vůči společnosti.“ K tomu je vhodné zmínit také
Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Odo 1007/200556, ve kterém Nejvyšší soud uzavřel,
ţe vztahy mezi společníkem a společností se řídí i obecnými zásadami, na kterých je
postaven obchodní zákoník.

2.5 Shrnutí
V této kapitole byly uvedeny základní důvody vzniku „ochranářské“ právní úpravy
zlepšující postavení minoritního společníka a společnosti vůči majoritnímu společníkovi.
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Dále byla provedena základní kategorizace případů, ve kterých je zneuţívána většina nebo
menšina. Bylo konstatováno, ţe ke zneuţití většiny dochází obvykle prostřednictvím
hlasování valné hromady a ke zneuţití menšiny zneuţíváním prostředků poskytnutých
menšinovému společníkovi na ochranu vůči většině. V určitých případech jsou formální
okolnosti zneuţití většiny i menšiny shodné, ale díky rozdílům v moţnostech prosazení
většiny nebo menšiny se uplatňují různé způsoby zneuţití téhoţ právního institutu.
Příkladem takového případu je zneuţití hlasovacího práva menšinovým společníkem, kde
právní úprava výkonu hlasovacího práva a principy zákazu zneuţití práva i příkazu
zachovávání loajality zůstávají totoţné jako při výkonu hlasovacího práva většinovým
společníkem. Z povahy věci však menšinový společník hlasovací právo zneuţívá jinak
neţ většinový společník, a to formou tzv. „blokační menšiny“.
Společným znakem všech případů zneuţití většiny i menšiny je porušení principu
loajality, jako základního principu, kterým se řídí vztah společníka ke společnosti a od
kterého lze odvodit veškeré ostatní povinnosti společníků kapitálové společnosti.
O zneuţití práva v kapitálové společnosti jde tedy jen v těch případech, kdy na základě
skutkových okolností lze učinit závěr, ţe jednáním došlo k porušení principu loajality.
Společníkem typicky zneuţívajícím hlasovacího práva a tedy i neloajálním společníkem
bude většinou majoritní společník, kterému jeho majoritní podíl hlasů na valné hromadě a
ovládací vztah vůči společnosti umoţňuje vyuţít širší spektrum moţností zneuţití svých
práv neţ je tomu u minoritního společníka. Třetí kapitola se bude zabývat rozborem
úpravy zákazu zneuţití hlasovacího práva podle ustanovení § 212 odst. 2 NOZ, na který
naváţou další kapitoly této práce, ve kterých bude zkoumáno zneuţití hlasů většiny a
menšiny v konkretizovaných situacích.
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3 Zneuţití hlasovacího práva v kapitálové
společnosti
3.1 Povaha výkonu hlasovacího práva na valné hromadě
Dříve, neţ tato kapitola začne pojednávat o samotném zneuţití výkonu hlasovacího
práva a obraně proti tomuto zneuţití, jeví se vhodným alespoň zjednodušeně zodpovědět
na otázku, jakou povahu má vlastně výkon hlasovacího práva na valné hromadě. Zda
výkonu hlasovacího práva lze vůbec přiznat povahu právního jednání nebo zda půjde o
jiný úkon. V náhledu na charakter výkonu hlasovacího práva na valné hromadě se zdá být
správný právní názor DĚDIČE57, který z ustanovení NOZ o právním jednání (§ 545 a
násl. NOZ) dovozuje, ţe „z tohoto pohledu je nepochybně právním jednáním hlasování
společníků, neboť jde o projev vůle, jímž si hlasující buď přeje, nebo nepřeje způsobit
právní následky vyplývající z návrhu usnesení valné hromady.“
Pokud má výkon hlasovacího práva povahu právního jednání, dá se uvaţovat o
neplatnosti nebo i o zdánlivosti právního jednání spočívajícího ve výkonu hlasovacího
práva. V souladu s ustanovením § 8 NOZ, podle kterého „zjevné zneužití práva nepožívá
právní ochrany.“, by právní jednání spočívající ve zneuţívajícím výkonu hlasovacího
práva mělo být stiţeno sankcí zdánlivosti takového jednání. V souvislosti se zneuţíváním
hlasů na valné hromadě se lze na chvíli zastavit u slova „zjevné“ v ustanovení § 8 NOZ,
které si vyslouţilo jistou dávku kritiky z toho důvodu, ţe v případě zneuţití práva
málokdy půjde o zneuţití práva zjevné, ale naopak, osoba právo zneuţívající se bude
snaţit jednat tak, aby zneuţití práva zjevné nebylo. PELIKÁNOVÁ58 poukazuje na to, ţe
jiţ samotný pojem zneuţití vylučuje jeho zjevnost. Naproti tomu podle ELIÁŠE59 je
důleţitá akcentace zjevnosti zneuţití z toho důvodu, aby o naplnění skutkové podstaty
nebyla při právním posuzování jednání soudem pochybnost a omezila se tak do budoucna
moţnost zneuţití zákazu zneuţití. Z uvedených dvou názorů se lze přiklonit ke stanovisku
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Pelikánové s odůvodněním, ţe nakonec je to soud, který na základě provedeného
dokazování vyhodnotí, co je a co není případ zneuţití práva a aby soud mohl učinit závěr
o zneuţití, musí to být na základě provedeného dokazování především zjevné soudu.
Naopak slovní spojení „zjevné zneuţití“ obsaţené v ustanovení § 8 NOZ můţe působit v
praxi zbytečné výkladové potíţe. Ad absurdum by to také mohlo znamenat, ţe zneuţití
práva, které není zjevné, právní ochrany poţívá.
V případě ochrany proti zneuţití výkonu hlasovacího práva však ustanovení § 212
odst. 2 NOZ slovo „zjevné“ neobsahuje. Postačí tedy, aby člen soukromé korporace prostě
jen zneuţil hlasovacího práva k újmě celku, nemusí ho zneuţívat i zjevně, aby bylo
moţno domáhat se ochrany. K tomu DĚDIČ60 uvádí, ţe tato větší přísnost § 212 odst. 2
NOZ, který pro svoje uplatnění oproti § 8 NOZ nevyţaduje, aby zneuţití bylo „zjevné“, je
umoţněna tím, ţe ke zneuţitým hlasům se bude přihlíţet aţ na základě rozhodnutí soudu,
před kterým proběhne dokazování o tom, zda hlasy byly zneuţity nebo nikoliv. Závěr této
podkapitoly by šlo uzavřít vyslovením domněnky, ţe v případě zneuţití hlasovacího práva
v kapitálové společnosti se ve většině případů určitě o zjevné zneuţití jednat nebude.

3.2 Obecný zákaz zneuţití hlasovacího práva podle § 212 odst. 2
NOZ
ČERNÁ61 uvádí, ţe zákaz zneuţití většiny a menšiny hlasů je závazným pravidlem
chování a zároveň výkladovým pravidlem, kterým se interpretují práva a povinnosti
akcionářů. Podle ČERNÉ62 dále dosahuje zákaz zneuţití většiny a menšiny hlasů
v akciové společnosti konkretizace v některých speciálních ustanoveních dle obchodního
zákoníku. Stejně tak je tomu i v případě úpravy kapitálových společností dle zákona o
obchodních korporacích, kde zákaz vykonávat hlasovací práva je pro společníka s.r.o.
upraven v § 173 ZOK a pro akcionáře v ustanovení § 426 ZOK. Tím, ţe pro určité
případy výkonu hlasovacího práva byl formulován v pozitivním právu výslovný zákaz
jejich výkonu, přestává se v těchto případech jednat o zneuţití práva, ale nedodrţení
takového zákazu by mohlo být důvodem neplatnosti takového jednání pro rozpor se
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zákonem (v případě úspěšné ţaloby podané podle § 191 ZOK, resp. § 428 ZOK ve spojení
s § 258 a násl. NOZ). Pro úplnost je k tomu moţno uvést, ţe zákon o obchodních
korporacích vyslovuje důvody neplatnosti usnesení valné hromady s.r.o. v § 191 a důvody
neplatnosti valné hromady a.s. v § 428 jako lex specialis k novému občanskému zákoníku,
přičemţ v § 45 odst. 3 ZOK výslovně vylučuje pouţití obecné úpravy nového občanského
zákoníku o neplatnosti právního jednání na rozhodnutí orgánů obchodní korporace.
V případě podání ţaloby podle § 191 ZOK resp. § 428 ZOK soud posuzuje neplatnost
usnesení valné hromady za pouţití § 258 a násl. NOZ obsahujících úpravu neplatnosti
rozhodnutí orgánu spolku.
U zrodu konkretizace zákazu výkonu hlasovacích práv v uvedených speciálních
případech nepochybně sehrály normotvornou roli zákaz zneuţití hlasů a princip loajality.
ČERNÁ63 povaţuje úpravu obecného zákazu zneuţití většiny či menšiny hlasů za
klíčovou právě tam, kde výše zmíněná speciální úprava zákazu výkonu hlasovacího práva
chybí.
S účinností nové úpravy soukromého práva přechází obecná úprava právnických
osob do nového občanského zákoníku. Zákon o obchodních korporacích je pak pro
jednotlivé formy obchodních korporací vůči novému občanskému zákoníku lex specialis.
Obecné pravidlo zákazu zneuţití majority a minority hlasů je hmotněprávně zachyceno v
§ 212 odst. 2 NOZ, ke kterému ELIÁŠ64 uvádí, ţe vlastně přejímá myšlenku § 56a
dosavadního obchodního zákoníku a důvodem zařazení do nového občanského zákoníku a
ne do zákona o obchodních korporacích je právě obecnost zákazu zneuţití práva
dopadající na všechny právnické osoby korporativního typu. Z obecné formulace zákazu
zneuţití hlasovacího práva podle § 212 odst. 2 NOZ je při tom zřejmé, ţe zásadní význam
bude mít judikatorní výklad tohoto ustanovení.
Ustanovení § 212 odst. 2 NOZ nově zakotvuje moţnost sankcionovat zneuţití
hlasovacího práva pro daný konkrétní případ nepřihlédnutím k hlasům člena, který
hlasovacího práva zneuţil. Podle ELIÁŠE65 jde o zavedení nové efektivní sankce za
zneuţití hlasů v korporaci, kdy dosavadní úprava sváděla k tomu, aby jedinou sankcí za
zneuţití hlasů byla pouze náhrada škody. U ELIÁŠOVA66 komentáře lze zvlášť zdůraznit
63
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ani ne tak to, ţe se jedná o novum v domácí právní úpravě, ale to, ţe tato nová úprava má
přivést zcela nový druh sankce za zneuţití hlasů, čímţ má být dosaţeno dosud nebývalé
efektivnosti při soudním řešení tohoto problému. Slovy „dosavadní právní úprava sváděla
k tomu“ Eliáš sám naznačuje, ţe náhrada škody nebyla jedinou moţnou sankcí za zneuţití
hlasovacího práva v dosavadní právní úpravě. Jak jiţ bylo uvedeno v teoretickém
vymezení zneuţití práva v 1. kapitole této práce, jedná se v jeho případě jen o zdánlivé
právní jednání, ve skutečnosti je to však protiprávní jednání. Pokud se jedná o kapitálové
společnosti, tak vedle náhrady škody, způsobené protiprávním jedním spočívajícím
v zneuţití hlasů, umoţňuje dosavadní právní úprava podat ţalobu na určení neplatnosti
usnesení valné hromady či právního úkonu učiněného v důsledku takového usnesení valné
hromady. V případě prohlášení neplatnosti usnesení valné hromady podle dosavadní
úpravy je však nutno poloţit si otázku, kdo je vlastně takovým rozhodnutím soudu
sankcionován. Valná hromada to být nemůţe, protoţe nemá právní subjektivitu67.
Sankcionován by měl být logicky ten, kdo přijetí usnesení díky zneuţití hlasů prosadil. Co
však v případě, kdy společník zneuţitím hlasů prosadil právě nepřijetí potřebného
usnesení valné hromady? A jak vyřešit situaci, kdy společnost nutně potřebuje, aby to
správné rozhodnutí přijato bylo? V takovém případě je moţnost obrany spočívající pouze
ve zrušení usnesení, prosazeného zneuţitím hlasovacího práva, zcela nedostačující. Lze se
pak ptát, zda rozhodnutím soudu o neplatnosti usnesení není rovněţ sankcionována
společnost a potaţmo i všichni její společníci. Je moţné proto vyjádřit souhlas
s ELIÁŠEM68, ţe ustanovení § 212 odst. 2 NOZ znamená zavedení opravdu efektivní
ochrany společníků proti zneuţití hlasovacího práva. Tím, ţe je soudu dána moţnost
rozhodnout v daném případě o nepřihlédnutí k hlasování společníka, který zneuţil své
hlasy k újmě celku (k výkladu pojmu „újma celku“ viz dále podkapitola 3.3.), nedochází k
neplatnosti přijatého usnesení, ale toto můţe být přijato s výsledkem pro celek
prospěšným. Tímto způsobem je tedy poskytnuta ochrana společnosti i ostatním
společníkům v situaci, kdy společník zneuţívající hlasů dosáhne nepřijetí usnesení valné
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hromady. V neposlední řadě je nepřihlédnutím k hlasům pro určitý případ sankcionován
pouze ten, kdo hlasy zneuţil a nikoliv i ostatní společníci či společnost jako celek.
Vedle zavedení výše uvedeného nového druhu sankcionování zneuţití hlasů,
dochází v § 212 odst. 2 NOZ ještě k jednomu posunu proti § 56a dosavadního obchodního
zákoníku, a sice v rozsahu osobní působnosti ustanovení. ČERNÁ69, DĚDIČ70 i
ŠTENGLOVÁ71 uvádějí k § 56a ObchZ, ţe toto ustanovení je aplikovatelné na
rozhodování všech orgánů kapitálových společností. Proti tomu ustanovení § 212 odst. 2
NOZ mluví pouze o zneuţití hlasů členem korporace, co v případě kapitálových
společností patrně znamená výhradně společníka společnosti s ručením omezeným a
akcionáře akciové společnosti. Ochranu proti zneuţití hlasů podle § 212 odst. 2 NOZ lze
tak pouţít pouze proti zneuţití hlasů společníky v souvislosti s jednáním valné hromady a
není pouţitelné i k ochraně proti zneuţití hlasů v dalších orgánech kapitálových
společností.
Ustanovení § 212 odst. 2 NOZ lze povaţovat za konkretizaci obecných zásad
vyjádřených v ustanoveních § 6 aţ 8 NOZ, a to v podmínkách výkonu hlasovacího práva
společníky v soukromých korporacích. Vzhledem k okolnostem výkonu hlasovacího
práva v určité věci je potom potřeba zneuţití práva posuzovat vţdy na základě obecných
zásad. Ustanovení § 212 odst. 2 NOZ formulací „pro určitý případ“ jasně stanovuje, ţe
posuzován je kaţdý jednotlivý výkon hlasovacího práva v určité konkrétní věci. Na
prvním místě je tedy pro určitý případ nutno zjistit, zda vůbec k újmě došlo nebo zda
hrozí, následně pak, zda tuto újmu lze pokládat za způsobenou zneuţitím hlasovacího
práva. Za účelem identifikace újmy nutno zkoumat konkrétní práva společníků a
společnosti, která můţou být zneuţitím hlasovacího práva narušena, a která jsou
předmětem speciální úpravy kapitálových společností v zákoně o obchodních korporacích.
V případě, ţe soud by na základě provedeného dokazování neměl za prokázané, ţe došlo
ke zneuţití práva, musel by ţalobu podanou v souladu s § 212 odst. 2 NOZ zamítnout
s odkazem na vyvratitelnou domněnku dobré víry podle § 7 NOZ.
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3.3 Újma celku podle § 212 odst. 2 NOZ a zásada loajality
Za poněkud problematické lze pokládat vymezení „újmy celku“, vznik které
ustanovení § 212 odst. 2 NOZ vyţaduje ke svému uplatnění. Nový občanský zákoník totiţ
neobsahuje legální definici „újmy celku“ ani „celku“ ve smyslu § 212 odst. 2 NOZ. Také
důvodová zpráva mlčí k tomu, co má zákonodárce pod újmou celku na mysli. Je zřejmé,
ţe bude záleţet na judikatorním výkladu tohoto pojmu a na úvahách odborné literatury
věnované obchodním korporacím a zneuţití hlasovacího práva v nich. Moţná bude muset
soud vykládat újmu celku vţdy s přihlédnutím k okolnostem daného případu. Lze ale také
zastávat názor, ţe při výkladu „újmy celku“ se uplatní dosavadní judikatura věnovaná
zásadě loajality.
V podkapitole 1.4. této práce bylo k újmě vzniklé zneuţitím práva v kapitálové
společnosti uvedeno, ţe tato nemusí být vţdy vyjádřitelná v penězích, ale můţe se jednat
také o jiný váţný zásah do práv společníka, nespočívající v majetkové újmě. K tomu o
tom, co je jednáním k újmě společnosti a co je jednáním k jejímu prospěchu, můţou mít
společníci zcela odlišné názory. Proto ve skutečnosti vůbec nemusí jít o zneuţití hlasování
k újmě celku, i kdyţ je druhým společníkem tvrzeno. Společníci můţou mít různé
představy i potřeby např. z hlediska celkové strategie a směřování společnosti či ohledem
výše vyplácené dividendy a lze jen velmi obtíţně určit, co je a co není k újmě celku, zda
vůbec někomu újma vznikla, a zda vznikla zneuţitím hlasů. Gramatickým a logickým
výkladem ustanovení § 212 odst. 2 NOZ lze dospět k závěru, ţe toto se vztahuje na újmu
majetkovou i nemajetkovou. V ustanovení § 212 odst. 2 NOZ se totiţ nemluví o náhradě
újmy, ale pouze o způsobení újmy. Při pouţití systematického výkladu nového
občanského zákoníku a rozboru pojmů „újma“ a „škoda“ v ustanovení § 2894 odst. 1
NOZ lze dále uzavřít, ţe slovo „újma“ uţité v § 212 odst. 2 NOZ nelze redukovat pouze
na újmu majetkovou ve smyslu právního pojmu „škoda“. Při uţití teleologického výkladu
§ 212 odst. 2 NOZ lze vyjádřit domněnku, ţe „újma celku“ znamená vlastně porušení
zásady loajality. Okruh práv, do kterých můţe být v případě kapitálové společnosti
zasaţeno, je při tom velmi široký. Zahrnuje újmu majetkovou, spočívající např.
v znehodnocení účasti společníka na společnosti, i újmu nemajetkovou, spočívající např.
v omezení výkonu hlasovacího práva na valné hromadě.
Při hledání smyslu slovního spojení „újma celku“ obsaţeného v § 212 odst. 2 NOZ
je nutno vyloţit samostatně i pojem „celek“, kterému vzniká újma. Na prvním místě lze
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poloţit otázku, zda se pojem „celek“ omezuje pouze na společníky dotčené zneuţitím
práva nebo zda má tento pojem širší výklad. Pokud by bylo zneuţití hlasovacího práva
směrováno jen vůči jednomu konkrétnímu společníku, kterému tím vznikla újma, a ostatní
společníci by zůstali na svých právech nedotčeni nebo dokonce postupovali ve shodě tak,
aby způsobili újmu pouze jednomu z nich, byla by v takovém případě obrana podle § 212
odst. 2 NOZ poškozeným společníkem vůbec uplatnitelná, kdyţ zákon výslovně vyţaduje,
aby zneuţitím hlasovacího práva byla způsobena „újma celku“? Lze např. pokládat za
celek společníka drţícího 49 % hlasů, který tvrdí, ţe mu zneuţitím majority vznikla újma?
A lze za takový celek povaţovat společníka drţícího 25 % nebo 5 % či 1 % hlasů?
Z povahy věci lze vyslovit názor, ţe nikoliv ani v jednom případě. Celkem nemůţe být
míněn ani většinový společník, který logicky můţe namítat pouze zneuţití menšiny hlasů
a dikce § 212 odst. 2 NOZ poskytující obecnou ochranu proti všem základním případům
zneuţití hlasů (tedy většinou, rovností i menšinou) by pak nedávala smysl.
Z výše uvedené argumentace vyplývá, ţe újma celku podle § 212 odst. 2 NOZ se
nemůţe nikdy vztahovat k újmě společníků, ale musí nutně znamenat spojitost s újmou
způsobenou společnosti. To by zas mohlo svádět k výkladu, ţe ţalobu podle § 212 odst. 2
NOZ nemůţe podat společník poškozený zneuţitím hlasovacího práva, pokud tímto
zneuţitím byl poškozen pouze on a ne celek, představovaný společností. Takový výklad
by však nepochybně nepředstavoval dostatečnou ochranu společníka postiţeného
zneuţitím hlasovacího práva a dokonce by mohl zakládat i rozpor s § 2 odst. 3 NOZ,
podle kterého „výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a
nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění“. Řešení proto
bude nutně spočívat ve výkladu zásady loajality a důsledcích jejího porušení (k tomu více
viz podkapitola 2.4. této práce). Zneuţití většiny i menšiny v kapitálové společnosti je
totiţ v konečném důsledku vţdy i porušením principu loajality vůči společnosti. Pokud
zneuţije společník kapitálové společnosti hlasovací právo, dochází vţdy k újmě celku ve
smyslu § 212 odst. 2 NOZ, protoţe takovým zneuţitím hlasovacích práv je vůči
společnosti jako celku vţdy porušen minimálně závazek chovat se čestně. Proto se lze
domnívat, ţe při výkladu „újmy celku“ podle § 212 odst. 2 NOZ se můţou uplatnit i dvě
výše uvedená rozhodnutí Nejvyššího soudu72, ve kterých bylo uzavřeno, ţe vztah
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společníka a společnosti se řídí také obecnými zásadami, na kterých je postaven obchodní
zákoník, přičemţ v Rozsudku sp.zn. 29 Odo 387/200673 je výslovně zmiňována zásada
loajality.

