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Seznam použitých zkratek 

ABGB: císařský patent č. 946/1811 ř. z., obecný zákoník občanský 

dosavadní právní úprava: právní předpisy České republiky platné a účinné ke dni 
vyhotovení této rigorózní práce, zejména zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

důvodová zpráva statutu evropské soukromé společnosti: důvodová zpráva obsažená 
v návrhu nařízení rady o statutu evropské soukromé společnosti č. 2008/0130 (CNS) ze 
dne 25. června 2008 

Dvanáctá směrnice: Dvanáctá směrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 
v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným 
společníkem v kodifikovaném znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/102/ES ze dne 16. září 2009 

hospodářský zákoník: zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník 

nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným: valná hromada společnosti 
s ručením omezeným 

nová právní úprava: právní předpisy České republiky platné a účinné od 1. ledna 
2014, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech 

nový občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

občanský zákoník: zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

obchodní zákoník: zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník 

použitelné vnitrostátní právo: právo, včetně ustanovení provádějících právo 
Společenství, které se vztahuje na soukromé společnosti s ručením omezeným 
v členském státě, v němž má SPE své sídlo (v rámci pojednání o SPE) 

SPE: evropská soukromá společnost 

společnost: obchodní společnost dle § 1 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech 

statut evropské soukromé společnosti: návrh nařízení rady o statutu evropské 
soukromé společnosti č. 2008/0130 (CNS) ze dne 25. června 2008 

zákon o auditorech: zákon č. 92/2009 Sb., o auditorech 

zákon o obchodních korporacích: zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech 

zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob: zákon č. 304/2013 Sb., 
o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 
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Úvod 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník1, ze dne 3. února 2012, zákon 

č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 

korporacích)2, ze dne 25. ledna 2012 a další doprovodné právní předpisy s sebou 

přinášejí velmi výrazné změny soukromoprávní větve právního řádu, a to již od 1. ledna 

2014, jež je doposud stanoven jako datum účinnosti daných právních předpisů.3 Tato 

„nová právní úprava“4 zejména přináší změny v systematice právní úpravy a dále 

zakotvuje nové a mění dosavadní právní instituty. Ve své rigorózní práci se samozřejmě 

nemohu detailně věnovat všem změnám, které nová právní úprava přinese, a to 

z důvodu její enormní rozsáhlosti. Pozornost zaměřím úžeji, konkrétně na valnou 

hromadu společnosti s ručením omezeným. Svoji rigorózní práci jsem vzhledem k výše 

uvedenému nazval „Valná hromada společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci“. 

Dané téma jsem si zvolil z toho důvodu, že je mi společnost s ručením omezeným 

a zejména její valná hromada blízká, a dále proto, že v právní úpravě valné hromady 

společnosti s ručením omezeným došlo k četným a mnohdy i podstatným změnám. 

Z hlediska obsahu své rigorózní práce se nejprve zaměřím na nastínění 

historického vývoje společnosti s ručením omezeným, které je o to více namístě 

vzhledem k výše uvedené přelomové změně právní úpravy. Dále stručně vymezím 

základní pojmy, které se dle mého valné hromady společnosti s ručením omezeným 

dotýkají a jsou důležité pro ucelený pohled na danou problematiku, především proto, že 

nový občanský zákoník i zákon o obchodních korporacích zakotvují nové či mění 

dosavadní právní instituty, jak jsem již uvedl výše. Konkrétně se budu zabývat pojmy 

právnická osoba, korporace, obchodní korporace, společnost a orgán obchodní 

korporace. Stručně se budu věnovat i samotné společnosti s ručením omezeným a jejím 

základním pojmovým znakům, které se promítají i do úpravy její valné hromady. Přesné 

vymezení a pochopení výše uvedených základních pojmů a základních pojmových 

                                                 
1 Dále jako „nový občanský zákoník“. 
2 Dále jako „zákon o obchodních korporacích“. 
3 Datum 1. ledna 2014 je stanoveno jako datum účinnosti například v ustanovení § 3081 nového 
občanského zákoníku a v ustanovení § 786 zákona o obchodních korporacích. 
4 Právní předpisy České republiky platné a účinné od 1. ledna 2014, zejména zákon č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Dále jako „nová 
právní úprava“. 
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znaků společnosti s ručením omezeným je dle mého nezbytné pro následné pochopení 

a správnou interpretaci právní úpravy valné hromady společnosti s ručením omezeným.  

Hlavní část výkladu, jak vyplývá z názvu mé rigorózní práce, zaměřím na právní 

úpravu valné hromady společnosti s ručením omezeným. Nebudu se ovšem zabývat 

všemi otázkami spojenými s valnou hromadou společnosti s ručením omezeným, a to 

opět z důvodu velké obsáhlosti dané tématiky. Stranou ponechám pojednání 

o rozhodovacích procesech na valné hromadě i mimo ni a s tím spojené rozhodnutí 

valné hromady a jeho neplatnost. Tato problematika by dle mého měla být předmětem 

samostatné práce. Výklad zaměřím na působnost, svolání, usnášeníschopnost, účast 

a průběh valné hromady. Výklad zaměřím na změny, které nová právní úprava přinese, 

kdy se přitom budu snažit poukázat i na pozitiva či negativa těchto změn. Nezaměřím se 

ovšem pouze na změny spojené s novou právní úpravou, ale pojednám také 

o problematických a sporných aspektech „dosavadní právní úpravy“5, kterými se 

doposud zabývala jurisprudence a judikatura, a to zejména z pohledu, jestli a jak se 

s nimi vypořádala nová právní úprava. Cílem mé rigorózní práce je tedy identifikovat 

změny spojené s novou právní úpravou a taktéž její problematická či sporná místa, a to 

ve vztahu k vybraným otázkám týkajícím se valné hromady společnosti s ručením 

omezeným.  

Na konci své rigorózní práce stručně pojednám o evropské soukromé 

společnosti, jakožto možné nové budoucí formě nadnárodního sdružení osob. Při 

pojednání o jakékoliv oblasti právní úpravy totiž nelze opomenout nadnárodní rozměr 

dané problematiky vycházející z práva Evropské unie. 

V závěru své rigorózní práce shrnu, k čemu jsem při zkoumání vybraných otázek 

týkajících se valné hromady společnosti s ručením omezeným z pohledu nové právní 

úpravy došel, kdy nastíním zejména největší změny a sporná a problematická místa 

dané problematiky. 

Při zpracovávání své rigorózní práce budu používat jednak názory jurisprudence, 

obsažené v knižních publikacích, časopiseckých a internetových článcích, a dále právní 

závěry vyslovené judikaturou, a to především Nejvyšším soudem České republiky, 

který vahou svých rozhodnutí ovlivňuje rozhodovací praxi nižších soudů soudní 

                                                 
5 Právní předpisy České republiky platné a účinné ke dni vyhotovení této rigorózní práce, zejména zákon 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“), a zákon č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Dále jako „dosavadní právní úprava“. 
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soustavy i praxi samotnou, a to jak ve vztahu k nové právní úpravě (ze strany 

jurisprudence), tak i dosavadní právní úpravě, jelikož pouze tímto způsobem lze 

dostatečně identifikovat změny a vypořádání se se spornými a problematickými aspekty 

dosavadní právní úpravy z pohledu nové právní úpravy. V rámci výkladu se pokusím 

připojit i vlastní názor na danou problematiku a případně i návrh de lege ferenda. 
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1. Stručný historický exkurz do právní úpravy společnosti 

s ručením omezeným  

1.1. Vznik společnosti s ručením omezeným 

Společnost s ručením omezeným byla poprvé upravena německým zákonem ze 

dne 20. dubna 1892 jakožto Gesellschaft mit beschränkter Haftung se zkratkou GmbH.6 