3.4 Konstatace zneuţití jako ultima ratio
ČECH a ŠTENGLOVÁ74 uvádějí dva příklady porušení principu loajality
z judikatury Spolkového soudního dvora v Německu, kdy v prvním případě Spolkový
soudní dvůr pokládá za porušení principu loajality většinového společníka „jestliže
majoritní akcionář prosadí vahou svých hlasů usnesení o zrušení akciové společnosti
s likvidací v situaci, kdy je s budoucím likvidátorem předem domluven, že v likvidaci
odkoupí jinak prosperující podnik zrušené akciové společnosti a bude jej dál provozovat,
ačkoliv stejný zájem o tento podnik projevil minoritní akcionář (viz rozhodnutí
Spolkového soudního dvora ze dne 1. 2. 1988, sp. zn. II ZR 75/87 – případ Lynotype).“, a
v druhém případě75, týkajícím se porušení povinnosti loajality minoritního akcionáře,
Spolkový soudní dvůr spatřuje „porušení této povinnosti v jednání minoritního akcionáře,
jenž v situaci hrozící insolvence akciové společnosti svými hlasy proti usnesení o snížení a
následném zvýšení základního kapitálu společnosti bezdůvodně zablokoval přijetí
opatření, které mělo přispět k obnovení finanční stability společnosti. Tím, že opatření
nebylo přijato, akciová společnost skončila v úpadku (viz rozhodnutí Spolkového soudního
dvora ze dne 20. 3. 1995, sp. zn. II ZR 205/94 – případ Grimes).“
Při úvahách nad porušením principu loajality v souvislosti se zneuţitím
hlasovacího práva v kapitálové společnosti lze povaţovat za obecně sporné vymezení
toho, kdy opravdu dochází ke zneuţití hlasů a porušení principu loajality a kdy společník
jenom svobodně nakládá se svou majetkovou účastí jakoţto předmětem svého vlastnictví
a realizuje svá subjektivní práva. V prvním výše uvedeném příkladu by se nemuselo
jednat o zneuţití hlasovacího práva majoritního akcionáře v případě, ţe minoritní akcionář
by zájem o podnik zrušené akciové společnosti pouze předstíral nebo by mu hrozil úpadek
a bylo by zřejmé, ţe nebude schopen předmětný podnik koupit. Šlo by uvaţovat i nad tím,
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ţe minoritní akcionář by dělal jenom prostředníka jinému zájemci s cílem převést na něj
nabytý podnik. V takové situaci by mohlo být naopak pokládáno za zneuţívající jednání
minoritního akcionáře, pokud jeho motiv k napadení majoritního akcionáře s tvrzeným
zneuţitím práva by byl získat prospěch z následného prodeje podniku pro sebe nebo
šikanózně ztíţit majoritnímu akcionáři výkon jeho práv.
Ve druhém příkladu se na první pohled věc můţe zdát jasná v tom ohledu, ţe
minoritní akcionář bezdůvodně zneuţil své hlasovací právo, čímţ způsobil insolvenci
společnosti. Významným se v citaci tohoto příkladu ukazuje slovní spojení „bezdůvodně
zablokoval“. Pokud by totiţ zůstal zachován výsledek hlasování valné hromady a příklad
by se modifikoval jen ohledně okolností, za kterých minoritní akcionář zablokoval přijetí
usnesení valné hromady, mohlo by být zablokování hlasování valné hromady minoritním
akcionářem povaţováno za „důvodné“. Potom by ale z jeho strany nemohlo jít o zneuţití
hlasovacího práva. Ve druhém citovaném příkladu měl minoritní akcionář zjevně alespoň
v nějakém rozsahu blokační menšinu. V modifikovaném příkladu by např. v důsledku
zvýšení základního kapitálu mohl minoritní akcionář o svou blokační menšinu přijít a
nemohl by tak jiţ do budoucna ovlivnit ţádné rozhodnutí valné hromady. Lze si pak
představit vícero důvodů, ze kterých by minoritní akcionář radši přistoupil k insolvenci
společnosti, neţ aby nad ní ztratil kontrolu. Při existenci takových důvodů je moţné
vyslovit názor, ţe i za cenu insolvence společnosti můţe být blokace hlasování valné
hromady minoritním akcionářem jeho přiměřenou reakcí na okolnosti, za kterých je
usnesení valné hromady přijímáno.
Úvahou nad smyšlenými skutkovými okolnostmi citovaných příkladů, avšak při
zachování totoţného výsledku hlasování, lze dospět k názoru, ţe v uvaţovaných
smyšlených případech by nedošlo ke zneuţití práva. Na základě toho lze učinit závěr, ţe
zákaz zneuţití by měl být v zákoně formulován jen velmi obecně a stejně tak ani
judikatura by neměla vytvářet právní věty kategoricky označující nějaký druh jednání za
zneuţití práva. V závislosti na okolnostech případu bude totiţ situace vţdy zcela jiná a
soud bude muset i v obdobných případech velmi pečlivě posoudit hranici, od které začíná
zneuţití práva. Z pohledu zainteresovaných společníků přitom lze očekávat, ţe ten, kdo
práva bude zneuţívat, bude vţdy tvrdit, ţe má jen ty nejlepší úmysly, a ten, kdo bude
pociťovat újmu z řádného výkonu hlasovacích práv druhého společníka, bude mít
tendenci namítat zneuţití práva i v případě hlasování sledujícího zcela legitimní cíle.
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Vzhledem ke shora uvedenému lze k projednávání zneuţití hlasů v kapitálové společnosti
soudy zaujmout ten postoj, ţe přemíra ochranné judikatury bez dostatečného skutkového
zdůvodnění zneuţití výkonu hlasovacího práva by nebyla na místě. Tento postoj nachází
podporu i v tom, ţe podle nové právní úpravy bude zneuţití výkonu hlasovacího práva
sankciováno jeho zdánlivostí, coţ je velmi váţným zásahem do právních poměrů osob
dotčených rozhodnutím soudu. Soud by měl proto taková rozhodnutí přijímat spíše
výjimečně. Výše zastávané názory nacházejí oporu i v domácí judikatuře. Například
v Rozsudku sp.zn. 32 Cdo 2383/201076 Nejvyšší soud s odkazem na svá dřívější
rozhodnutí k otázce zásad poctivého obchodního styku uvádí: „ V rozsudku ze dne 22.
listopadu 2007, sp. zn. 32 Odo 175/2006 (a dále například v rozsudku ze dne 15. prosince
2009, sp. zn. 23 Cdo 4388/2007), Nejvyšší soud dovodil, že porušení zásad poctivého
obchodního styku je třeba zkoumat ve vazbě na okolnosti jednotlivého případu.“ a dále
konstatuje, ţe „korektiv zásadami poctivého obchodního styku má být poslední možností
(ultima ratio), jak - ve výjimečných případech - zmírnit či odstranit přílišnou tvrdost
zákona v situaci, ve které by se přiznání uplatněného nároku jevilo krajně nespravedlivým,
a že ustanovení § 265 obch. zák. je třeba vnímat jako příkaz soudci, aby rozhodoval v
souladu s ekvitou.“ S tím koresponduje také Usnesení Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS
131/1177, podle kterého korektiv výkonu práva spočívající v konstataci zneuţití je „nutno
chápat jako výjimečný instrument, tedy je třeba jej vnímat jako ultima ratio“.