Jako inspirace pro přijetí tohoto zákona byla použita bavorská společnost s omezenou 

ručební povinností, jež byla upravena zákonem z roku 1869.7 Příčinou vzniku 

společnosti s ručením omezeným byla nespokojenost s právní úpravou obchodních 

společností v rámci jednotlivých právních řádů dané doby, zejména s právní úpravou 

akciové společnosti jakožto zástupkyně kapitálových společností8. Právní úprava jednak 

kladla příliš vysoké nároky na vznik akciových společností a navíc struktura akcionářů 

akciové společnosti byla příliš anonymní. Zakládání veřejných obchodních společností 

a komanditních společností9 přitom nebylo taktéž v oblibě, a to z důvodu neomezeného 

osobního ručení společníků.10 

Řešení spočívalo jednak ve zdokonalení právní úpravy stávajících obchodních 

společností a jednak ve vytvoření nové formy obchodní společnosti v podobě 

společnosti s ručením omezeným. Společnost s ručením omezeným, jak vyplývá z výše 

uvedeného, nevznikla historicky působením praxe, ale byla uměle vykonstruována 

německou právní vědou. Výhodou společnosti s ručením omezeným byla nízká 

kapitálová náročnost a zejména neexistence ručení společníků za závazky společnosti. 

Tato hlavní výhoda společnosti s ručením omezeným ovšem neunikla ani zneužívajícím 

                                                 
6 PELIKÁNOVÁ, Irena; ČERNÁ, Stanislava et al. Obchodní právo: 2, Společnosti obchodního práva 
a družstva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. ISBN 80-7357-149-8., s. 379. 
7 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., s. 16-
17. 
8 Kapitálová společnost je společnost, jejíž podstatou je majetková (kapitálová) účast společníků. 
Majetková účast společníků je v souhrnu vyjádřena výší základního kapitálu. 
9 Veřejná obchodní společnost a komanditní společnost jsou osobními společnostmi. U osobních 
společností je na rozdíl od kapitálových společností kladen velký důraz na osobní substrát tvořený 
jednotlivými společníky. Charakteristickým rysem osobní společnosti je osobní účast společníků na 
chodu společnosti a zejména neomezené solidární ručení společníků za závazky společnosti. 
10 PELIKÁNOVÁ, Irena; ČERNÁ, Stanislava et al. Obchodní právo: 2, Společnosti obchodního práva 
a družstva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. ISBN 80-7357-149-8., s. 47. 
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praktikám.11 Začlenění společnosti s ručením omezeným do právního řádu bylo tudíž 

podrobeno i kritice části německé vědecké společnosti.12 

1.2. Úprava společnosti s ručením omezeným na našem území 

Společnost s ručením omezeným byla na našem území poprvé upravena v roce 

1906. Do právní úpravy ji zakotvil zákon č. 58/1906 ř. z. ze dne 6. března 1906. 

Vzorem tohoto zákona byl výše uvedený německý zákon z roku 1892. Avšak nedošlo 

k úplnému převzetí německé právní úpravy. Zřejmě největší odlišnost spočívala 

v zakotvení tzv. přirůstání podílů13. Německá právní úprava naopak vycházela 

z koncepce možnosti soustředění více podílů v rukou jednoho společníka. Společnost 

s ručením omezeným se po svém začlenění do právní úpravy na našem území rychle 

rozvíjela, kdy toto bylo způsobeno mimo jiné i tím, že k jejímu založení nebylo třeba 

státní koncese.14 

Zákon č. 58/1906 ř. z. byl součástí právního řádu i po vzniku samostatné 

Československé republiky. Vzhledem k jistým zneužívajícím praktikám se ve 20. letech 

20. století objevila snaha o reformu právní úpravy společnosti s ručením omezeným. 

Jistým vzorem bylo doporučující usnesení přijaté na druhém sjezdu československých 

právníků v Brně v roce 1925.15 Ke změnám ovšem v důsledku nedokončení prací na 

unifikaci československého obchodního zákoníku nedošlo. Důvodová zpráva 

dokončené části návrhu unifikovaného československého obchodního zákoníku i přes 

kritiku společnosti s ručením omezeným ze strany právní teorie a praxe obsahovala 

poznámku o nutnosti začlenit tuto sdružovací formu do právní úpravy.16 

                                                 
11 PELIKÁNOVÁ, Irena; ČERNÁ, Stanislava et al. Obchodní právo: 2, Společnosti obchodního práva 
a družstva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. ISBN 80-7357-149-8., s. 28. 
12 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 17. 
13 Princip přirůstání podílů je založen na tom, že společník může mít pouze jeden podíl ve společnosti. To 
znamená, že pokud společník, který již vlastní podíl ve společnosti, nabyde podíl další, tak nedojde 
k tomu, že by daný společník byl majitelem více podílů, ale nový podíl přiroste k podílu původnímu. 
Původní podíl se tedy zvětší o hodnotu podílu nového. 
14 PELIKÁNOVÁ, Irena; ČERNÁ, Stanislava et al. Obchodní právo: 2, Společnosti obchodního práva 
a družstva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. ISBN 80-7357-149-8., 381-382. 
15 Mezi navrhované změny patřilo: 1) přímé právo věřitelů domáhat se náhrady škody vůči členům orgánů 
společnosti, pokud tito nepodají návrh na prohlášení konkursu v situaci, kdy se společnost dostane 
do úpadku, nebo pokud dojde k porušení předpisů o likvidaci; 2) povinnost zveřejnit likvidační bilanci 
společnosti; 3) možnost ustanovení likvidátora soudem a možnost znalecky přezkoumat likvidační bilanci 
společnosti. 
16 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 17-18. 
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V době okupace Československé republiky se platnost zákona č. 58/1906 ř. z. 

odvíjela od dekretu prezidenta republiky č. 11 ze dne 3. srpna 1944, o obnovení 

právního pořádku. Existence právní úpravy společnosti s ručením omezeným již ovšem 

dále netrvala dlouho, jelikož v souvislosti s nástupem komunistického režimu došlo 

k jejímu zrušení zákonem č. 141/1950 Sb., občanský zákoník,17 a to k datu 

31. 12. 1950.18 Důsledkem bylo, že v nekomunistických evropských zemích docházelo 

ke zpreciznění právní úpravy společnosti s ručením omezeným, například v oblasti 

ochrany menšinových společníků, posílení postavení věřitelů a zlepšení organizační 

struktury, zatímco na našem území „společnosti s ručením omezeným nalézaly místo 

jen v učebnicích právního dějepisu“.19 Přijetím zákona č. 141/1950 Sb., občanský 

zákoník, došlo k celkovému zastavení vývoje obchodního práva na našem území. 

Později byl sice přijat zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník20, ale tento nelze 

považovat za pramen obchodního práva. Hospodářský zákoník upravoval zejména vztah 

mezi socialistickými organizacemi a státem. Koncepce dvou výše uvedených právních 

předpisů, spočívající v maximalistické snaze úpravy s četnými veřejnoprávními prvky, 

se bohužel projevila i do následující právní úpravy.21 

Následně byla společnost s ručením omezeným opětovně zakotvena do právního 

řádu novelou hospodářského zákoníku, konkrétně zákonem č. 103/1990 Sb.22 

Komplexnější právní úpravy se ovšem společnost s ručením omezeným dočkala až 

přijetím obchodního zákoníku, který je taktéž zdrojem její dosavadní právní úpravy. 

Přechod mezi právní úpravou hospodářského zákoníku a právní úpravou obchodního 

zákoníku byl z hlediska všech obchodních společností řešen přechodnými ustanoveními 

obsaženými v části IV. obchodního zákoníku, konkrétně ustanoveními § 764 odst. 1 a 2 

obchodního zákoníku.23 Právní úprava obsažená v obchodním zákoníku byla z důvodu 

                                                 
17 Konkrétně se jednalo o § 568 odst. 2 daného zákona. 
18 PELIKÁNOVÁ, Irena; ČERNÁ, Stanislava et al. Obchodní právo: 2, Společnosti obchodního práva 
a družstva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. ISBN 80-7357-149-8., s. 382. 
19 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 18. 
20 Dále jako „hospodářský zákoník“. 
21 Legislativní rada vlády. Důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních korporacích. [online]. 
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, květen 2011 [cit. 2012-11-30]. Dostupné 
z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0, s. 182. 
22 Účinnost této novely byla stanovena ke dni 1. 5. 1990. 
23 Právní úprava § 764 odst. 1 obchodního zákoníku stanovila, že: „Právní povaha veřejných obchodních 
společností, komanditních společností, společností s ručením omezeným a akciových společností, které 
vznikly podle dosavadních právních předpisů, se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne jeho 
účinnosti.“ V šíři, ve které společenská smlouva a stanovy obchodních společností odporovaly 
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své nedokonalosti a taktéž potřeby harmonizace s právem Evropské unie doposud 

několikrát novelizována. V právní úpravě obchodního zákoníku se z hlediska 

odvětvového vnímání práva výrazně projevila tendence zachování svébytnosti 

obchodního práva od práva občanského, což vedlo k nežádoucí duplicitě úpravy práva 

obchodního vzhledem k úpravě práva občanského.24 

Jak jsem již v úvodu nastínil, tak do právní úpravy nejen společnosti s ručením 

omezeným výrazně zasáhlo přijetí nového občanského zákoníku a zákona o obchodních 

korporacích. Nový občanský zákoník vychází z jednoty soukromého práva, což 

znamená, že právo obchodní je pojímáno jako disciplína práva soukromého, jež je 

obecně upraveno novým občanským zákoníkem. Zákon o obchodních korporacích proto 

zásadně vychází ze subsidiarity nového občanského zákoníku, mimo jiné i z pojmosloví 

a zásad novým občanským zákoníkem upravených. Zákon o obchodních korporacích je 

obecně založen na konzervativním přístupu ve vztahu ke změnám v právní úpravě tak, 

aby nenarušoval dosavadní právní uspořádání a právní jistotu. Jednou z oblastí, kde je 

tento přístup částečně opuštěn, je právní úprava společnosti s ručením omezeným, a to 

z důvodu její nekonkurenceschopnosti oproti právním úpravám jiných zemí.25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
donucujícím ustanovením obchodního zákoníku, pozbyly účinnosti dle § 764 odst. 2 obchodního 
zákoníku. Daná ustanovení těchto dokumentů musela být následně uvedena v soulad s donucujícími 
ustanoveními obchodního zákoníku do jednoho roku od data nabytí jeho účinnosti. V opačném případě po 
výzvě ze strany rejstříkového soudu a po poskytnutí přiměřené doby k nápravě následovalo zrušení 
společnosti s likvidací. 
24 Legislativní rada vlády. Důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních korporacích. [online]. 
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, květen 2011 [cit. 2012-11-30]. Dostupné 
z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0, s. 183-185. 
25 Legislativní rada vlády. Důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních korporacích. [online]. 
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, květen 2011 [cit. 2012-11-30]. Dostupné 
z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0, s. 184-187. 
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2. Pojmy spojené se společností s ručením omezeným a její 

valnou hromadou 

V této části rigorózní práce se budu zabývat některými základními pojmy, které 

dle mého názoru úzce souvisí se společností s ručením omezeným a její valnou 

hromadou a jejichž přesné vymezení a pochopení je nezbytné pro následnou správnou 

interpretaci právní úpravy valné hromady společnosti s ručením omezeným, zejména 

těch částí právní úpravy, které jsou sporné či mezerovité. 

2.1. Právnická osoba 

Pokud je pojednáváno o nositelích práv a povinností, konkrétně v podobě 

společnosti s ručením omezeným, tak je nejprve vhodné tyto nositele práv a povinností 

právně definovat. Nositelem práv a povinností je z hlediska právního osoba. Osoby 

můžeme dělit na osoby fyzické a osoby právnické.26 Pojem právnické osoby přitom není 

z hlediska historického příliš starý. V Evropě se tento pojem vyvinul z pojmu „morální 

osoba“, který vznikl na přelomu 18. a 19. století.27 Pojem morální osoby upravoval 

i císařský patent č. 946/1811 ř. z., obecný zákoník občanský (neboli „ABGB“).28 ABGB 

obsahoval významné ustanovení § 26, které korporacím, jakožto právnickým osobám, 

přisuzovalo „zpravidla stejná práva jako jednotlivým (roz. fyzickým) osobám“. Dané 

ustanovení tedy bez dalšího přisuzovalo právní subjektivitu29 právnické osobě jakožto 

fiktivnímu právnímu útvaru30. Fyzické osobě je naopak právní subjektivita přiznána již 

samotným narozením.31 Po začlenění právnických osob do právní úpravy se objevila 

                                                 
26 PELIKÁNOVÁ, Irena; ČERNÁ, Stanislava et al. Obchodní právo: 2, Společnosti obchodního práva 
a družstva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. ISBN 80-7357-149-8., s. 28-29. 
27 Faktické sdružení lidí, které bylo právem méně či více upraveno, má ovšem již daleko delší historii. 
Počátky bychom mohli spatřovat již v právu římském. 
28 Dále jako „ABGB“. 
29 V daném kontextu se právní subjektivitou rozumí způsobilost k právům a povinnostem dle § 7 odst. 1 
a § 18 odst. 1 občanského zákoníku. V rámci ustanovení § 15 odst. 1 nového občanského zákoníku byl 
pojem způsobilosti k právním úkonům nahrazen pojmem „právní osobnost“. 
30 Takto je právnická osoba chápána z hlediska teorie fikce. 
31 Tuto premisu můžeme ovšem přijmout pouze, pokud připustíme existenci tzv. přirozeného práva. 
Z pohledu práva pozitivního jsou všechny subjekty nadány právní subjektivitou až na základě jejího 
přiznání právní úpravou. Podle pozitivního práva je tedy pro to, aby byl člověk, jakožto jeden z právních 
subjektů, nadán právní subjektivitou, vedle samotného narození třeba objektivní normy, která mu právní 
subjektivitu přizná. Tudíž i u člověka je právní subjektivita z hlediska práva pozitivního pojímána nikoliv 
jako atribut přirozený, ale jako atribut daný právem. Rozdíl v právní subjektivitě fyzické osoby 
a právnické osoby není tudíž z hlediska pozitivního práva dán tím, že jedna je přirozená a druhá 
vytvořená právem. Rozdíl je v tom, že u fyzických osob je právní subjektivita přiznána reálnému 
subjektu, zatímco u právnických osob je právní subjektivita přiznána fiktivnímu právnímu útvaru. 
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snaha o vytvoření jejich teoretické koncepce, avšak bez většího úspěchu. V praxi je 

přitom jedno, že právo nedokáže subjekty, které neustále vstupují do právních vztahů, 

přesně definovat.32  

Důsledkem výše uvedeného je, že nová právní úprava, stejně jako předtím 

dosavadní právní úprava, neobsahuje definici právnické osoby. Ohledně právnické 

osoby lze nicméně říci toliko, že právnickými osobami jsou ty subjekty, o kterých to 

zákon výslovně stanoví. Každá právnická osoba přitom musí mít vlastní název, sídlo, 

statutární orgán a předmět činnosti.33 

2.2. Korporace 

Soukromoprávní korporace34 je druhem soukromoprávního sdružení osob, tedy 

tzv. útvarem asociační povahy35, jež je upraven objektivním právem36. Soukromoprávní 

sdružení osob lze charakterizovat jako „sdružení občanů, které bylo vytvořeno na 

základě dobrovolného rozhodnutí občanů, jež toto sdružení jako členové vytvářejí, a to 