3.5 Shrnutí
Třetí kapitola je věnována rozboru zákazu zneuţití hlasovacího práva v soukromé
korporaci podle úpravy obsaţené v § 212 odst. 2 NOZ jakoţto ustanovení speciálnímu
k obecnému zákazu zneuţití práva podle § 8 NOZ. Na úvod této podkapitoly bylo
konstatováno, ţe výkon hlasovacího práva na valné hromadě má povahu právního jednání
podle § 545 a násl. NOZ. Otázce právní povahy hlasování a usnesení valné hromady by
určitě šlo věnovat mnohem širší prostor, jak dokazuje bohatý diskurs vedený o této
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problematice v odborné literatuře posledních více neţ patnáct let78. Z hlediska cílů této
práce však zůstalo pouze u zmíněného závěru, ţe hlasování na valné hromadě má podle
nové právní úpravy povahu právního jednání, coţ má velmi významný dopad na samotné
posuzování zneuţití práva. Sankčním důsledkem zneuţití hlasovacího práva na valné
hromadě kapitálové společnosti je totiţ nepřihlíţení ke zneuţitým hlasům v souladu
s ustanovením § 212 odst. 2 NOZ. V tomto případě tedy nejde o neplatnost ale o
zdánlivost právního jednání, kterou však musí prohlásit soud na návrh oprávněné osoby.
Dosavadní judikatura se zneuţitím práva v obecné rovině spojuje nevymahatelnost
takového jednání a nikoliv neplatnost právního úkonu79, coţ koresponduje i se závěry
teorie80 uváděné v této práci. Naproti tomu se zneuţitím hlasovacího práva v kapitálové
společnosti byla dosud spojována neplatnost usnesení valné hromady81. Zdá se, ţe
s účinností nového občanského zákoníku směřuje budoucí vývoj judikatury vztahující se
ke zneuţití hlasů nevyhnutelně ke zdánlivosti právního jednání. Sankce neplatnosti
usnesení valné hromady zůstane zachována pro případy jeho rozporu se zákonem,
dobrými mravy nebo stanovami společnosti, jak je uvedeno v ustanoveních § 191 resp. §
428 ZOK. Důvodem tohoto posunu sankce za zneuţití hlasovacího práva od neplatnosti
usnesení valné hromady ke zdánlivosti právního jednání, spočívajícího ve výkonu
hlasovacího práva, je vlastní dikce ustanovení § 212 odst. 2 NOZ ve spojení s přiznáním
povahy právního jednání výkonu hlasovacího práva v nové právní úpravě.
Podkapitola 3.2. podrobněji rozebírá podmínky pro uplatnění ochrany podle § 212
odst. 2 NOZ a je zde zdůrazněn přínos nové úpravy spočívající v tom, ţe soud nemusí
rušit usnesení dotčené zneuţitím hlasů, ale pouze rozhodne o nepřihlédnutí ke
zneuţívajícím hlasům. Tím pádem můţe být usnesení valné hromady přijato, a to dokonce
i se zcela rozdílným výsledkem neţ v případě, kdyby se do výsledku hlasování o návrhu
usnesení valné hromady započítaly i hlasy zneuţívající. Hlavní výhoda tohoto přístupu
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spočívá v řešení případů, kdy společník vahou svých zneuţívajících hlasů nezpůsobil to,
ţe došlo k přijetí usnesení valné hromady, ale naopak, kdyţ své hlasy zneuţil k tomu, aby
jinak pro společnost potřebné usnesení valné hromady přijato nebylo. Logicky můţe
vyvstat otázka, zda je valná hromada bez hlasů většinových společníků, ke kterým není
přihlíţeno, usnášeníschopná. K tomu lze uzavřít, ţe z povahy věci nepřihlédnutí k hlasům
pro určitý případ neznamená jenom nepřihlédnutí k vlastnímu výkonu hlasovacího práva,
ale úplné vyloučení těchto hlasů z určitého hlasování. Pro daný případ se tedy celkový
počet hlasů potřebný k usnášeníschopnosti valné hromady počítá bez hlasů, ke kterým
není přihlíţeno.
V podkapitole 3.2. byla dále konstatována jistá nevýhoda nové úpravy obsaţené
v ustanovení § 212 odst. 2 NOZ spočívající v tom, ţe zatímco dosavadní § 56a odst. 1
ObchZ poskytoval ochranu i v případě zneuţití hlasů při hlasování orgánů kapitálové
společnosti, § 212 odst. 2 NOZ se vztahuje pouze k hlasování společníků. Ochrana proti
zneuţití hlasů v orgánech kapitálových společností tak byla zredukována na pouhou
moţnost domáhat se vůči členu orgánu náhrady újmy podle zvláštních ustanovení zákona
o obchodních korporacích bez moţnosti domáhat se nepřihlédnutí k hlasům zneuţitým při
zasedání volených orgánů kapitálových společností. Nová úprava tak neumoţňuje ovlivnit
samotný výsledek hlasování, při kterém došlo ke zneuţití hlasů při rozhodování
statutárních a kontrolních orgánů kapitálové společnosti.
Obsahem podkapitoly 3.3. je rozbor „újmy celku“, vyţadované k uplatnění
ochrany podle § 212 odst. 2 NOZ. Byl učiněn závěr, ţe „újmu celku“ nelze vykládat jinak
neţ jako porušení principu loajality vůči společnosti a společníkům. Pokud je tedy
zneuţitím hlasů poškozen byť jen jeden marginální společník, dochází tím zároveň i
k „újmě celku“, protoţe zásahem do subjektivních práv společníka zneuţívajícím
způsobem dochází rovněţ i k porušení loajality na úrovni společnosti jako celku. Bylo
proto konstatováno, ţe při výkladu „újmy celku“ můţou najít uplatnění i dosavadní
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 387/200682 a sp.zn. 29 Odo 1007/200583.
Podkapitola 3.4. navazuje na zjištění učiněná v podkapitole 3.3. a zamýšlí se nad
otázkou posuzování zneuţití hlasovacího práva soudem s ohledem na zásadu loajality.
Důvod je ten, ţe i ve skutkově na první případ obdobných případech, můţou být
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Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26.6.2007, sp. zn. 29 Odo 387/2006, In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
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s ohledem na další podrobnosti případů značné rozdíly v chápání toho, co je a co není
zneuţitím výkonu hlasovacího práva a porušení zásady loajality (přičemţ jedno nelze
konstatovat bez druhého). Na rozboru dvou příkladů citovaných z odborné literatury bylo
v podkapitole 3.4. demonstrováno, jak zásadně se můţe změnit posuzování hlasování
společníka kapitálové společnosti, pokud se změní okolnosti, za kterých hlasoval, i kdyţ
věcně zůstane předmět a výsledek hlasování valné hromady nezměněn. Úvahy kapitoly
3.4. nakonec dospěly k formulaci názoru, ţe pro případ zneuţití hlasovacího práva nelze
vytvářet konkrétnější pravidla, dle kterých by šlo konstatovat zneuţití, ať uţ formou
normotvorby nebo judikatury, kategoricky zavrhující určité podmínky nebo výsledky
výkonu hlasovacího práva jako zneuţívající.
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4 Zneuţití většiny
4.1 Omezení práva podílet se na řízení společnosti a na
spoluvytváření její vůle
Většinový společník bude pravděpodobně také ovládající osobou společnosti a
svého postavení bude asi nejčastěji zneuţívat k atrakci co moţná největšího vlivu na
řízení a chod společnosti a k zabraňování ostatním společníkům spolupodílet se na
utváření vůle společnosti. Jednotlivé příklady zneuţití hlasovacího práva spadající do
podkapitoly 4.1. jsou v dalším textu této práce členěny dle situací či vztahů, zásahem do
kterých můţe dojít k omezení práva podílet se na řízení společnosti nebo na
spoluvytváření její vůle. Podkapitola 4.2. se pak zaměří na otázku omezení práva podílet
se na zisku společnosti v kontextu případu Prefa Brno a.s., který se postupně propracoval
celou soustavou obecných soudů a nakonec skončil aţ před Ústavním soudem.

4.1.1 Hlasování o obsazení orgánů společnosti
Významnou součástí zneuţívání vlivu většinového společníka je formální či
neformální působení na členy orgánů společnosti. V případě hlasování valné hromady tak
půjde o hlasování o sloţení orgánů společnosti, které ČERNÁ a ČECH84 uvádějí jako
jeden z příkladů zneuţití většiny v kapitálové společnosti. Ovládající osoba prosazující
přijetí určitého opatření v ovládané osobě můţe tento svůj záměr podpořit částečnou nebo
úplnou výměnou členů orgánů společnosti. Takovou obměnu by mohla ovládající osoba
prosadit na valné hromadě také aţ tehdy, co by se její návrh na přijetí určitého opatření
v ovládané společnosti setkal s odporem členů orgánů ovládané společnosti. Černá a Čech
ve svém článku dovozují z obecného principu loajality zákaz poškodit záměrně
společnost, k čemu můţe dojít i tím, ţe většinový společník prosadí volbu členů orgánů,
kteří nebudou odbojní a přijmou jím navrţené opatření, které bude k újmě ovládané
společnosti. Podle Černé a Čecha by šlo takovému hlasování přisuzovat povahu zneuţití
práva.
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4.1.2 Blokace většinou
Jiným příkladem zneuţití většiny hlasů je blokace většinou, která má vlastně stejné
důsledky jako blokace rovností či blokace menšinou, a to nepřijetí poţadovaného usnesení
valné hromady. V praxi jde o to, ţe na pořadu jednání valné hromady je navrţeno
hlasování o bodu, ke kterému je nemoţné přijmout usnesení bez hlasů blokujícího
společníka. Nezáleţí pak na tom, zda je přijetí usnesení valné hromady znemoţněno
blokací majoritním společníkem disponujícím např. 2/3 všech hlasů nebo zda je přijetí
takového usnesení dle stanov akciové společnosti podmíněno souhlasem všech
přítomných hlasů, a tedy ho můţe zablokovat i minoritní akcionář. Z hlediska zneuţití
výkonu hlasovacího práva je relevantní pouze to, ţe dochází k blokaci přijetí usnesení
valné hromady, a ţe tato blokace je k újmě celku.
Lze si představit situaci, kdy akcionář blokuje přijetí usnesení, které je zásadní či
potřebné pro společnost, a tím způsobuje újmu společnosti i ostatním akcionářům.
Příkladem můţe být situace, ve které se společnost potýká s hospodářskými problémy a
statutární orgán navrhuje přijetí překlenovacího úvěru při současném přijetí potřebných
restrukturalizačních opatření. K uzavření úvěrové smlouvy je však dle stanov společnosti
vyţadován předchozí souhlas valné hromady. Blokující akcionář ale neumoţní valné
hromadě přijetí potřebného rozhodnutí – v tomto případě souhlasu valné hromady
s uzavřením úvěrové smlouvy – aniţ by k tomu měl relevantní důvod spočívající v
nesprávnosti postupu navrţeného statutárním orgánem nebo ve vlastním lepším plánu na
řešení problémů společnosti. Skutečným záměrem blokujícího akcionáře by v tomto
případě totiţ mohlo být vyvíjení tlaku na další akcionáře, aby od něj odkoupili jeho
majetkovou účast na společnosti a zbavil se tak jeho vlivu.
Na tomto místě lze připomenout závěry kapitoly 3. této práce, ţe velký přínos
sankce zákazu zneuţití podle § 212 odst. 2 NOZ můţe být právě ve vztahu ke zneuţití
hlasů spočívajícího v blokaci přijetí usnesení valné hromady. Zatímco dosavadní právní
úprava umoţňovala pouze domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady ţalobou podle
ustanovení §56a ObchZ, tak § 212 odst. 2 NOZ umoţňuje poškozenému společníkovi
dosáhnout i přijetí usnesení, ke kterému nedošlo díky zneuţití výkonu hlasovacího práva
nespočívajícího v aktivním hlasování na valné hromadě, ale naopak v nehlasování.
Určitou nevyjasněnou otázkou však zůstává, od kdy bude rozhodnutí soudu účinné.
Z jazykového i logického výkladu ustanovení § 212 odst. 2 NOZ lze učinit závěr, ţe se
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musí jednat o účinky rozhodnutí ex tunc. Avšak důvodová zpráva k ustanovení § 212
NOZ poněkud záhadně uvádí, ţe soudem posuzovaný určitý případ výkonu hlasovacího
práva „může ležet v minulosti i v budoucnosti“ 85. To můţe být vykládáno tak, ţe soud by
pro určitý konkrétní případ mohl uloţit společníku, ţe o této věci nesmí hlasovat určitý
způsobem, a pokud by tak přeci jenom učinil, nebude se k jeho hlasování přihlíţet.
Z gramatického výkladu však takový význam z ustanovení § 212 odst. 2 NOZ přímo
nevyplývá a pokud bylo záměrem zákonodárce ustanovit přípustnost rozhodnutí o
nepřihlédnutí ke zneuţitým hlasům i do budoucna pro případy moţného či hrozícího
zneuţití hlasů, mělo by být ustanovení § 212 odst. 2 NOZ doplněno tak, aby o tom nebylo
ţádných pochybností.