za účelem dosahování právem dovoleného cíle“. Soukromoprávní sdružení osob lze 

dělit 37 na spolky (korporace)38 a společnosti (society)39. Rozlišování mezi korporacemi 

a societami má své počátky již v právu římském.40 

Pojem korporace je jeden z klíčových pojmů, který je užíván jak novým 

občanským zákoníkem, tak zejména zákonem o obchodních korporacích. Dle 

                                                 
32 KNAPP, Viktor. O právnických osobách. Právník. 1995, roč. 134, č. 10-11. ISSN 0324-7007., s. 980-
985. 
33 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 1-2. 
34 Od těchto je třeba odlišit korporace veřejnoprávní, jimiž jsou stát, obec, územní samosprávné celky, 
profesní komory a dále fundace a ústavy. 
35 Útvar asociační povahy je tradičně považován za sdružení osob. 
36 Objektivní právo je právo v normativním smyslu, tedy souhrn právních norem jakožto obecně 
závazných pravidel chování stanovených či uznaných státem. 
37 Rozlišujícími kritérii jsou právní povaha, účel, povaha členské základny a organizační uspořádání. 
38 Z hlediska právní povahy má korporace povahu samostatné právní entity, která vlastním jménem 
vstupuje do právních vztahů s třetími osobami. Z hlediska účelu může korporace vedle výdělečné činnosti 
vykonávat i činnosti jiné. Korporace dále není v rámci své existence vázána na členskou základnu, tudíž 
změny v členské základně nemají vliv na její existenci. Korporace má vlastní název, pevnou organizační 
strukturu tvořenou jednotlivými orgány korporace a majetek oddělený od majetku členů. 
39 Z hlediska právní povahy je societa pouhým obligačním vztahem, který nemá povahu samostatné 
právní entity. Předmět society jakožto obligačního vztahu může být pouze majetkové povahy, tudíž 
societa může vykonávat pouze výdělečnou činnost. Existence society je vázána na její členy, a proto 
nemůže docházet ke změnám v členské základně. Societa přitom nemusí mít vlastní název ani organizační 
strukturu. 
40 PELIKÁNOVÁ, Irena; ČERNÁ, Stanislava et al. Obchodní právo: 2, Společnosti obchodního práva 
a družstva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. ISBN 80-7357-149-8., s. 11-17. 
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ustanovení § 210 odst. 1 nového občanského zákoníku je korporace výslovně 

prohlášena za právnickou osobu. Korporace se v rámci nové právní úpravy dělí na 

spolky41 a obchodní korporace42. V souladu s výše uvedeným je tedy korporace dle 

ustanovení § 210 odst. 1 nového občanského zákoníku třeba považovat za 

soukromoprávní sdružení osob v podobě soukromoprávních korporací. K tomu, že se 

jedná o soukromoprávní korporace, přispívá i skutečnost, že jejich úprava je obsažena 

v novém občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích, jež jsou předpisy 

soukromoprávní povahy. 

2.2.1. Obchodní korporace 

Jak jsem již uvedl výše, tak obchodní korporace je druhem soukromoprávního 

sdružení osob. Z hlediska teoretického je ovšem povaha některých obchodních 

korporací jakožto soukromoprávních sdružení osob právní teorií zpochybňována. Je 

tomu tak proto, že některé z nich, konkrétně společnost s ručením omezeným a akciová 

společnost, mohou být založeny jediným zakladatelem, popřípadě za jejich existence 

může dojít k soustředění všech podílů43 v rukou jediného společníka, v rámci právní 

úpravy zákona o obchodních korporacích dle ustanovení § 11.44 U jednočlenných 

společností totiž není naplněn jeden ze základních znaků soukromoprávního sdružení 

osob, a to osobní substrát v podobě alespoň dvou osob. Ve všech ostatních znacích 

přitom jednočlenné společnosti kritéria vyžadovaná pro soukromoprávní korporaci 

splňují. Dle názoru části jurisprudence lze za použití fikce, i když to odporuje „principu 

teoretické čistoty“, říci, že i jednočlenné společnosti jsou soukromoprávními 

korporacemi.45 Jiná část jurisprudence daný problém řeší trochu odlišně, a to 

konstatováním, že se jedná o výjimku z teoretické koncepce soukromoprávních 

korporací, která nebrání tomu, aby za ně byly považovány i jednočlenné společnosti.46 

Jiná část jurisprudence jednočlenné společnosti bez dalšího považuje za 

                                                 
41 Ustanovení § 214 a násl. nového občanského zákoníku. 
42 Ustanovení § 1 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích. 
43 Podíl společníka společnosti s ručením omezeným dle dosavadní právní úpravy obsažené v § 114 odst. 
1 obchodního zákoníku představoval obchodní podíl. Nově již dle § 31 a § 133 zákona o obchodních 
korporacích podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným představuje podíl. 
44 Jedná se o tzv. jednočlenné neboli unipersonální společnosti. 
45 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 14-15. 
46 PELIKÁNOVÁ, Irena. Základy obchodního práva. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: ALEKO, 1991. 
ISBN 80-85341-09-3., s. 41. 
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soukromoprávní korporace sui generis, a to na základě výslovného ustanovení zákona. 

Navíc dodává, že ani jednočlenná společnost, jejíž osobní substrát je tvořen pouze 

jednou osobou, nemůže bez tohoto osobního substrátu existovat.47 Výše uvedené je 

v souladu s koncepcí obsaženou v ustanovení § 210 odst. 2 nového občanského 

zákoníku, jež stanoví, že: „Na právnickou osobu tvořenou jediným členem se hledí jako 

na korporaci.“ Toto ustanovení tedy reaguje na problém teoretické povahy, který by 

v praxi, stejně jako tomu bylo doposud, zřejmě nečinil žádné obtíže, nicméně z hlediska 

právní jistoty a „čistoty právní úpravy“ jej považuji za vhodné. 

Ustanovení § 1 odst. 1 zákona o obchodních korporacích stanoví, že: 

„Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost“)48 

a družstva.“ Zákon o obchodních korporacích je tudíž i nadále založen na uzavřeném 

systému obchodních korporací, kdy připouští pouze existenci čtyř společností 

a družstva.49 Nesmíme ovšem zapomenout na tři nadnárodní formy sdružení osob 

vycházející z práva Evropské unie, jež jsou uvedeny v § 1 odst. 2 a 3 zákona 

o obchodních korporacích.50 

2.2.1.1. Společnost 

Jelikož společnost s ručením omezeným, na jejíž valnou hromadu je zaměřena 

tato rigorózní práce, je společností dle § 1 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tak 

je namístě daný pojem vymezit. 

Vymezit precizně pojem společnost z hlediska teoretického je prakticky 

nemožné. Je tomu tak zejména proto, že jednotlivé druhy společností mají odlišné 

základní znaky, a dále proto, že jednotlivé druhy společností se v průběhu času vyvíjely 

nezávisle na sobě, kdy během vývoje právní úpravy docházelo ke změnám, které ne 

vždy dopadaly na všechny druhy společností, popřípadě nikoliv na všechny stejně. 

V rámci právních řádů jednotlivých zemí byl přitom vývoj odlišný.51 Nelze tudíž 

                                                 
47 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 2-3. 
48 Dále budu taktéž, stejně jako zákon o obchodních korporacích, pro obchodní společnosti používat 
zkratku „společnost“. 
49 HAVEL, Bohumil. Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace. Obchodněprávní revue. 
2011, roč. 3, č. 12. ISSN 1803-6554., s. 351. 
50 Jsou jimi evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení, jakožto společnosti, 
a evropská družstevní společnost, jakožto družstvo. 
51 To vychází ze skutečnosti, že právní řády jednotlivých zemí jsou na sobě nezávislé. Jediným pojítkem 
mezi nimi je mezinárodní právo. 
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vyprecizovat jednotlivé znaky pojmu společnost tak, aby bezvýhradně dopadaly na 

všechny druhy společností. Nicméně i přesto nelze rezignovat na snahu o vymezení 

pojmu společnost. Společnost lze kupříkladu definovat takto: „Společnosti jsou 

soukromoprávními sdruženími osob vzniklých na základě smlouvy, jejichž účelem je 

podnikání, společníci poskytují do podnikání vklady a rozdělují si zisk, kterého dosáhli, 

popř. společně se podílejí na docílených úsporách.“52 Avšak tato definice nemůže platit, 

jak jsem již uvedl, bez výjimek.53 Dle mého je vymezení pojmu společnost důležité. Je 

tomu tak z důvodu lepšího pochopení společných znaků jednotlivých druhů společností 

a dále především z důvodu pochopení specifik, která jednotlivé druhy společností od 

sebe odlišují. Účelnost vymezení pojmu společnost shledává i část jurisprudence.54 Jiná 

část jurisprudence je názoru odlišného.55 

2.3. Orgán obchodní korporace 

Pojem „orgán obchodní korporace“ ani „orgán společnosti“ není v rámci nové 

právní úpravy, stejně jako pojem „orgán obchodní společnosti“ dle dosavadní právní 

úpravy, definován, i když s nimi zákonná úprava často operuje. Jurisprudence pojem 

orgán obchodní společnosti dle dosavadní právní úpravy definovala tak, že orgány 
                                                 
52 PELIKÁNOVÁ, Irena; ČERNÁ, Stanislava et al. Obchodní právo: 2, Společnosti obchodního práva 
a družstva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. ISBN 80-7357-149-8., s. 37-44. 
53 Společnost nemusí být vždy sdružením osob, jelikož existují i jednočlenné společnosti. V případě 
jednočlenných společností taktéž z povahy věci nedochází k založení společnosti na základě smlouvy, ale 
na základě jednostranného projevu vůle jejího zakladatele. Dále nikoliv společníci všech společností jsou 
ze zákona povinováni vnést do společnosti vklad. Jedná se o společníky veřejné obchodní společnosti 
a komplementáře, jakožto jedny ze společníků komanditní společnosti. Účelem společnosti nemusí být 
pouze podnikání, jelikož zákon připouští zakládání společností i za jiným účelem než podnikáním. Dle 
mého je nově možné nejen společnost s ručením omezeným a akciovou společnost, ale i veřejnou 
obchodní společnost a komanditní společnost založit za jiným účelem než podnikáním. To vyplývá ze 
zákonného ustanovení § 2 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, které stanoví, že: „Osobní společnost 
může být založena jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku.“ Na základě 
gramatického (spojky „nebo“) a logického výkladu lze dle mého dovodit, že předmětem činnosti osobní 
společnosti může být i jen správa vlastního majetku, aniž by společnost vykonávala podnikatelskou 
činnost. Ke stejnému závěru lze dle mého u veřejné obchodní společnosti dospět i z její definice obsažené 
v § 95 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, která stanoví, že: „Veřejná obchodní společnost je 
společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za 
její dluhy společně a nerozdílně.“ Takto uvedené platí i pro komanditní společnost, jelikož předmět 
činnosti komanditní společnosti není v rámci její právní úpravy vymezen a § 119 zákona o obchodních 
korporacích stanoví, že pokud z hlavy III upravující komanditní společnost neplyne něco jiného, tak se na 
komanditní společnost použijí přiměřeně ustanovení o veřejné obchodní společnosti. Je tedy třeba 
přiměřeně použít § 95 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vymezující předmět činnosti veřejné 
obchodní společnosti. 
54 PELIKÁNOVÁ, Irena; ČERNÁ, Stanislava et al. Obchodní právo: 2, Společnosti obchodního práva 
a družstva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. ISBN 80-7357-149-8., s. 37. 
55 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 15. 
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obchodní společnosti jsou „jejich organizační články (strukturní části) pověřené na 

základě zákona nebo stanov určitými rozhodovacími nebo jednatelskými funkcemi“,56 

nebo tak, že orgány obchodní společnosti jsou „vnitřní útvary společnosti bez právní 

subjektivity tvořené určitou osobou nebo skupinou osob, které zajišťují fungování 

obchodní společnosti jako právnické osoby buď ve vztahu k třetím osobám, nebo uvnitř 

obchodní společnosti“.57 Tyto definice lze dle mého aplikovat i na pojem orgán 

obchodní korporace dle nové právní úpravy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 PELIKÁNOVÁ, Irena; ČERNÁ, Stanislava et al. Obchodní právo: 2, Společnosti obchodního práva 
a družstva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. ISBN 80-7357-149-8., s. 59. 
57 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-
071-1., s. 441. 
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3. Charakteristika společnosti s ručením omezeným a její 

právní úpravy 

3.1. Nová právní úprava 

Dosavadní právní úprava společnosti s ručením omezeným obsažená 

v obchodním zákoníku byla tvořena častými odkazy na úpravu akciové společnosti, a to 

i z hlediska požadavků, které pro akciovou společnost, nikoliv však pro společnost 

s ručením omezeným, vyžadovalo právo Evropské unie, čímž docházelo ke kladení 

zbytečně vysokých požadavků na jednodušší společnosti s ručením omezeným, i když 

to nebylo nutné.58 Právní úprava obsažená v zákoně o obchodních korporacích odkazy 

na akciovou společnost již téměř neobsahuje. Velmi významné je i to, že vychází 

z „nového půdorysu soukromého práva“ v podobě nového občanského zákoníku. 

Změny koncepce společnosti s ručením omezeným jsou přitom prováděny i v jiných 

evropských zemích.59 Na půdě Evropské unie se dále objevila snaha o přijetí Statutu 

Evropské soukromé společnosti v podobě návrhu nařízení rady o statutu evropské 

soukromé společnosti č. 2008/0130 (CNS) ze dne 25. 6. 200860, jež je ekvivalentem 

společnosti s ručením omezeným dle naší právní úpravy.61 

Přechod z dosavadní právní úpravy na novou právní úpravu je z hlediska 

společnosti s ručením omezeným řešen v části druhé hlavě II zákona o obchodních 

korporacích, konkrétně v ustanovení § 775 a násl. zákona o obchodních korporacích.62 

                                                 
58 ČECH, Petr. S.r.o. po rekodifikaci. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR [cit. 2012-01-11]. Dostupné 
z http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/napsali-o-nas/100-s-r-o-po-rekodifikaci.html. 
59 Jedná se například o Velkou Británii, Francii, Rakousko, Švýcarsko, Dánsko, Polsko, Slovensko nebo 
Německo. 
60 Dále jako „statut evropské soukromé společnosti“. 
61 HAVEL, Bohumil. Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace. Obchodněprávní revue. 
2011, roč. 3, č. 12. ISSN 1803-6554., s. 351. 
62 Podstatná jsou zejména ustanovení § 777 odst. 1, 2, 4 a 5 zákona o obchodních korporacích. 
Z ustanovení § 777 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyplývá, že ujednání společenských smluv 
obchodních korporací vzniklých před účinností zákona o obchodních korporacích, která jsou v rozporu 
s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, se k datu účinnosti zákona o obchodních 
korporacích zrušují. Dle ustanovení § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích budou mít dotyčné 
obchodní korporace, tedy i společnosti s ručením omezeným, následně 6 měsíců na to, aby společenskou 
smlouvu přizpůsobili úpravě zákona o obchodních korporacích, jinak je soud po výzvě a stanovení 
dodatečné přiměřené lhůty na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, 
zruší a nařídí jejich likvidaci. Daná ustanovení jsou ekvivalentem přechodného ustanovení obsaženého 
v § 764 odst. 2 obchodního zákoníku, které řešilo přechod z právní úpravy hospodářského zákoníku na 
právní úpravu obchodního zákoníku. V ustanovení § 777 odst. 4 zákona o obchodních korporacích je dále 
stanovena právní fikce, dle které jsou součástí společenských smluv obchodních korporací, tedy 
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3.2. Definice a základní znaky společnosti s ručením omezeným 