4.1.3 Hlasování o udělení pokynu statutárnímu orgánu podle § 51 odst. 2
ZOK
V souladu s § 51 odst. 2 ZOK můţe člen statutárního orgánu nově poţádat valnou
hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti. Takovým
pokynem není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat
loajalitu vůči společnosti ve smyslu § 159 odst. 1 NOZ a § 51 odst. 1 ZOK. Pokyny do
obchodního vedení však valná hromada kapitálových společností nemůţe a nesmí
udělovat o své vlastní vůli ani podle nové úpravy soukromého práva, ale vţdy pouze na
vyţádání statutárního orgánu podle výše zmíněného § 51 odst. 2 ZOK. V nové moţnosti
statutárního orgánu poţádat o pokyn týkající se obchodního vedení společnosti se nabízí
moţnost zneuţití v kombinaci s hlasováním o obsazení orgánů společnosti, popsaným
v podkapitole 4.1.1. této práce. Většinový společník by totiţ mohl vahou svých hlasů
obsadit statutární orgán členy podvolujícími se ve všech případech jeho vůli a ve
spolupráci s nimi pak odhlasovat pokyn do obchodního vedení postupem podle § 52 odst.
2 ZOK. I kdyţ by tento pokyn valné hromady nezbavoval členy statutárního orgánu jednat
s péčí řádného hospodáře a s nezbytnou loajalitou, moţná by zde mohlo v případě zneuţití
dojít ke snahám o rozmělnění odpovědnosti členů statutárního orgánu nebo vlivné osoby
za újmu způsobenou ovládané osobě.
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ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit,
2012. 1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2. S. 142.
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4.1.4 Působení na procedurální záleţitosti valné hromady z pozice většiny
I kdyţ působení na procedurální záleţitosti valné hromady se na první pohled
nemusí jevit jako příklad zneuţití hlasů, bylo mezi příklady uváděné v této práci zařazeno
z toho důvodu, ţe na počátku tohoto způsobu zneuţívajícího jednání musí být hlasování o
obsazení orgánů valné hromady. Dalším důvodem je to, ţe k některým rozhodnutím
orgánů valné hromady (např. rozhodnutí předsedy o vyloučení akcionáře z valné
hromady) můţe být jednacím řádem valné hromady vyţadováno předchozí hlasování
valné hromady.
Příkladem můţe být majoritní společník či jeho zástupce na valné hromadě, který
zvolí sám sebe předsedou valné hromady a dále vede její průběh. Průběh valné hromady
však vede vůči minoritnímu společníku natolik nekorektním způsobem, spočívajícím
např. v neopodstatněném odnímání slova (byť formálně s odůvodněním nadbytečného
zdrţování jednání valné hromady), ţe minoritní společník se vůči takovému chování
ohradí, načeţ je vykázán za „soustavné narušování průběhu valné hromady“. Z čistě
formálního pohledu by v průběhu valné hromady nemuselo být spatřováno nic
protiprávného. Majoritní akcionář by mohl celou situaci vylíčit tak, ţe poté, co jako
předsedající několikrát přerušil neadekvátní dlouhé připomínkování projednávaných bodů,
začal minoritní akcionář hrubě narušovat jednání valné hromady a jako předsedající ho
proto z jednání valné hromady vykázal. Předseda valné hromady by vykázáním
neukázněného akcionáře vlastně jednal správně v zájmu ochrany ostatních akcionářů a
společnosti na nerušeném průběhu valné hromady. Při znalosti skutečného průběhu valné
hromady tak, jak byl vylíčen na začátku tohoto odstavce, se však dá dospět k závěru, ţe
majoritní akcionář vedl jednání valné hromady z pozice jejího předsedy šikanózně vůči
minoritnímu akcionáři a nakonec ho z ní bezdůvodně vykázal.
Zdá se však, ţe ne vţdy a spíše výjimečně, by se mohl dotčený minoritní akcionář
bránit vůči shora uvedenému postupu prostřednictvím návrhu na nepřihlédnutí ke
zneuţitým hlasům podle § 212 odst. 2 NOZ. Naopak poškozený akcionář by musel zvolit
jiný postup obrany s ohledem na to, ţe by se pravděpodobně nejednalo o zneuţití výkonu
hlasovacího práva (byť by se jednalo o jednání svou povahou zneuţívající). Další
podkapitoly 4.1.4.1-4 se proto ve vybraných příkladech zásahů do procedurálních
záleţitostí valné hromady detailněji zaměří na to, za jakých podmínek by přicházel
v úvahu návrh podle § 212 odst. 2 NOZ.
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4.1.4.1 Zneužití hlasů většiny v případě hlasování o obsazení orgánů valné hromady

V případě volby orgánů valné hromady, je výkon hlasovacího práva většinového
akcionáře s největší pravděpodobností nenapadnutelný podáním návrhu na nepřihlédnutí k
hlasům podle ustanovení § 212 odst. 2 NOZ. Jen těţko by asi před soudem bylo moţno
prokázat, ţe společnosti, resp. celku, vznikla újma jen samotným hlasováním o obsazení
orgánů valné hromady. Společnosti a akcionářům by mohla vzniknout újma jednáním
orgánů valné hromady, které by nebylo v souladu se zákonem, stanovami nebo jednacím
řádem valné hromady akciové společnosti, to by však jiţ byla újma způsobená přímo
osobou v působnosti orgánu valné hromady a nikoliv způsobená zneuţitím hlasů.
Připuštění opačného výkladu by znamenalo, ţe většinovému akcionáři by mohlo být
přičitatelné jednání osoby od něj odlišné a samostatně jednající v rámci vlastní právní
osobnosti a svéprávnosti. Toto by snad bylo moţné jen v případě, ţe by se navrhovateli
podařilo prokázat, ţe mezi hlasováním o obsazení orgánů valné hromady, protiprávním
postupu orgánů valné hromady a újmou tím způsobenou je přímá souvislost, coţ by bylo
určitě nesmírně obtíţné. Pokud by se však povedlo dokázat, ţe např. většinový akcionář
zvolil předsedu valné hromady jiţ s tím záměrem, ţe tento povede jednání valné hromady
protiprávním nebo zneuţívajícím způsobem, šlo by moţná uvaţovat i o napadení
hlasování o obsazení orgánů valné hromady podáním návrhu podle § 212 odst. 2 NOZ.
Oporou pro takovou úvahu by mohla být zásada poctivosti a zákazu těţit z nepoctivého
jednání, která je formulována v obecné části nového občanského zákoníku, konkrétně v
ustanovení § 6 odst. 2 NOZ. Zákon zde stanoví, ţe „nikdo nesmí těžit ze svého
nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který
vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.“ V uváděném příkladu by to byl totiţ většinový
akcionář, který by měl kontrolu nad obsazením orgánů společnosti, a pokud by mezi ním a
osobou jím zvolenou za předsedu valné hromady existovala předem domluva o tom,
jakým způsobem předseda valné hromady zneuţije svého postavení, nastala by zřejmě
situace presumovaná právě v § 6 odst. 2 NOZ.
Přesto, ţe při splnění určitých podmínek by šlo povaţovat za přípustné podání
návrhu podle § 212 odst. 2 NOZ proti hlasování o volbě předsedy valné hromady, naráţí
realizace takového řešení na praktické potíţe. Podle § 422 odst. 1 ZOK řídí jednání valné
hromady do volby jejího předsedy svolavatel nebo jím určená osoba a totéţ platí, pokud
by předseda nebyl zvolen. Mohlo by tak dojít k situaci, ţe i při nepřihlédnutí ke hlasům
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většinového akcionáře, by on sám nebo osoba jím určená opět řídila valnou hromadu za
předpokladu, ţe by většinový akcionář byl svolavatel. V neposlední řadě je odebrání slova
i vykázání z valné hromady bezprostřední úkon vycházející ze situace, která přímo
nesouvisí s tím, kdo vykonává působnost orgánu valné hromady. V dané situaci by mohla
oprávněně nebo neoprávněně vykázat minoritního akcionáře z valné hromady i jiná osoba
zvolená za předsedu a spojovat takové rozhodnutí se zneuţitím hlasů při obsazování
orgánů valné hromady se jeví nejenom neúčelné, ale i nemoţné. V daném případě by totiţ
měla být posuzována pouze přípustnost jednání předsedy valné hromady a nikoliv
hlasování o jeho volbě, jakkoliv by na dalším průběhu valné hromady mohli být většinový
akcionář s designovaným předsedou valné hromady domluveni.
Ke stejnému závěru lze dospět gramatickým a logickým výkladem konce první
věty § 212 odst. 2 NOZ, a to konkrétně slov „nelze pro určitý případ přihlížet“. Pokud by
totiţ nebylo přihlíţeno pouze ke hlasování o obsazení předsedy valné hromady, pořád by
se přihlíţelo ke všem ostatním hlasováním valné hromady včetně těch, při kterých jiţ
vyloučený minoritář nebyl přítomen. A také by to samo o sobě nebylo řešení jeho
vyloučení z valné hromady nebo jiného zneuţívajícího jednání předsedy valné hromady,
coţ je rozhodnutí či jednání odlišné od hlasování o obsazení orgánů valné hromady. K
tomu nepřihlédnutí k hlasování o předsedovi valné hromady by mohlo způsobit také
zdánlivost všech procesních úkonů činěných osobou, která vlastně orgánem valné
hromady nebyla. To by mohlo znamenat nutnost zopakovat celou valnou hromadu.
Takové řešení by šlo proto povaţovat za nepřípustné i z toho důvodu, ţe nepřihlédnutí
k hlasům by mělo platit jen pro určitý konkrétní případ výkonu hlasovacího práva a
nikoliv pro valnou hromadu jako celek.
Z výše uvedeného lze učinit závěr, ţe návrh na nepřihlédnutí ke zneuţitým hlasům
podle ustanovení § 212 odst. 2 NOZ nelze podat pro případ hlasování o obsazení orgánů
valné hromady a tímto způsobem ani nelze napadnout způsob vedení jednání valné
hromady jejími orgány. Výjimkou můţe být jedině případ, kdy je napadané jednání
orgánů valné hromady či jejich rozhodnutí přímo podmíněno či spojeno s hlasováním
valné hromady. Judikaturní oporou pro tento názor můţe být Usnesení sp. zn. 29 Odo
1168/200586, ve kterém Nejvyšší soud uzavřel následující:
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„I. Usnesení valné hromady nelze napadat z toho důvodu, jakým způsobem se
ostatní společníci chovají mimo proces přijímání usnesení valné hromady.
II. Pokud se společníci ve vztahu k dalšímu společníku chovají zneužívajícím
způsobem, má tento společník možnost z tohoto důvodu napadat jednotlivé úkony
společníků, které jsou vůči němu zneužívající.
III. Jde-li o posouzení platnosti usnesení valné hromady, musel by být zneužívající
buď způsob svolání valné hromady nebo hlasování na valné hromadě anebo obsah
usnesení, jehož platnost se posuzuje.“
Ze závěrů učiněných v této podkapitole lze dále snadněji dovodit závěry i k dalším
dílčím otázkám působení většinového akcionáře na procedurální záleţitosti valné
hromady.
4.1.4.2 Zneužití hlasů většiny v případě vykázání z valné hromady

S ohledem na uvedené pod 4.1.4.1 této práce lze konstatovat, ţe v případě
vykázání z valné hromady by šlo uvaţovat o zneuţití hlasů většiny a o podání návrhu
podle § 212 odst. 2 NOZ pouze v případě, kdy by vykázání z valné hromady bylo
podmíněno hlasováním přítomných akcionářů. V opačném případě by se sice mohlo
jednat o zneuţití práva, ale nikoliv o zneuţití výkonu hlasovacího práva. Akcionář by pak
musel napadnout jednotlivé úkony orgánů společnosti a nikoliv hlasování valné hromady.
K tomu viz právní věta z Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 29 Odo 1168/200587 uvedená
na konci podkapitoly 4.1.4.1.
4.1.4.3 Zneužití hlasů většiny v případě hlasování o jednacím řádu valné hromady

V případě hlasování o jednacím řádu valné hromady by zřejmě šlo učinit závěr o
zneuţití hlasů k újmě celku. Lze si totiţ představit, ţe jednací řád by např. obsahoval
ustanovení určitým způsobem znevýhodňující ostatní akcionáře. Prosazení takového
jednacího řádu na valné hromadě většinovým akcionářem by pak mohlo být napadeno
návrhem podaným v souladu s § 212 odst. 2 NOZ. Alternativně by však připadalo v úvahu
i napadení takového usnesení valné hromady jako neplatného pro rozpor s dobrými mravy
podle § 258 a násl. NOZ ve spojení s § 45 odst. 1 ZOK a § 428 odst. 2 ZOK. V případě
nepřijetí jednacího řádu z důvodu nepřihlédnutí k hlasům většinového akcionáře podle
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ustanovení § 212 odst. 2 NOZ i v případě prohlášení o neplatnosti napadaného usnesení
podle § 428 odst. 1 ZOK, by mohl nastat váţný praktický problém spočívající v tom, jak
by mělo být naloţeno s ostatními rozhodnutími valné hromady, která byla přijata při
dodrţování neschváleného jednacího řádu obsahujícího znevýhodňující ustanovení.
Pokud by soud v případě rozhodování o neplatnosti usnesení valné hromady
neshledal v přijetí jednacího řádu (byť s obsahem příčícím se např. dobrým mravům)
závaţné právní následky, mohl by neplatnost napadaného usnesení valné hromady ve
smyslu § 260 odst. 1 NOZ nevyslovit. Takové rozhodnutí by soud mohl vydat pro
usnesení o přijetí jednacího řádu valné hromady i pro ostatní usnesení valné hromady, u
kterých by posuzoval, zda jejich přijetí za podmínek jednacího řádu příčícího se dobrým
mravům mělo závaţné právní následky. V případě rozhodnutí soudu podle § 212 odst. 2
NOZ však takový postup moţný není. Řešení by snad mohlo spočívat v tom, ţe v případě
vyhovění návrhu podanému podle § 212 odst. 2 NOZ proti výkonu hlasovacího práva o
přijetí jednacího řádu valné hromady, by soud nezasahoval do ostatních usnesení valné
hromady, pokud by tyto nebyly také napadeny jako zneuţívající.
4.1.4.4 Poskytnutí ochrany v případě nemožnosti reálně ovlivnit průběh a rozhodování
valné hromady

Na úplný konec podkapitoly 4.1.4 by bylo vhodné zmínit otázku poskytnutí
ochrany vyloučenému minoritnímu společníkovi v situaci, kdy počet jeho hlasů je natolik
marginální, ţe hlasování o ţádném z usnesení valné hromady by stejně nemohl reálně
ovlivnit ani v případě své plné přítomnosti na celém jednání valné hromady.
K důvodům vykázání z valné hromady a k posuzování újmy tím způsobené se
vyjádřil Nejvyšší soud v Usnesení sp. zn. 29 Cdo 1717/201188, kde konstatoval, ţe
vykázáním akcionáře z jednání valné hromady dochází vţdy k podstatnému porušení jeho
práv. Minoritní akcionář byl v tomto případě z jednání valné hromady vykázán poté, co se
snaţil pořídit zvukový záznam z jednání valné hromady, ačkoliv toto mu nebylo na valné
hromadě povoleno. Minoritní akcionář, kterému bylo znemoţněno účastnit se jednání
valné hromady, následně podal návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady.
Soud prvního stupně i odvolací soud zamítly návrh dovolatele s odůvodněním, ţe
porušení jeho práv vykázáním z valné hromady nemělo závaţné právní následky. Váha
jeho hlasů totiţ nebyla dostatečná k tomu, aby mohl přijetí napadaného usnesení ovlivnit.
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Nejvyšší soud naproti tomu ve svém usnesení konstatoval, ţe vykázáním akcionáře
z valné hromady vţdy dochází k podstatnému porušení jeho práv. Zároveň k tomu však
Nejvyšší soud uvedl, ţe toto porušení práv vykázaného akcionáře nutno posuzovat
vzhledem ke způsobu, kterým vykázaný akcionář narušoval průběh valné hromady.
V určitých závaţných případech narušení průběhu valné hromady, jako by bylo např.
fyzické napadání ostatních akcionářů, by totiţ dle názoru Nejvyššího soudu vykázání
neukázněného akcionáře nebylo pouze výkonem práva, ale dokonce i povinností
společnosti. Nejvyšší soud uvedenou věc uzavřel s tím, ţe „skutečnost, že akcionář neměl
možnost ovlivnit vahou svých hlasů výsledek hlasování, není sama o sobě důvodem
k závěru, že porušení zákona či stanov nemělo závažné právní následky. Možnost domáhat
se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady je jedním z ustanovení, jejichž účelem je
– mimo jiné – chránit menšinové akcionáře před zneužitím postavení akcionáře
většinového. Nelze proto jen na základě toho, že akcionář nemá dostatečný počet hlasů,
aby mohl ovlivnit přijetí napadeného usnesení valné hromady, dovozovat, že porušení
jeho práv nemělo závažné právní následky – pak by totiž byl menšinový akcionář fakticky
z práva, které mu dává § 131 odst. 1 ObchZ, vyloučen (srov. mutatis mutandis usnesení
z 24.9.2001, sp.zn. Odo 88/2001).“
Lze tedy uzavřít, ţe při nedůvodném vykázání z valné hromady jde vţdy o zneuţití
práva a v závislosti na způsobu zneuţití (pokud vykázání bylo podmíněno hlasováním
přítomných společníků) se můţe jednat i o zneuţití výkonu hlasovacího práva. Ochrana
proti bezprávnému vykázání pak svědčí společníkovi i tehdy, pokud by ani při své plné
přítomnosti na valné hromadě reálně nemohl ovlivnit ţádné její rozhodnutí.

4.2 Omezení práva podílet se na zisku společnosti
Ukázkovým a v domácí judikatuře dostatečně zastoupeným případem zneuţití
většiny hlasů na valné hromadě, je hlasování o rozdělení zisku společnosti. Hlavním
účelem takového zneuţití většiny hlasů můţe být poškodit minoritní společníky
nerozdělením zisku nebo rozdělením zisku tak nízkého, ţe další účast ve společnosti
přestane být pro minoritní společníky ekonomicky zajímavá nebo dokonce ekonomicky
udrţitelná, pokud je jejich další existence závislá právě na dividendě vyplácené
společností. Příkladem takového zneuţití většiny je záleţitost posuzovaná v Usnesení
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Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 1326/20098990, kdy valná hromada společnosti Prefa
Brno a.s., konaná dne 12. června 2007, rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2006
ve výši 17,768.565,86 Kč tím způsobem, ţe do rezervního fondu se přidělí 888.500,- Kč,
do sociálního fondu se přidělí 1,900 000,- Kč, členům představenstva a dozorčí rady se
vyplatí tantiémy ve výši 1,970.000,- Kč a zůstatek zisku ve výši 13,010.065,86 Kč zůstane
nerozdělen a pouţije se na další rozvoj společnosti. Akcionářům společnosti nebyla tedy
tímto rozhodnutím valné hromady určena ţádná dividenda k rozdělení. Akcionáři drţící
51 % hlasů na valné hromadě společnosti, kteří prosadili toto rozhodnutí valné hromady,
byli přitom zároveň členy představenstva společnosti. Podle Nejvyššího soudu91 odvolací
soud v předmětné věci dospěl k názoru, ţe „došlo ke zneužití většiny hlasů ve společnosti,
když při hlasování na valné hromadě ovládající osoby jednající ve shodě nepochybně
využily váhy svých hlasů k přijetí usnesení, které je zvýhodnilo na úkor ostatních
akcionářů.“ Protoţe Nejvyšší soud konstatoval v této věci neplatnost usnesení valné
hromady o rozdělení zisku pro rozpor s ustanovením § 178 odst. 1 ObchZ, povaţoval za
nadbytečné zabývat se i dovoláním zpochybňovaným závěrem odvolacího soudu, ţe došlo
k porušení zákazu zneuţití hlasů formulovaného v § 56a ObchZ. Tento názor pak
Nejvyšší soud dále potvrdil v Usnesení sp. zn. 29 Cdo 1268/201192 týkajícím se opět
společnosti Prefa Brno a.s., kdy valná hromada této společnosti, konaná dne 24. listopadu
2009, znovu rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2006 ve výši 17,768.565,86 Kč
tak, ţe (kromě přídělu do rezervního a sociální fondu) budou členům představenstva a
dozorčí rady vyplaceny tantiémy v celkové výši 1,970.000 Kč a akcionářům dividendy ve
výši 1,- Kč/akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč, tj. v celkové výši 205.710,- Kč. Při tom
Nejvyšší soud konstatoval, ţe odvolací soud93 opět dovodil, ţe přijetím předmětného
usnesení valné hromady byla v situaci, kdy osoby ovládající společnost jsou povětšinou
členy orgánů, porušena zásada zakazující zneuţití většiny podle § 56a ObchZ, a to z toho
důvodu obcházení ustanovení § 178 odst. 1 a odst. 3 ObchZ. Protoţe Nejvyšší soud zde
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znovu konstatoval rozpor s ustanovením § 178 odst. 1 a odst. 3 ObchZ, odmítl se zabývat
posuzováním otázky, zda je správný závěr odvolacího soudu o porušení zákazu zneuţití
většiny formulovaného v §56a ObchZ. Názor vyjádřený ve výše uvedených rozhodnutích
pak Nejvyšší soud znovu potvrdil ve svém Usnesení sp.zn. 29 Cdo 4548/201194.
Jiným případem zneuţití většiny při rozdělování zisku společnosti můţe být
rozhodnutí o tantiémě, kterého se týká Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo
1159/201095, kdy v posuzovaném případě dva akcionáři, kteří byli zároveň členy
představenstva společnosti a drţící celkem 70 % hlasů na valné hromadě společnosti,
prosadili rozhodnutí valné hromady o celkové částce tantiémy určené k rozdělení mezi
členy orgánů s tím, ţe konkrétní částky pro jednotlivé členy určí představenstvo.
V uvedené věci dospěl Nejvyšší soud k závěru, ţe ačkoliv je v kompetenci valné hromady
rozhodovat o tantiémě ze zisku schváleného k rozdělení, není přípustné, aby valná
hromada schválila pouze souhrnnou částku tantiém a její rozdělení mezi členy orgánů
společnosti ponechala na zcela na rozhodnutí představenstva bez jakéhokoliv dalšího
omezení např. ve formě pravidel, dle kterých mají být tantiémy rozděleny. Nutno
podotknout, ţe ani zde se Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí nevyjadřuje k otázce zneuţití
výkonu hlasovacího práva, ale pouze k otázce rozporu posuzovaného usnesení valné
hromady se zákonem. V tomto případě s ustanovením § 187 odst. 1 písm. g) ObchZ.
Případné posouzení výkonu hlasovacího práva na valné hromadě z hlediska jeho zneuţití
však bude rozhodující otázkou v momentě vstupu ustanovení § 212 odst. 2 NOZ do
právního ţivota. Důsledky spojené s úspěšným návrhem podaným podle tohoto
ustanovení totiţ zásadně mění řešení celého případu, jak bude dále popsáno v podkapitole
4.2.2 této práce.

4.2.1 Ústavněprávní rozměr korektivu právního jednání zákazem zneuţití
Ve výše uvedených případech týkajících se hlasování valné hromady o rozdělení
zisku nutně vyvstává otázka, nakolik je zásah do práva akcionářů učinit na valné hromadě
rozhodnutí o rozdělení zisku konformní se základními lidskými právy a svobodami
formulovanými v ustanoveních čl. 11 a čl. 36 LZPS. Tato úvaha vedla také společnost
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Prefa Brno a.s. k podání ústavní stíţnosti proti výše uvedenému Usnesení Nejvyššího
soudu sp.zn. 29 Cdo 1268/201196, ve které se domáhala zrušení rozhodnutí Nejvyššího
soudu a soudů niţších instancí v téţe věci z důvodu porušení ustanovení čl. 11 a čl. 36 a
násl. LZPS. Prefa Brno a.s. postavila svoji ústavní stíţnost na tvrzení, ţe poţadavek
obecných soudů na povinné rozdělení zisku společnosti mezi akcionáře je nepřípustným
zásahem státní moci do vlastnického práva akciové společnosti zahrnujícího i právo
rozhodnout o rozdělení zisku, a tím i nepřímo do ústavního práva akcionářů vlastnit
majetek a rozhodovat o něm na valné hromadě. Ústavní stíţnost stěţovatelky Prefa Brno
a.s. zamítl Ústavní soud Usnesením sp.zn. II. ÚS 395/1297 jako zjevně neopodstatněnou.
Ústavní soud stěţovatelce vytkl, ţe při opětovné snaze o rozdělení zisku po vydání
rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 1326/200998, se rozdělením dividendy ve
výši 1,- Kč na akcii o nominální hodnotě 1.000,- Kč snaţila pouze formalisticky naplnit
dřívější pravomocná rozhodnutí obecných soudů o povinnosti rozdělit zisk téţ mezi
akcionáře (skutkový stav v základech vymezen v podkapitole 4.2. této práce). Způsob,
kterým tak učinila, přitom zcela popřel smysl rozhodnutí obecných soudů. Ústavní soud
konstatoval, ţe v posuzovaném případě jde o to, „do jaké míry mohou většinoví akcionáři
potlačit svým rozhodnutím základní práva menšinových akcionářů.“ a dále také, ţe
„skutečnost, že obecné soudy návrhu vyhověly a že v jednání valné hromady spatřují
zneužití většiny hlasů, sama o sobě nečiní jejich rozhodnutí neústavními.“ Ústavní soud
dospěl k závěru, ţe ve světle skutkových zjištění učiněných obecnými soudy, které
nepříslušní Ústavnímu soudu přehodnocovat, nemá důvod pokládat úsudek odvolacího
soudu o porušení zákazu zneuţití práva za ústavně nekonformní. Naopak Ústavní soud se
ve svém usnesení ztotoţnil se závěrem učiněným Vrchním soudem v Olomouci, pročeţ
uvedl, ţe „jak již zdůraznil vrchní soud, výklad prezentovaný stěžovatelkou by ve svém
důsledku vedl k tomu, že by účast minoritních akcionářů v obchodní společnosti ztratila
jakýkoliv ekonomický smysl, neboť by tím bylo popřeno jedno ze základních práv
akcionáře, tedy právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada
podle hospodářského výsledku společnosti za účetní rok schvaluje k rozdělení (§ 178 odst.
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1 ObchZ).“99 Ústavní soud přitom připustil, ţe z důleţitých důvodů a při respektování
zákazu zneuţití hlasů formulovaného v §56a ObchZ je moţné, aby valná hromada
rozhodla o nerozdělení zisku mezi akcionáře a o jeho pouţití pro další podnikání
společnosti po povinném přídělu jeho části do rezervního a případných dalších fondů
společnosti. Takovým rozhodnutím však podle Ústavního soudu nesmí dojít
k upřednostnění práv členů orgánů společnosti na úkor akcionářů jako základních pilířů
společnosti, k čemuţ odkázal na závěry Nejvyššího soudu v Usnesení sp.zn. 29 Cdo
1326/2009100. V závěru svého rozhodnutí Ústavní soud shrnul, ţe „samotná nespokojenost
minoritních akcionářů s výší přiznané dividendy nemůže (s odkazem na rozhodnutí
Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1434/10 ze dne 30. 9. 2010), ospravedlnit zásah obecných
soudů do vnitřní autonomie akciové společnosti v otázce jejího finančního řízení, avšak
nemůže jít o výši, která popírá samotný smysl dividendy a která je odrazem snahy
bezdůvodně (popř. mala fide) eliminovat jednu skupinu akcionářů z podílu na zisku, kdy
taková konstrukce zpochybňuje smysl jejich participace v akciové společnosti.“101
Na základě rozboru Usnesení Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 395/12102 lze učinit
jednoznačný závěr, ţe korektiv výkonu hlasovacího práva prostřednictvím zásady zákazu
zneuţití hlasů obecnými soudy není zásahem do ústavních práv a svobod. Samotné
rozhodnutí valné hromady ať uţ o rozdělení zisku nebo o jiné věci, lze označit za
zneuţívající aţ tehdy, pokud ze skutkových okolností případu vyplývá jednání, ve kterém
lze spatřovat zjevnou „nepoctivost“ či „nečestnost“ projevující se např. jako snaha
šikanózně eliminovat jednu skupinu akcionářů z podílu na zisku. Na tomto místě lze
zopakovat závěry podkapitoly 3.4. této práce, a to, ţe dle stávající právní úpravy i podle
úpravy účinné od 1.1.2014 je nezbytné důkladné posouzení skutkového stavu věci
soudem, který pokud neshledá výkon práva „nepoctivým“, nemůţe konstatovat ani jeho
zneuţití. K tomu lze upozornit i na závěry soudů niţších stupňů, na které odkazuje
Nejvyšší soud v Usnesení sp. zn. 29 Cdo 1159/2010 a které o projednávané věci učinily
následující závěr „odvolací soud souhlasí i se závěrem soudu prvního stupně, že na valné
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hromadě nedošlo ke zneužití většiny hlasů ve smyslu § 56a odst. 1 obch. zák., a že
rozhodnutí valné hromady nejsou v rozporu s dobrými mravy a se zásadami poctivého
obchodního styku. Na tom, že dva akcionáři, kteří dohromady drží 70 % akcií, na valné
hromadě společnosti prosadili svá stanoviska proti stanovisku navrhovatele, není nic
protiprávního.“103
Vzhledem k neoddělitelnosti zneuţívajícího jednání a nepoctivosti bude zřejmě
dosavadní judikatura týkající se poctivého jednání v obchodních vztazích vyuţitelná i pro
hmotněprávní úpravu soukromých vztahů účinnou od 1.1.2014. Jako příklad lze k tomu
citovat z rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 23 Cdo 3486/2008104, které k poţadavkům
na poctivost jednání podnikatele uvádí, ţe „obchodní zákoník předpokládá zdatnost
podnikatele, jeho dobrou profesní úroveň, ale že tato předpokládaná zdatnost podnikatele
nesmí překročit meze, které vyplývají ze zásad poctivého obchodního styku při
prosazování svých zájmů a nesmí zneužívat svých zákonných práv (srov. např. Obchodní
zákoník, komentář, I. Štenglová, S. Plíva, M. Tomsa a kol., C.H.BECK, 13. vydání, r.
2010, str. 907).“ nebo odkázat také na Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Cdo
2383/2010105, části kterého jsou citovány v podkapitolách 1.2. a 3.4. této práce.