3.2.1. Definice společnosti s ručením omezeným 

Zákonná definice společnosti s ručením omezeným obsažená v rámci dosavadní 

právní úpravy v ustanovení § 125 odst. 1 obchodního zákoníku zněla následovně: 

„Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady 

společníků a jejíž společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno 

splacení vkladů do obchodního rejstříku (§ 106 odst. 2).“ Definice obsažená v rámci 

nové právní úpravy v ustanovení § 132 odst. 1 zákona o obchodních korporacích zní: 

„Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně 

a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného 

v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.“63 Na 

základě porovnání výše uvedených definic lze dle mého říci, že pojetí společnosti 

s ručením omezeným zůstalo v zákoně o obchodních korporacích zachováno, kdy došlo 

k pouhému upozadění významu jejího základního kapitálu64 a výslovnému stanovení 

okamžiku, ke kterému se váže ručení společníků za dluhy společnosti. 

3.2.2. Společnost s ručením omezeným jako právnická osoba 

Společnost s ručením omezeným byla zákonnou úpravou od svého počátku 

řazena mezi právnické osoby. Bylo tedy vyloučeno o tomto z hlediska teoretického vést 

                                                                                                                                               
i společností s ručením omezeným, které vznikly před účinností zákona o obchodních korporacích, 
ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, pokud nejsou 
v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích nebo se od nich společníci 
neodchýlili ve společenské smlouvě. Díky tomuto ustanovení de facto může právní úprava obchodního 
zákoníku v šíři, ve které upravuje práva a povinnosti společníků a ve které neodporuje donucujícím 
ustanovením zákona o obchodních korporacích, „přežít“ i po celou dobu účinnosti zákona o obchodních 
korporacích. Ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích dává vedle toho obchodním 
korporacím, tedy i společnostem s ručením omezeným, možnost zcela se podřídit úpravě zákona 
o obchodních korporacích, a to do 2 let od účinnosti zákona o obchodních korporacích prostřednictvím 
změny svých společenských smluv. Jelikož daný postup spočívá ve změně společenské smlouvy, a je jím 
zasahováno do práv a povinností všech společníků, tak bude pro danou změnu společenské smlouvy třeba 
souhlasu všech společníků dle § 171 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 
63 Právní úprava obchodního rejstříku je nově obsažena v § 42 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob (dále jako „zákon o veřejných rejstřících právnických 
a fyzických osob“). 
64 To je spojeno s opuštěním koncepce základního kapitálu jakožto garančního fondu věřitelů stanovením 
minimální výše vkladu a tím i možného základního kapitálu společnosti s ručením omezeným (v podobě 
jednočlenné společnosti) v § 142 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na pouhou 1 Kč. 
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jakoukoliv polemiku.65 Dosavadní právní úprava přiznávala společnosti s ručením 

omezeným povahu právnické osoby v § 56 odst. 1 obchodního zákoníku. Společnosti 

s ručením omezeným je přiznána povaha právnické osoby taktéž i dle § 210 odst. 1 

nového občanského zákoníku ve spojení s § 1 odst. 1 a 2 zákona o obchodních 

korporacích. V tomto ohledu tedy nedošlo k žádné změně. 

3.2.3. Společnost s ručením omezeným jako korporace 

Jak jsem již uvedl v pojednání o korporaci, tak obchodní korporace je druhem 

soukromoprávní korporace obecně upravené novým občanským zákoníkem 

v ustanovení § 210 a násl. Ustanovení § 1 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích 

jako jednu z obchodních korporací stanoví i společnost s ručením omezeným. Dle § 210 

odst. 2 nového občanského zákoníku je přitom třeba i jednočlennou společnost 

s ručením omezeným považovat za korporaci. 

3.2.4. Kapitálová povaha 

Společnost s ručením omezeným je obecně jurisprudencí charakterizována jako 

kapitálová společnost.66 Tento charakteristický rys je odvozován především 

z povinnosti společnosti s ručením omezeným vytvářet základní kapitál.67 To je 

doprovázeno povinností každého společníka vnést do společnosti s ručením omezeným 

vklad proto, aby v ní nabyl podíl. Zákon o obchodních korporacích nově v § 142 odst. 1 

zakotvuje možnost vkladu ve výši pouhé 1 Kč. U jednočlenné společnosti s ručením 

omezeným tedy může být po nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích 

základní kapitál pouze ve výši 1 Kč. Část jurisprudence vklad a s tím spojený základní 

kapitál ve výši pouhých několika korun, tedy podkapitalizovanou společnost s ručením 

omezeným, nedoporučuje z důvodu neustálé hrozby úpadku ohrožujícího samotnou 

existenci společnosti.68 V rámci nové právní úpravy tudíž došlo k opuštění koncepce 

                                                 
65 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 14. 
66 Např. ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-
6., s. 15; PELIKÁNOVÁ, Irena; ČERNÁ, Stanislava et al. Obchodní právo: 2, Společnosti obchodního 
práva a družstva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. ISBN 80-7357-149-8., s. 383-384. 
67 Ustanovení § 30 zákona o obchodních korporacích stanoví, že: „Základní kapitál obchodní korporace je 
souhrn všech vkladů.“ 
68 ČECH, Petr. S.r.o. po rekodifikaci. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR [cit. 2012-01-11]. Dostupné 
z http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/napsali-o-nas/100-s-r-o-po-rekodifikaci.html. 
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základního kapitálu jakožto garančního fondu věřitelů.69 Tímto je reagováno na 

skutečnost, že ani dle dosavadní právní úpravy, jež stanovovala povinnou tvorbu 

základního kapitálu ve výši minimálně 200.000 Kč, tento neplnil svoji funkci. Část 

jurisprudence na základě tohoto uvádí, že základní kapitál bude nově možno pojímat 

jako pouhou účetní položku.70 I přes podstatné upozadění významu základního kapitálu 

společnosti s ručením omezeným je dle části jurisprudence třeba společnost s ručením 

omezeným i nadále považovat za kapitálovou společnost. Znakem kapitálové 

společnosti totiž není pouze povinně tvořený základní kapitál, ale i oddělení majetku 

společnosti a společníka, nemožnost společníka vyjmout majetek vložený do 

společnosti formou vkladu, oddělená správa společnosti a omezené či žádné ručení 

společníků za dluhy společnosti.71 Zákon o obchodních korporacích společnost 

s ručením omezeným výslovně řadí mezi kapitálové společnosti v ustanovení § 1 odst. 2 

společně s akciovou společností. Dle mého je z hlediska teoretického, bez ohledu na 

dané ustanovení, třeba i nadále společnost s ručením omezeným považovat za 

kapitálovou společnost. V konkrétním případě může být ovšem kapitálová povaha 

společnosti s ručením omezeným částečně oslabena, kdy společnost s ručením 

omezeným se takto může přiblížit k pomezí oddělující kapitálové a osobní 

společnosti.72 V jiném případě může společnost s ručením omezeným naopak silně 

vykazovat znaky kapitálové společnosti.73 To je důsledkem velké variability právní 