4.2.2 Průlomové řešení podle ustanovení § 212 odst. 2 NOZ
V podkapitole 4.2. a 4.2.1. byl na případu rozhodování valné hromady společnosti
Prefa Brno a.s. uveden příklad dosavadní judikatury k omezení akcionářova práva na
zisku společnosti prostřednictvím rozhodnutí valné hromady. Obecnými soudy niţších
instancí bylo v tomto případě konstatováno zneuţití výkonu hlasovacího práva. Nejvyšší
soud shledal, z důvodů uvedených ve svých rozhodnutích, nadbytečným zabývat se i
řešením otázky zneuţití práva. Nutno však zdůraznit, ţe otázku zneuţití práva Nejvyšší
soud v případě Prefa Brno a.s. ani zcela nevyloučil jako vůbec nepřipadající v úvahu.
Otázka zneuţití výkonu hlasovacího práva by při tom měla od účinnosti nového
občanského zákoníku naprosto zásadní význam. Důvod je ten, ţe v případě konstatování
zneuţití práva a vydání rozhodnutí soudu o nepřihlédnutí ke zneuţitým hlasům
103

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20.10.2011, sp. zn. 29 Cdo 1159/2010, In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
104
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.2.2011, sp. zn. 23 Cdo 3486/2008, In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
105
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.5.2012, sp. zn. 32 Cdo 2383/2010, In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.

46

podle ustanovení § 212 odst. 2 NOZ, by se důsledky takového rozhodnutí zcela lišily od
dosavadního a jediného moţného způsobu řešení, kterým je prohlášení soudu o
neplatnosti napadaného usnesení valné hromady. Toto ostatně uvádí ve svém rozhodnutí
29 Cdo 1326/2009106 i Nejvyšší soud jako důvod, proč je nadbytečné zabývat se otázkou,
zda se v uvedeném případě jedná o porušení zákazu zneuţití hlasů podle § 56a ObchZ
nebo o rozpor usnesení s valné hromady s dotčenými ustanoveními ObchZ. Výsledek by
byl v obou případech stejný, a to prohlášení usnesení valné hromady za neplatné.
Od účinnosti nového občanského zákoníku však v tomto ohledu nastane zcela nová
situace, kdy v případě vyhovění návrhu podanému podle § 212 odst. 2 NOZ, soud
rozhodne, ţe ke zneuţitým hlasům se pro daný případ nebude přihlíţet. V případě
společnosti Prefa Brno a.s., popsaném v podkapitole 4.2. a 4.2.1., by tak nebylo
přihlédnuto k hlasům většinových akcionářů jednajících ve shodě, ale pouze k hlasům
minoritních akcionářů včetně jejich případného protinávrhu na rozdělení zisku
společnosti. Usnesení valné hromady Prefa Brno a.s. by tedy nebylo prohlášeno soudem
za neplatné pro rozpor se zákonem, ale bylo by přijato, a to dle návrhu minoritních
akcionářů. Zbývá tedy konstatovat, ţe pokud by k hlasování valné hromady společnosti
Prefa Brno a.s. došlo po 1.1.2014, mohl jiţ být zisk společnosti rozdělen mezi akcionáře
na základě platně přijatého usnesení valné hromady, čehoţ by bylo dosaţeno úspěšným
podáním návrhu podle ustanovení § 212 odst. 2 NOZ.
Na úplný závěr této podkapitoly by moţná bylo na místě upozornit na moţné
komplikace, které můţou nastat po vyhovění návrhu podanému podle § 212 odst. 2 NOZ.
DĚDIČ107 poukazuje na to, ţe pokud soud rozhodne o nepřihlédnutí ke zneuţitým hlasům
a v důsledku tohoto rozhodnutí soudu dojde k přijetí usnesení valné hromady, je nutno
tomu odpovídajícím způsobem změnit i zápis z valné hromady. Problém můţe nastat
tehdy, vyţaduje-li zákon, aby o usnesení valné hromady byla pořízena veřejná listina.
Podle Dědiče by proto měl být nový občanský zákoník pro takový případ doplněn o
povinnost vypracovat dodatek k původnímu zápisu z valné hromady a vypracovat novou
veřejnou listinu vycházející ze soudního rozhodnutí.
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4.3 Shrnutí
Čtvrtá kapitola se podrobněji zabývá zákazem zneuţití hlasů většiny. Cílem této
kapitoly bylo uvést pár typových příkladů zneuţití většiny, tyto pak podrobněji rozebrat
s ohledem na související judikaturu a poukázat na změny v řešení zneuţití hlasů většiny,
které můţe přinést aplikace nové úpravy v podobě ustanovení § 212 odst. 2 NOZ.
Příklady zneuţití většiny jsou zaměřeny na akciovou společnost, avšak vzhledem k tomu,
ţe ke stejným případům zneuţití většiny by mohlo dojít i v případě valné hromady s.r.o., a
dále vzhledem k obecné působnosti ustanovení § 212 odst. 2 NOZ, jsou příklady uvedené
ve čtvrté kapitole pouţitelné i v typově obdobných případech zneuţití většiny na valné
hromadě společnosti s ručením omezeným. Příklady zneuţití většiny jsou ve 4. kapitole
rozděleny do dvou větších celků odpovídajících právům akcionáře, do kterých je
zneuţitím hlasů zasahováno, a o kterých lze vyslovit domněnku, ţe představují typické
případy zneuţití většiny. Podkapitola 4.1. je proto zaměřena na zásahy do práva podílet se
na řízení společnosti a na spoluvytváření její vůle a podkapitola 4.2. je zaměřena na
omezení práva podílet se na zisku společnosti.
Podkapitola 4.1. je dále dělena na dílčí případy zneuţití většiny hlasů na valné
hromadě, kterými je zasahováno do práva podílet se na řízení společnosti a na
spoluvytváření její vůle. Těmito dílčími případy zneuţití můţou být hlasování o obsazení
orgánů společnosti (4.1.1.), blokace většinou (4.1.2.), hlasování o udělení pokynu
statutárnímu orgánu podle § 51 odst. 2 ZOK (4.1.3) a působení na procedurální záleţitosti
valné hromady z pozice většiny (4.1.4). Sloţitost problematiky působení na procedurální
záleţitosti valné hromady z pohledu zneuţití výkonu hlasovacího práva si vyţádala
detailnější rozbor dílčích otázek v podkapitolách 4.1.4.1. aţ 4.1.4.4.
Předmětem zkoumání podkapitoly 4.2. je zneuţití většiny hlasů s cílem omezit
právo menšiny podílet se na zisku společnosti, a to převáţně na případu společnosti Prefa
Brno a.s. V podkapitole 4.2. jsou proto vylíčeny skutkové okolnosti případu a citovány
judikatorní závěry Nejvyššího soudu v této věci.
Podkapitola 4.2.1. rozebírá případ Prefa Brno a.s. z ústavněprávního hlediska
s ohledem na závěry učiněné Ústavním soudem v Usnesení sp.zn. II. ÚS 395/12108. Na
základě tohoto rozhodnutí Ústavního soudu je pak učiněn obecný závěr o přípustnosti
108

Usnesení Ústavního soudu ze dne 20.3.2013, sp.zn. II. ÚS 395/12, In: Beck-online [právní informační
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.

48

zásahu do uplatňování subjektivních práv v podobě korektivu zákazu zneuţití práva
prostřednictvím rozhodnutí obecných soudů. Dále je v souladu s rozhodnutím Ústavního
soudu učiněn závěr, ţe typově podobné případy nemusí být vţdy zneuţitím výkonu
hlasovacího práva, ale záleţí vţdy na skutkových zjištěních učiněných obecnými soudy
pro konkrétní případ.
Podkapitola 4.2.2. se zamýšlí nad důsledky, které by nastaly v případě, ţe by ke
skutečnostem posuzovaným v případě Prefa Brno a.s. došlo po účinnosti nového
občanského zákoníku a minoritním společníkům by se úspěšně povedlo podat návrh podle
ustanovení § 212 odst. 2 NOZ. Bylo konstatováno, ţe v případě úspěšného podání návrhu
podle § 212 odst. 2 NOZ by ze strany minoritních akcionářů bylo dosaţeno přijetí jimi
poţadovaného usnesení valné hromady o rozdělení dividendy mezi akcionáře a nikoliv
pouhé prohlášení neplatnosti napadaného usnesení valné hromady. Takový výsledek lze
povaţovat za opravdu průlomovou změnu v dosavadních moţnostech řešení zneuţití
většiny hlasů na valné hromadě kapitálové společnosti.
Na úplný závěr podkapitoly 4.2.2. bylo upozornění DĚDIČE109, ţe na základě
rozhodnutí soudu bude potřeba změnit zápis z valné hromady nebo pořídit novou veřejnou
listinu o usnesení valné hromady, co můţe způsobit váţné komplikace v praktické
realizaci rozhodnutí soudu o nepřihlédnutí ke zneuţitým hlasům. Je proto na místě
zamyslet se nad případným doplněním nového občanského zákoníku o pravidla pro
vyhotovení dodatku k původnímu zápisu z valné hromady a pro vydání náhradní veřejné
listiny, které by vycházely z rozhodnutí soudu o nepřihlédnutí ke zneuţitým hlasům.

109

DĚDIČ, J. K právní povaze usnesení valné hromady v rekodifikaci soukromého práva. Obchodněprávní
revue. 2011, roč. 3, č. 11, str. 325-332. ISSN 1803-6554. S. 332.

49

5 Ochrana menšiny a její zneuţití
5.1 Blokace menšinou a středem
Za obvyklý způsob zneuţití menšiny hlasů uvádí ŠTENGLOVÁ110 obstrukce a
průtahy při přijímání zásadních opatření směřujících ku prospěchu kapitálové společnosti i
všech společníků tam, kde zákon vyţaduje pro rozhodnutí kvalifikovanou většinu či
dokonce rozhodnutí všech společníků. Takový poţadavek můţe nad rámec zákona
poţadovat i společenská smlouva nebo stanovy společnosti. Příkladem zákonného
ustanovení vyţadujícího pro rozhodnutí valné hromady kvalifikovanou většinu je změna
stanov akciové společnosti podle § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s § 416 odst. 1
ZOK. Stanovy akciové společnosti by mohly nad rámec zákona vyţadovat souhlas všech
akcionářů např. pro rozhodnutí valné hromady, kterým se mění ustanovení stanov o
kumulativním hlasování. V zásadě je smyslem poţadavku na kvalifikovanou většinu
ochrana slabšího společníka před svévolným rozhodováním většiny o zásadních otázkách
společnosti. Zatímco většina můţe blokovat usnesení valné hromady prakticky kdykoliv,
menšina a střed obvykle ke svému uplatnění vyţaduje právě poţadavek na kvalifikovanou
většinu. Formální důsledky blokace menšinou pro rozhodování valné hromady jsou však
stejné jako u blokace většinou nebo středem, a to, ţe pro přijetí rozhodnutí nehlasoval
poţadovaný počet hlasů a toto proto nebylo přijato.
Rozdíl v blokaci menšinou a středem oproti blokaci většinou lze spatřovat
v praktických dopadech na činnost společnosti. Kromě některých zásadních rozhodnutí
valné hromady, kdy se musí uchýlit k pouhé blokaci, můţe většinový společník zneuţívat
síly svého hlasovacího práva v ostatních případech natolik úspěšně, ţe společnost vlastně
řídí sám na úkor oprávněných zájmů ostatních společníků i společnosti. Pokud však
většinový společník nedisponuje tak rozhodující majoritou nebo některé klíčové otázky
fungování společnosti jsou např. ve stanovách podmíněny souhlasem všech společníků
nebo takové většiny přítomných společníků, které většinový společník není schopen sám
dosáhnout, společnost se můţe dostat do patové situace, ve které není schopna ani
vykonávat svoji činnost. To se můţe projevit nejnázorněji na blokaci středem, kdy např.
110

ŠTENGLOVÁ, I.; PLÍVA, S.; TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník: Komentář. 13. vyd. Praha: C. H. Beck,
2010. 1447 s. ISBN 978-80-7400-354-7. S. 219.
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dva společníci (blokace středem samozřejmě můţe dosáhnout i vícero minoritářů
jednajících ve shodě) disponují na valné hromadě 50 % hlasů kaţdý a nejsou schopni
dohodnout se na ţádném rozhodnutí.
Jako řešení takové patové situace se opět nabízí rozhodnutí soudu o nepřihlédnutí
ke zneuţitým hlasům podle ustanovení § 212 odst. 2 NOZ, v důsledku čeho bude potřebné
usnesení valné hromady přijato a k patové situaci tedy vůbec nedojde. Takţe shodně se
závěry podkapitoly 4.1.2. pojednávající o zneuţití blokace většinou je moţné i v případě
zneuţití blokace menšinou a středem konstatovat, ţe nová úprava konečně řeší situaci, ve
které nebylo díky zneuţitým hlasům přijato ţádné rozhodnutí valné hromady.
Mimo to lze však spatřovat řešení také v nové úpravě návrhu na zrušení
společnosti jako krajnímu způsobu řešení blokace. Dokonce i v případě úspěšné obrany
proti blokaci za vyuţití ustanovení § 212 odst. 2 NOZ lze předpokládat, ţe neshody mezi
společníky můţou být natolik trvalého charakteru, ţe k šikanózní blokaci rozhodnutí valné
hromady bude docházet pravidelně. Za takového stavu některý ze společníků nemusí chtít
jiţ dál setrvávat ve společnosti a opakovaně podávat k soudu návrhy na nepřihlédnutí ke
zneuţitým hlasům. Pokud by se pak společníci nebyli schopni dohodnout ani o převodu
obchodního podílu nebo o likvidaci společnosti, zůstává jako poslední řešení právě jiţ jen
návrh na zrušení společnosti (mimoto by u společníka s.r.o. ještě připadalo v úvahu
podání návrhu na zrušení jeho účasti ve společnosti podle § 205 ZOK, to však podle
Nejvyššího soudu není moţné, pokud je důvodem podání právě nečinnost společnosti pro
rozpory mezi společníky111).