                                                 
69 Ochrana věřitelů je uskutečňována prostřednictvím testu úpadku upraveného v § 182 a 183 zákona 
o obchodních korporacích, který stanovuje povinnost svolat valnou hromadu, pokud společnosti hrozí 
úpadek, viz HAVEL, Bohumil. Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace. Obchodněprávní 
revue. 2011, roč. 3, č. 12. ISSN 1803-6554., s. 351-352. To je spojeno s novou povinností členů orgánů 
obchodní korporace vrátit prospěch, který obdrželi od obchodní korporace až za období 2 let zpětně před 
právní mocí rozhodnutí o úpadku, pokud v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili vše potřebné a 
rozumně předpokládané pro odvrácení hrozícího úpadku společnosti, o němž věděli nebo měli a mohli 
vědět, dle § 62 zákona o obchodních korporacích. Tím bude například právě povinnost svolat valnou 
hromadu dle § 182 a 183 zákona o obchodních korporacích. 
70 BOGUSKÝ, Pavel. Společnost s ručením omezeným ve světle návrhu zákona 
o obchodních korporacích. VŠEHRD. 2011. ISSN 1210-5740. Dostupné také 
z http://casopis.vsehrd.cz/2011/12/spolecnost-s-rucenim-omezenym-ve-svetle-navrhu-zakona-o-
obchodnich-korporacich/. 
71 HAVEL, Bohumil. Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace. Obchodněprávní revue. 
2011, roč. 3, č. 12. ISSN 1803-6554., s. 352. 
72 Může se jednat například o případ, kdy by byl pouze malý počet společníků ve společnosti (například 
dva nebo tři), každý by byl povinován vkladem ve výši pouhých několika tisíc korun, práva a povinnosti 
společníků by byly z hlediska kvantitativního stejná i přes odlišnou výši vkladů a všichni společníci by se 
podíleli na chodu společnosti, kdy by mimo jiné vykonávali funkci jednatele. 
73 Může se například jednat o případ, kdy by ve společnosti byla velká společenská základna (například 
ve výši 100 společníků), společníkům by byla stanovena vysoká vkladová povinnost, kdy podíl 
společníků by navíc byl představován kmenovým listem dle § 137 a násl. zákona o obchodních 
korporacích, společenská smlouva by stanovovala více druhů podílů, kdy s jedním druhem by bylo 
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úpravy společnosti s ručením omezeným dané dispozitivními ustanoveními zákona 

o obchodních korporacích. Míra dispozitivity právní úpravy společnosti s ručením 

omezeným je dle mého přitom v rámci zákona o obchodních korporacích ještě větší, než 

jaká byla v rámci dosavadní právní úpravy obsažené v obchodním zákoníku. K tomu viz 

blíže pojednání o valné hromadě společnosti s ručením omezeným. Z pohledu 

kapitálových společností je společnost s ručením omezeným častěji zakládanou 

společností oproti akciové společnosti, avšak z hlediska velikosti základního kapitálu 

mají naopak velkou převahu akciové společnosti.74 

3.3. Orgány společnosti s ručením omezeným 

Jelikož společnost s ručením omezeným, stejně jako jiné druhy 

soukromoprávních korporací, je fiktivně existující osobou, tak je nezbytné zákonem 

stanovit organizační strukturu, která zajistí její fungování směrem dovnitř i navenek.75  

Mezi obligatorní orgány, které musí společnost s ručením omezeným zřídit, patří 

valná hromada a dále jednatel či jednatelé. Zákon č. 92/2009 Sb., o auditorech76, pro 

společnost s ručením omezeným, která naplní znaky subjektu veřejného zájmu 

definovaného v § 2 písm. m) zákona o auditorech77, dále stanoví povinnost zřídit výbor 

pro audit dle § 44 daného zákona, jinak jeho činnost musí vykonávat dozorčí orgán.78 

Tím ovšem nedochází k vyloučení odpovědnosti členů jiných orgánů společnosti.79  

Fakultativní orgán společnosti s ručením omezeným, jehož zřízení výslovně 

připouští ustanovení § 201 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je dozorčí rada. 

Ustanovení § 201 odst. 1 zákona o obchodních korporacích stanoví, že dozorčí rada je 

                                                                                                                                               
spojeno takřka pouze právo na podíl na zisku, a žádný ze společníků by se nepodílel na chodu 
společnosti. 
74 V roce 2011 bylo 93,13 % společností s ručením omezeným oproti 6,87 % akciových společností, 
zatímco souhrn základního kapitálu byl u společností s ručením omezeným ve výši 28,61 % oproti 
71,39 % u akciových společností, viz ČEKIA, a.s. Většina firem v Česku je podkapitalizovaná. [online]. 
ČEKIA, a.s. [cit. 2012-11-26]. Dostupné z http://www.cekia.cz/cz/tiskove-zpravy/357-tz120320. 
75 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 6. 
76 Dále jako „zákon o auditorech“. 
77 Jedná se o případ, kdy počet zaměstnanců společnosti s ručením omezeným za bezprostředně 
předcházející účetní období převýší počet 4 000. 
78 V takovém případě má společnost povinnost uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup, který 
orgán plní funkce výboru pro audit, a které osoby jsou jeho členy. 
79 ŠTENGLOVÁ, Ivana; Stanislav PLÍVA; Miloš TOMSA et al. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7., s. 421-422. 
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zřízena, pokud tak stanoví společenská smlouva nebo jiný právní předpis.80 Jelikož 

zřízení dozorčí rady může povinně stanovit jiný právní předpis, tak o dozorčí radě 

společnosti s ručením omezeným dle mého nelze striktně hovořit jako o orgánu 

fakultativním. Fakultativní zřízení dozorčí rady bude dle mého vhodné v případě, kdy 

ve společnosti bude větší počet společníků a podíl bude představován kmenovým 

listem81. 

Společnost s ručením omezeným může dle mého zřídit taktéž „fakultativní 

orgán, který není předpokládán zákonem“. Shodně stanoví i část jurisprudence82 

a judikatura83. Dle mého lze možnost zřízení i jiných, než zákonem upravených orgánů, 

vyvodit ze skutečnosti, že v rámci soukromoprávní větve právního řádu je umožněno 

činit vše, co zákon nezakazuje.84 Přitom jak obecná úprava orgánů obchodní korporace 

v ustanovení § 44 a násl. zákona o obchodních korporacích, tak ani úprava společnosti 

s ručením omezeným v ustanovení § 132 a násl. zákona o obchodních korporacích 

neupravuje výčet orgánů společnosti s ručením omezeným ani zřízení jiných než 

zákonem výslovně upravených orgánů nezakazuje. Možnost zřízení daných orgánů 

ovšem připouštím pouze na základě výslovné úpravy ve společenské smlouvě. Danému 

orgánu ovšem nebude moci být svěřena žádná pravomoc, která je svěřena orgánu 

zákonem výslovně upravenému, a to nikoliv pouze ve vztahu k obligatorním orgánům 

v podobě valné hromady a jednatele či jednatelů, ale taktéž ve vztahu k fakultativnímu 

orgánu v podobě dozorčí rady, jinak by totiž došlo k obcházení zákona. 