5.1.1 Návrh na zrušení společnosti jako krajní způsob řešení blokace
Na konci podkapitoly 5.1. bylo uvedeno, ţe krajní moţností řešení dlouhotrvající
patové situace je podání návrhu podle ustanovení § 93 písm. b), c) ZOK. Osobou
podávající návrh na zrušení společnosti bude nejčastěji asi samotný společník, ale aktivně
legitimovanou osobou můţe být také člen statutárního nebo kontrolního orgánu
společnosti nebo i věřitel společnosti. Za pokrokové v nové právní úpravě lze povaţovat
to, ţe ve znění současného § 93 ZOK jiţ není uvedeno „soud můţe“ jak tomu bylo
v případě § 68 odst. 6 ObchZ. Z gramatického výkladu ustanovení § 68 odst. 6 ObchZ
111

K tomu více viz Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5.4.2006, sp.zn. 29 Odo 389/2005, In: Beck-online
[právní informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/.
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mohla být dovozena pouze moţnost aktivně legitimované osoby podat návrh na zrušení
společnosti, nevyplývala z něj však povinnost soudu vyhovět návrhu ani v případě, ţe
byly prokázány skutkové okolnosti potřebné pro podání návrhu na zrušení společnosti. Z
dikce ustanovení § 93 ZOK naproti tomu vyplývá nepochybný právní nárok navrhovatele
domáhat se u soudu zrušení společnosti a příslušný soud společnost na jeho návrh zrušit
musí v případě, ţe návrh byl podán oprávněnou osobou a byly prokázány skutečnosti dle
§ 93 písm. b), c) ZOK. Společníku zneuţívajícímu blokaci vyhovuje udrţování stavu
nečinnosti společnosti a dosavadní úprava, ve které absentoval výslovný právní nárok na
zrušení společnosti, mu napomáhala v udrţování tohoto stavu.
Na druhou stranu lze v případě podání návrhu podle ustanovení § 93 písm. b), c)
ZOK uvaţovat i nad jeho zneuţitím ze strany blokujícího společníka. Tím, ţe navrhovatel
má na zrušení společnosti právní nárok, můţe opakovanou úspěšnou blokací navodit stav
presumovaný v § 93 písm. b), c), a následně podat návrh na zrušení společnosti. To by
mohlo být označeno rizikem nové úpravy. Pokud však ostatní společníci budou mít zájem
na dalším fungování společnosti, mohou se v jednotlivých případech blokujícímu
společníku úspěšně bránit podáním návrhu podle § 212 odst. 2 NOZ a v případě s.r.o. lze
také uvaţovat nad podáním návrhu na vyloučení společníka podle § 204 ZOK. Zneuţití
ustanovení § 93 písm. b), c) blokujícím společníkem se navíc jeví méně pravděpodobné
také z toho důvodu, ţe jeho zájmem bude spíše udrţovat co nejdéle stav „zablokované“
společnosti neţ ji rušit. Riziko vyplývající z moţnosti zneuţití návrhu na zrušení
společnosti k šikanóznímu podání lze povaţovat za přijatelné vzhledem k přínosu úpravy
obsaţené v ustanovení § 93 ZOK, který spočívá v tom, ţe stav nečinnosti nebude moct být
společníkem zneuţívajícím blokaci udrţován teoreticky do nekonečna, pokud se soud
nebude mít k vydání rozhodnutí o zrušení společnosti.

5.2 Další způsoby zneuţití postavení menšiny v kapitálové
společnosti
Zneuţití blokační menšiny je zřejmě i jediným způsobem, kterým můţe menšina
na valné hromadě kapitálové společnosti zneuţívat přímo výkon hlasovacího práva.
Ostatní v úvahu přicházející způsoby zneuţití postavení menšiny, jsou oprávnění, která
zákon menšině přiznává za účelem její ochrany před většinou. Ať uţ se jedná např. o
právo kvalifikovaného společníka na svolání valné hromady nebo o právo společníka na
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informace a šikanózní výkon těchto práv, jedná se o práva odvozená od účasti
menšinového společníka ve společnosti, nejedná se však o přímé zneuţití hlasovacího
práva. Vyjma blokační menšiny a středu a způsobu obrany proti tomuto typu zneuţití
hlasovacího práva menšinou, bude proto pátá kapitola dále zmiňovat některé zvláštní
instituty ochrany menšiny a způsoby jejich moţného zneuţití. Byť se nejedná přímo o
výkon hlasovacího práva, měly by být tyto ostatní způsoby ochrany menšiny a moţnosti
jejich zneuţití alespoň zmíněny. Podstatným způsobem totiţ doplňují ochranu menšiny
v komplikovanějších případech zneuţití postavení většiny v kapitálové společnosti, ve
kterých můţe zneuţívání hlasovacího práva sehrát podstatnou roli, ale bude navíc
podpořeno i dalšími způsoby zneuţití.

5.2.1 Zvláštní právo na odkoupení obchodního podílu ovládající osobou
V ustanoveních § 89 aţ 91 ZOK je upravena ochrana společníků ovládané osoby
v případě, ţe ovládající osoba vyuţívá svého vlivu v ovládané osobě způsobem, který
podstatně zhoršuje postavení společníků ovládané osoby nebo dojde k jinému
podstatnému poškození jejich zájmů, a není proto moţné po nich spravedlivě poţadovat
aby ve společnosti dále setrvávali. V takovém případě můţe kaţdý společník, který není
ovládající osobou nebo osobou jí ovládanou poţadovat, aby od něj ovládající osoba jeho
podíl odkoupila za přiměřenou cenu. Přiměřená cena majetkové účasti se dokládá
posudkem znalce. Důkazní břemeno o tom, ţe došlo k podstatnému zhoršení postavení
společníků nebo jinému podstatnému poškození jejich zájmů nese společník, který
poţaduje odkoupení svého podílu, ledaţe soud rozhodne, ţe to po něm nelze spravedlivě
poţadovat.
Tato ochrana má určitě smysl v případech dlouhodobého zneuţívání většiny, kdy
většinový společník svým vlivem brání menšinovým společníkům v právu podílet se na
rozhodování o strategických otázkách společnosti, v přístupu k informacím o činnosti
společnosti, vyvíjí neformální tlak na orgány společnosti, příp. mění jejich sloţení tak, aby
členové orgánů společnosti působili ve svých funkcích způsobem vyhovujícím
většinovému společníkovi. Můţe se tak jednat např. o společnosti, které budou součástí
faktického koncernu většinového společníka, avšak zároveň v nich zůstane zachován
významný podíl minoritních společníků.
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Ačkoliv ochranu poskytovanou podle § 212 odst. 2 NOZ lze povaţovat za
dostatečnou pro jednotlivé případy zneuţití hlasování na valné hromadě společnosti,
nemusí to být postačující při trvalém zneuţívání postavení většiny. K tomu většina své
postavení můţe zneuţívat i mnoha jinými způsoby, neţ jen zneuţitím hlasování na valné
hromadě. Takovým velmi efektivním způsobem můţe být neformální působení na členy
orgánů společnosti112. Minoritnímu společníkovi proto musí dát zákon na jeho obranu
lepší nástroj neţ jen pouhé napadení zneuţitých hlasů na valné hromadě.
Moţnost soudu osvobodit společníka od důkazního břemene o tom, ţe došlo ke
zhoršení jeho postavení, lze povaţovat za správný počin zákonodárce pro případ
vyhrocených vztahů mezi společníky. V krajním případě si totiţ lze představit situaci, kdy
společníku není vůbec umoţněna kontrola činnosti společnosti a nemá tak ţádnou
moţnost obstarat si podklady, o které by mohl opřít svá tvrzení a unést důkazní břemeno
podle § 90 ZOK. Dotčenému společníku by např. mohl být znemoţněn přístup do sídla
společnosti, nahlíţení do dokumentů společnosti, komunikace s členy orgánů společnosti
a na valné hromadě odepřeno právo na informace. Taková extrémní situace určitě nebude
obvyklá, ale lze předpokládat, ţe moţnost osvobození od důkazního břemene
v ustanovení § 90 odst. 1 ZOK vychází ze zkušenosti, ţe k takovým situacím opravdu
došlo a můţe dojít.
Zneuţití práva na odkoupení obchodního podílu ovládající osobou by zřejmě byla
dána tehdy, pokud by se menšinový společník snaţil pouze navodit zdání zneuţívání
postavení u většinového společníka a odůvodňoval tím svůj poţadavek na nucené
odkoupení obchodního podílu ovládající osobou. S ohledem na to, ţe vyjma extrémních
situací, kdy to nejde spravedlivě poţadovat, leţí důkazní břemeno na společníku
domáhajícím se nuceného odkoupení, je nepravděpodobné, ţe by mohlo dojít
k úspěšnému zneuţití tohoto práva vůči ovládající osobě.
Zavedení institutu zvláštního práva společníků ovládané osoby na odkoupení
obchodního podílu ovládající osobou podle § 89 ZOK a násl. se lze vyhodnotit jako dobré
doplnění ochrany menšinového společníka, které dosud v koncernovém právu chybělo.
Zneuţití postavení většinového společníka totiţ nebude s největší pravděpodobností
zaloţeno pouze na zneuţití jeho hlasů při rozhodování valné hromady, i kdyţ je to
112

K tomu více viz ČERNÁ, S., ČECH, P. Ke způsobům prosazování rozhodujícího vlivu v ovládané akciové
společnosti, jeho podmínkám a důsledkům. Obchodněprávní revue. 2009, roč. 1, č. 1, s. 10-17. ISSN 18036554. S. 13 a násl.
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nezbytným předpokladem pro další formy zneuţití postavení většiny. V případě, ţe by
většinový společník zneuţíval svého postavení ve společnosti za uţití kombinace různých
vzájemně se podporujících prostředků, s cílem zhoršit postavení menšiny v dlouhodobém
horizontu, byla by ochrana zaloţená pouze na nepřihlédnutí ke zneuţitým hlasům podle
ustanovení § 212 odst. 2 NOZ jen velmi slabá.

5.2.2 Právo společníka na informace
Z účasti na společnosti vyplývá také právo společníka na informace podle
ustanovení § 155-156 ZOK a právo akcionáře na vysvětlení upravené v § 357-360 ZOK.
Obsahem tohoto práva je zjednodušeně řečeno113 právo poţadovat na valné hromadě (a
v případě společnosti s ručením omezeným i mimo ni) od statutárního orgánu společnosti
informace o společnosti a vysvětlení záleţitostí týkajících se společnosti nebo jí
ovládaných osob, včetně předloţení písemností vztahujících se k poţadovaným
informacím. Rozsah tohoto práva můţe být upřesněn v zakladatelských dokumentech
společnosti. Porušení informační povinnosti můţe být podle konstantní judikatury
Nejvyššího soudu114 důvodem k napadení platnosti dotčených usnesení valné hromady
podáním ţaloby podle § 191 ZOK, resp. § 428 ZOK. V podkapitole 4.1.4. bylo
zdůrazněno, ţe práva menšiny na valné hromadě můţou být značně omezena jiţ pouhým
zneuţívajícím způsobem vedení valné hromady, aniţ by tím došlo přímo ke zneuţití
výkonu hlasovacího práva. Zvláštní úprava institutu práva společníka na informace a jeho
ochrany je proto na místě.
Zneuţití práva na informace menšinovým společníkem bude nejspíš spočívat
v jeho šikanózním výkonu, který se můţe projevit neadekvátní formou, kterou je právo na
informace uplatňováno (např. narušováním průběhu valné hromady neúměrně dlouhými
113

V podrobnostech o obsahu tohoto práva lze odkázat např. na výklad na str. 332 in DĚDIČ, J., ŠTENGLOVÁ,
I., KŘÍŢ, R., ČECH P. Akciové společnosti. 7., přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2012. 672 s. ISBN 97880-7400-404-9 nebo na komentář k ustanovení § 180 ObchZ na str. 599 in ŠTENGLOVÁ, I.; PLÍVA, S.;
TOMSA, M. a kol. Obchodní zákoník: Komentář. 13. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 1447 s. ISBN 978-80-7400354-7.
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ustanovením § 180 odst. 1, odst. 3 a odst. 4 obch. zák. vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, může být
takové porušení zákona – podle okolností případu – důvodem k napadení platnosti dotčených usnesení valné
hromady postupem podle ustanovení § 183 a § 131 obch. zák. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. ledna
2002, sp. zn. 29 Odo 400/2001, či ze dne 24. září 2008, sp. zn. 29 Odo 1516/2006, jež jsou veřejnosti přístupná
na webových stránkách Nejvyššího soudu, či usnesení ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 3009/2007,
uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 11, ročník 2009, pod číslem 169).“.
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příspěvky) nebo poţadováním nepřiměřeného rozsahu nebo obsahu samotné informace
(např. skutečností, které statuární orgán vůbec nemůţe znát) a případným podáním ţaloby
o neplatnosti usnesení valné hromady z důvodu odepření práva na informace ze strany
společnosti. Na závěr by moţná bylo vhodné poznamenat, ţe zneuţití práva na informace
je nutno odlišovat od zneuţití samotných informací, které společník obdrţel.

5.2.3 Ţaloba na neplatnost usnesení valné hromady podle § 191 a § 428
ZOK
Podání návrhu na vydání rozhodnutí soudu o nepřihlédnutí ke zneuţitým hlasům
podle § 212 odst. 2 NOZ je potřeba důsledně odlišovat od ţaloby společníka podané podle
ustanovení § 191 ZOK a ţaloby akcionáře podle ustanovení § 428 ZOK, kterými se
společník (či akcionář) domáhá vydání rozhodnutí o neplatnosti napadeného usnesení
valné hromady. Základní rozdíl oproti návrhu podle ustanovení § 212 odst. 2 spočívá
v tom, ţe navrhovatel se tímto nebrání zneuţití hlasů, ale poukazuje na přímý rozpor
usnesení valné hromady se zákonem nebo s dobrými mravy. Účinkem úspěšně podané
ţaloby podle § 191 ZOK nebo § 428 ZOK je rozhodnutí soudu o neplatnosti usnesení
valné hromady, co je zásadní rozdíl oproti rozhodnutí o nepřihlédnutí ke zneuţitým
hlasům, které nezpůsobuje neplatnost rozhodnutí valné hromady, ale ve svých důsledcích
můţe být důvodem pro platné přijetí rozhodnutí valné hromady jiného, neţ původně
schváleného obsahu.
Jak jiţ bylo zmíněno v podkapitole 3.2, v případě podání ţaloby podle § 191 ZOK
resp. § 428 ZOK, soud posuzuje neplatnost usnesení valné hromady za pouţití ustanovení
§ 258 a násl. NOZ, obsahujících úpravu neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku. Moţnost
podat ţalobu na neplatnost usnesení valné hromady je vlastně jakousi základní ochranou
minoritních společníků a společnosti proti zjevně protiprávnému rozhodování většiny. Na
tuto základní ochranu představovanou ţalobou na neplatnost usnesení valné hromady pak
jako ultima ratio (viz podkapitola 3.4.) navazuje zákaz zneuţití výkonu hlasovacího práva
pro případy, kdy nedovolenost jednání společníka jiţ není tak zjevná.
Příkladem zneuţití ţaloby na neplatnost usnesení valné hromady je její šikanózní
podání, které můţe za určitých okolností způsobit společnosti i značné problémy.
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5.2.4 Práva kvalifikovaného společníka
Základní práva kvalifikovaného společníka a smysl jejich ochrany byl vymezen
v podkapitole 2.2. této práce. Kvalifikovaným společníkem je kaţdý společník, jehoţ
účast na společnosti dosahuje alespoň předepsané výše podílu na základním kapitálu a
v případě společnosti s ručením omezeným i na hlasovacích právech. Protoţe se jedná o
poměrně rozsáhlý okruh práv, který přímo nezahrnuje hlasovací právo (které svědčí
kaţdému společníkovi, nejenom kvalifikovanému) ani ochranu proti jeho zneuţití (která
také svědčí kaţdému společníkovi, nejenom kvalifikovanému), omezí se další výklad
pouze na stručný výčet některých práv kvalifikovaného společníka, jejichţ zneuţití bude
spočívat asi nejčastěji v jejich šikanózním výkonu:


právo na prozkoumání zprávy o vztazích (§ 85 a násl. ZOK),



právo na svolání valné hromady (§ 187 ZOK, § 366 ZOK),



právo na doplnění pořadu valné hromady a.s. (§ 369 ZOK),



právo na přezkum výkonu působnosti představenstva a.s. (§ 370 ZOK),



akcionářská ţaloba (§ 371 ZOK).

5.3 Shrnutí
Pátá kapitola se zaměřuje na základní instituty ochrany menšiny před zneuţitím
postavení většiny v kapitálové společnosti a zamýšlí se nad moţnostmi zneuţití této
ochrany menšinou. Z hlediska zaměření této práce bylo konstatováno, ţe zneuţití blokační
menšiny (příp. středu), je vlastně jediným způsobem, kterým můţe menšina zneuţívat
výkon hlasovacího práva na valné hromadě kapitálové společnosti. Ostatní způsoby
zneuţití postavení menšiny, jsou oprávnění, která zákon menšině přiznává za účelem její
ochrany před většinou, nejedná se však o zneuţití výkonu hlasovacího práva.
Formální provedení blokace přijímání rozhodnutí valné hromady je u menšiny
totoţné s blokací většinou. V čem však lze spatřovat podstatný rozdíl oproti blokaci
většinou, jsou faktické důsledky, které můţe mít blokace menšinou nebo středem na
činnost společnosti. Pokud totiţ většinový společník nemá tak silné postavení, aby ve
společnosti docházelo k blokaci menšinou spíše výjimečně v úzkém okruhu případů
rozhodovaných valnou hromadou, můţe se společnost dostat do těţko řešitelné patové
situace. Jako řešení se opět nabídlo podání návrhu na nepřihlédnutí ke zneuţitým hlasům
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podle § 212 odst. 2 NOZ, tento způsob řešení se však nejeví být dostatečným v případě
dlouhodobé neshody společníků a při časté blokaci rozhodnutí valné hromady. Jako krajní
moţnost řešení dlouhodobé paralyzace společnosti pravidelnou blokací rozhodování valné
hromady, bylo vyhodnoceno podání návrhu na zrušení společnosti podle ustanovení § 93
písm. b), c) ZOK. Za klad nové právní úpravy lze povaţovat explicitní vyjádření
povinnosti soudu zrušit společnost v případě osvědčení skutečností uvedených v písm. b),
c) ustanovení § 93 ZOK.
Kapitola pátá dále poukazuje na nově zavedený institut zvláštního práva na
odkoupení obchodního podílu ovládající osobou podle ustanovení § 89 aţ 91 ZOK. Tento
nový institut vhodně doplňuje ochranu před zneuţíváním postavení většiny v případech,
na vyřešení kterých jiţ podání návrhu podle § 212 odst. 2 NOZ není dostačující. Můţe se
jednat o trvalé zneuţívání většiny hlasů ovládající osobou, ale především můţe jít o
případy, kdy většina bude zneuţívat svého postavení i jinými prostředky neţ pouhým
hlasováním na valné hromadě. Je při tom velmi pravděpodobné, ţe zneuţívající společník
bude vyvíjet snahu podpořit zneuţití svých hlasů i dalšími formami zneuţití práv
společníka v kapitálové společnosti, např. neformálním působením na členy orgánů
společnosti. V dalším obsahu páté kapitoly jsou proto zmíněny právo společníka na
informace, ţaloba na neplatnost usnesení valné hromady a výčet práv kvalifikovaného
akcionáře, jakoţto základní instituty ochrany menšiny pokrývající širší rámec právních
skutečností neţ jen výkon hlasovacího práva. Tato další oprávnění či prostředky ochrany
menšiny mohou také slouţit jako specifický nástroj zneuţití postavení menšiny
v kapitálové společnosti, ať jiţ samostatně nebo opět v kombinaci se zneuţitím výkonu
hlasovacího práva.
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Závěr
Základním cílem této diplomové práce bylo identifikovat změny, které přináší
nová úprava soukromého práva v oblasti problematiky zneuţití většiny a menšiny hlasů
v kapitálové společnosti a poukázat na nejzásadnější rozdíly oproti úpravě stávající.
Dalším cílem pak bylo prozkoumat moţnosti uplatnění dosavadní judikatury při aplikaci
nové úpravy a zamyslet se nad přínosy a moţnými problémy, které nová právní úprava
nabytím účinnosti přinese do právního ţivota.
S ohledem na primární cíl této práce, lze na prvním místě poukázat především na
to, ţe v nové právní úpravě dochází ke zcela zásadnímu posunu ve způsobu řešení
ochrany před zneuţitým výkonem hlasovacího práva, kdy sankčním důsledkem spojeným
se zneuţitými hlasy jiţ není neplatnost usnesení valné hromady, ale nepřihlédnutí ke
zneuţitým hlasům. Toto je umoţněno tím, ţe podle nové právní úpravy má výkon
hlasovacího práva povahu právního jednání, ke kterému lze proto i nepřihlédnout.
V případě ochrany před zneuţitím hlasů v kapitálové společnosti se tak vlastně jedná o
speciální případ zdánlivého právního jednání. Posun v ochraně před zneuţitím hlasů od
neplatnosti usnesení valné hromady směrem k nepřihlédnutí ke zneuţitým hlasům, lze
hodnotit jako vykročení správným směrem. Nepřihlédnutí ke zneuţitým hlasům totiţ
umoţňuje mnohdy potřebné přijetí usnesení valné hromady, čímţ doplňuje dosud
scházející právní úpravu.
Rozhodnutí soudu o nepřihlédnutí k hlasům má podle všeho účinky ex tunc, avšak
důvodová zpráva zmiňuje moţnost soudu posuzovat určitý případ výkonu hlasovacího
práva „v minulosti i v budoucnosti“115. Pokud bylo záměrem zákonodárce umoţnit soudu
rozhodovat o nepřihlédnutí ke zneuţitým hlasům i do budoucna, např. pro případy
moţného či hrozícího zneuţití hlasů v určitém konkrétním případě, mělo by být
ustanovení § 212 odst. 2 NOZ náleţitě doplněno tak, aby o tom nebylo ţádných
pochybností, protoţe z jeho gramatického výkladu to nevyplývá.
Unést důkazní břemeno bude v jednotlivých případech tvrzeného zneuţití hlasů
velmi obtíţné, co však bylo posouzeno spíše za klad neţ za nedostatek nové právní
úpravy. Rozbor obecné otázky zneuţití práva ve spojení s rozborem posuzování zneuţití
115

ELIÁŠ, K. a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit,
2012. 1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2. S. 142.
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výkonu hlasovacího práva soudy totiţ nasvědčuje tomu, ţe rozhodnutí soudu o
nepřihlédnutí ke zneuţitým hlasům by mělo být výjimečným instrumentem a ke
konstataci zneuţití výkonu hlasovacího práva se sankcí jeho zdánlivosti by mělo být
přistupováno jen jako k ultima ratio116, nikoliv jako k běţnému způsobu řešení neshod
společníků kapitálové společnosti. K tomu lze uvést případ Prefa Brno, a.s., popsaný
v podkapitole 4.2., v případě kterého by se mohlo jednat právě o takový krajní případ
zneuţití práva, ve kterém by šlo očekávat, ţe poškozená strana by unesla důkazní
břemeno nezbytné k prokázání zneuţití výkonu hlasovacího práva. Pokud by tedy ke
sporu ve věci Prefa Brno, a.s. došlo od účinnosti nové právní úpravy, byla by pozice
navrhovatele podstatně lepší v tom, ţe v důsledku nepřihlédnutí ke zneuţitým hlasům by
došlo k přijetí usnesení valné hromady hlasy ţalobce a tedy i k rozdělení zisku dle návrhu
ţalobce. Ţalobce by tak nemusel setrvávat v roky vlekoucím se sporu a sloţitě se domáhat
svých nároků.
Samostatnou otázkou, kterou tato práce neřešila, a která by si jistě zaslouţila být
předmětem dalšího zkoumání, je přípustnost posouzení zneuţití výkonu hlasovacího práva
podle nové právní úpravy soudem jako předběţné otázky.
Pokud jde o moţné nedostatky nové úpravy, tak za problematickou lze povaţovat
absenci obdobné ochrany před zneuţitím hlasů ve volených orgánech kapitálové
společnosti, kterou podle zjištění učiněných v této práci dosavadní úprava alespoň
teoreticky umoţňuje. Proto lze vyslovit názor, ţe by bylo vhodné, aby byla ochrana
poskytovaná novou úpravou rozšířena také i pro tyto případy. Dále by měla být věnována
pozornost moţným komplikacím, které můţou vyvstat s nutností vyhotovit nový zápis
z valné hromady v případě, ţe v důsledku rozhodnutí soudu o nepřihlédnutí ke zneuţitým
hlasům bude valnou hromadou přijato usnesení obsahu odlišného od usnesení původně
prosazeného zneuţitými hlasy. DĚDIČ117 v této souvislosti poukazuje na problém, který
můţe nastat tehdy, vyţaduje-li zákon, aby o usnesení valné hromady byla pořízena
veřejná listina. Podle Dědiče by proto měl být nový občanský zákoník pro takový případ
116

K tomu citace z Usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2013 sp. zn. II.ÚS 131/11, In: Beck-online [právní
informační systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 3.11.2013]. Dostupné z: http://www.beck-online.cz/:: „je
současně namístě připomenout, že zásada poctivého obchodního styku (na rozdíl od dobrých mravů) představuje
korektiv toliko výkonu práva, nikoliv případný důvod neplatnosti právního úkonu (srov. rozhodnutí Nejvyššího
soudu sp. zn. 32 Cdo 542/2010). Tento korektiv je navíc nutno chápat jako výjimečný instrument, tedy je třeba jej
vnímat jako ultima ratio (srov. Lokajíček, Jan: Zásady poctivého obchodního styku, in: Právní rozhledy 1/2013,
s. 16 a násl.).“
117
DĚDIČ, J. K právní povaze usnesení valné hromady v rekodifikaci soukromého práva. Obchodněprávní
revue. 2011, roč. 3, č. 11, str. 325-332. ISSN 1803-6554. S. 332.
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doplněn o povinnost vypracovat dodatek k původnímu zápisu z valné hromady a
vypracovat novou veřejnou listinu vycházející ze soudního rozhodnutí. Inspirací pro
moţné řešení tohoto problému by mohlo být prozkoumání zahraniční právní úpravy, která
připouští moţnost zdánlivého výkonu hlasovacího práva a musí se tak nutně vypořádat i
s následky takového rozhodnutí.
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Abstrakt
Zneuţití většiny a menšiny hlasů v kapitálové společnosti
Diplomová práce provádí analýzu zneuţití většiny a menšiny hlasů v kapitálové
společnosti v podmínkách nové soukromoprávní úpravy, která je obsaţena v zákoně č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v zákoně č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a druţstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.
Východiskem zkoumání bylo základní srovnání nové legislativy s dosavadními právními
předpisy a popis nejdůleţitějších změn, které přináší úprava nová. Na základě provedené
analýzy autor hodnotí přednosti nové úpravy a pokouší se identifikovat problémy, které
můţou nastat s nabytím její účinnosti. Předmětem zkoumání byla i moţnost uplatnění
dosavadní judikatury při aplikaci nové úpravy. Autor při tom dospěl k závěru, ţe její
vyuţití je moţné výhradně v základních otázkách právních principů a zásad. Důvodem je
to, ţe zneuţití většiny a menšiny hlasů v kapitálové společnosti je v kaţdém jednotlivém
případě natolik svébytná záleţitost, ţe není ţádoucí vytvářet v tomto ohledu nějaká
pevnější hodnotící pravidla pro určité skutkové souvislosti. Naopak by soud měl být
opatrný v pouţití analogie a důkladně posoudit kaţdý jednotlivý případ zneuţití hlasů, i
kdyţ na první pohled by se mohlo zdát, ţe se jedná o obdobné skutkové okolnosti.
Neméně podstatným důvodem pro zvýšenou opatrnost soudu je i to, ţe důsledkem jeho
rozhodnutí můţe být podle nové právní úpravy zdánlivý výkon hlasovacího práva.
Nepřihlédnutí ke zneuţitým hlasům tak můţe způsobit jiný výsledek hlasování valné
hromady, coţ představuje velmi závaţný zásah do právních vztahů společnosti,
společníků a případně i třetích osob.
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Abstract
Abuse of majority and minority votes within the corporate
enterprises
This thesis analyzes the possible abuse of majority and minority votes within the
corporate enterprises in light of a fundamental changes of civil legislation brought by the
Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code of the Czech Republic, as amended, and the Act
No. 90/2012 Coll., on business companies and societies (Czech Business Corporations
Act) as amended. This examination provides a baseline comparison of new legal rules
with the existing legislation and highlights the most important changes that were adopted
in the form of the new regulation. On the basis of the analysis, the author evaluates the
advantages of the new law and attempts to identify problems that may occur when the law
comes into force. The applicability of the existing case law to the new legislation was one
of the objectives of the paper. The author came to the conclusion that the applicability of
the law is limited to the fundamental legal principles and rules only. The reasoning is that
the abuse of majority and minority votes in the corporate enterprises is of such a special
nature that it would not be desirable to create any definite rules of interpretation for all the
cases or the so-called typical cases. On the contrary, the court should be very careful in
the use of analogies and should thoroughly decide each and every case regarding the
abuse of votes, even though at first glance it might seem that a set of facts is similar. The
other reason of equal importance for the court is that under the new legislation it may
adjudicate on the nullity of vote. Not taking into account the abused votes may lead to a
different result of the General Assembly’s vote. This constitutes a very serious
interference with the legal relations of companies, shareholders and perhaps, third parties
as well.
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