                                                 
80 Jedná se například o zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, konkrétně § 6 odst. 1 
písm. a) daného zákona, který pro společnost s ručením omezeným, která chce získat povolení k činnosti 
obchodníka s cennými papíry, stanoví právě povinnost zřízení dozorčí rady, a to s pravomocemi, které 
jsou zákonem stanoveny pro dozorčí radu akciové společnosti. 
81 Kmenový list je dle § 137 zákona o obchodních korporacích obligatorně listinným veřejně 
neobchodovatelným cenným papírem na řad, který představuje podíl společníka ve společnosti s ručením 
omezeným, pokud tak určí společenská smlouva. Kmenový list lze vydat pouze k podílu, jehož 
převoditelnost není omezena ani podmíněna. Ustanovení § 138 zákona o obchodních korporacích dále 
vypočítává jednotlivé obligatorní náležitosti kmenového listu. 
82 BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava a Ivana ŠTENGLOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-441-4., s. 180; PELIKÁNOVÁ, Irena; ČERNÁ, Stanislava et al. 
Obchodní právo: 2, Společnosti obchodního práva a družstva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. ISBN 
80-7357-149-8., s. 58-59; HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. 
Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-391-2., s. 64. 
83 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 4563/2008, ze dne 24. 11. 2009. Nejvyšší 
soud České Republiky klade jako omezení působnost svěřenou obligatornímu orgánu společnosti.  
84 To vyplývá z čl. 2 odst. 4 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Tato zásada je 
zdůrazněna i v důvodové zprávě návrhu zákona o obchodních korporacích, viz Legislativní rada vlády. 
Důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních korporacích. [online]. Poslanecká sněmovna 
Parlamentu České republiky, květen 2011 [cit. 2012-11-30]. Dostupné 
z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0, s. 185. 
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4. Valná hromada společnosti s ručením omezeným 

Téměř celá zbylá část rigorózní práce bude dále věnována výkladu o valné 

hromadě společnosti s ručením omezeným jakožto jednomu z obligatorních orgánů 

společnosti s ručením omezeným. I když dosavadní právní úprava valné hromady 

společnosti s ručením omezeným prošla několika novelizacemi, tak i přesto dle mého 

některé otázky zcela opomíjela a jiné upravovala nejasně. V následujícím výkladu je 

pojednáno o změnách, které do právní úpravy valné hromady společnosti s ručením 

omezeným přinese nová právní úprava, a dále o mezerovitých či sporných aspektech 

dosavadní právní úpravy z pohledu, jak se s nimi vypořádala nová právní úprava. 

4.1. Obecné otázky 

4.1.1. Povaha valné hromady 

Valná hromada je dle zákonné definice obsažené v § 44 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích nejvyšším orgánem kapitálové společnosti, tedy mimo jiné 

i společnosti s ručením omezeným. K tomuto závěru dospěla dle dosavadní právní 

úpravy i většina jurisprudence.85 Část dané jurisprudence valnou hromadu dále 

charakterizuje jako formalizované shromáždění, na němž společníci kvalifikovaným 

způsobem projevují svoji vůli pomocí hlasování, kdy výsledek ve své většinové části 

                                                 
85 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 5-6; PELIKÁNOVÁ, Irena; ČERNÁ, Stanislava et al. Obchodní právo: 2, 
Společnosti obchodního práva a družstva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. ISBN 80-7357-149-8., 
s. 407; ŠTENGLOVÁ, Ivana; Stanislav PLÍVA; Miloš TOMSA et al. Obchodní zákoník: komentář. 
13. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7., s. 423; BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava 
a Ivana ŠTENGLOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-
7179-441-4., s. 186; FOREJT, Alois. Obchodní společnosti. Praha: Prospektrum, 1992. ISBN 80-85431-
54-8., s. 94-95; POKORNÁ, Jarmila; Zdeněk KOVAŘÍK, Zdeněk ČÁP et al. Obchodní zákoník: 
komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8., s. 579; DĚDIČ, Jan 
et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-071-1., 
s. 1098; ELIÁŠ, Karel a Tomáš DVOŘÁK. Obchodní zákoník: praktické poznámkové vydání s výběrem 
judikatury od roku 1900. 5. přeprac. a rozš. vyd. podle stavu k 1. 11. 2006. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-
7201-624-5., s. 304; POKORNÁ, Jarmila. Subjekty obchodního práva: vybrané problémy. Brno: 
Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1519-5., s. 178-179; ELIÁŠ, Karel. Valná hromada 
společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., s. 1028; SUM, Tomáš. K některým 
otázkám rozhodování valné hromady společnosti s ručením omezeným v rámci své působnosti [online]. 
epravo.cz, a.s., 29. 08. 2005 [cit. 2012-01-11]. Dostupné z http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-
otazkam-rozhodovani-valne-hromady-spolecnosti-s-rucenim-omezenym-v-ramci-sve-pusobnosti-
35552.html. 
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představuje kolektivní vůli všech společníků v podobě usnesení valné hromady86, a to 

i těch společníků, kteří se zdrželi hlasování nebo hlasovali proti.87 S pojetím valné 

hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti s ručením omezeným dle dosavadní 

právní úpravy nesouhlasila část jurisprudence, která za nejvyšší orgán společnosti 

s ručením omezeným považovala kolektiv všech společníků. Vyvozovala to ze 

skutečnosti, že existence společnosti je závislá na vůli všech společníků, a dále ze 

skutečnosti, že jsou to společníci, kdo vykonává řízení společnosti na valné hromadě 

a i mimo ni. Zákon pouze stanoví způsob tvorby vůle společníků formou rozhodnutí 

valné hromady, jenž ovšem není výlučný.88 Dle mého je otázkou, zda kapitálová povaha 

společnosti s ručením omezeným vzhledem k právní úpravě společnosti s ručením 

omezeným jako celku opodstatňuje považovat za její nejvyšší orgán nikoliv společníky, 

ale výhradně valnou hromadu. Valnou hromadu je přitom třeba charakterizovat jako 

kolektivní orgán složený právě ze všech společníků.89 O tom, že nejvyšším orgánem 

společnosti s ručením omezeným jsou všichni společníci, může svědčit skutečnost, že 

společníci dle ustanovení § 167 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vykonávají 

právo podílet se na řízení společnosti i mimo rámec valné hromady. To znamená, že 
                                                 
86 Část jurisprudence i judikatura dle dosavadní právní úpravy dovodili, že usnesení valné hromady je 
jinou právní skutečností, viz DĚDIČ, Jan; ŠTENGLOVÁ, Ivana. Je usnesení valné hromady právním 
úkonem? Právní rozhledy. 1999, roč. 7, č. 5. ISSN 1803-6554., s. 229; Rozsudek Nejvyššího soudu České 
republiky sp. zn. 1 Odon 88/97, ze dne 17. 12. 1997. Daná část jurisprudence ovšem nově dle nové právní 
úpravy usnesení valné hromady považuje za „vícestranné právní jednání sui generis“, viz DĚDIČ, Jan. K 
právní povaze usnesení valné hromady v rekodifikaci soukromého práva. Obchodněprávní revue. 2011, 
roč. 3, č. 11. ISSN 1803-6554., s. 327-328. Institut „právního jednání“ obecně upravený v § 545 
a násl. nového občanského zákoníku nahradil dosavadní právní úpravou užívaný institut „právního 
úkonu“. Definice právního úkonu obsažená v § 34 a násl. občanského zákoníku zněla následovně: „Právní 
úkon je projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které 
právní předpisy s takovým projevem spojují.“ Nový občanský zákoník definici právního jednání 
neobsahuje, kdy v § 545 pouze stanoví, že: „Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm 
vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe 
stran.“ Z výše uvedeného lze dle mého dovodit, že právní jednání je širší právní pojem než právní úkon. 
Z tohoto důvodu nelze tyto dva pojmy zaměňovat. 
87 BEJČEK, Josef; Karel ELIÁŠ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva: obchodní závazky. 5. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-337-0., s. 208; VEČERKOVÁ, Eva et al. Obchodní právo. 
2. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-577-9., s. 423. 
88 Je třeba podotknout, že obchodní zákoník ve svém znění účinném do 31. 12. 2010 jako nejvyšší orgán 
společnosti s ručením omezeným v rámci výslovné zákonné dikce ustanovení § 125 odst. 1 stanovoval 
nikoliv valnou hromadu, ale „valnou hromadu společníků“. ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením 
omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., s. 133; BEJČEK, Josef a František 
FALDYNA. Obchodní zákoník s komentářem. Praha: Codex, 2000. ISBN 80-86395-06-5., s. 321-322; 
DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-
7357-710-0., s. 5; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI-
Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 216. 
89 Při konkrétním zasedání valné hromady ovšem nemusí být přítomni všichni společníci, kdy dle § 169 
odst. 1 zákona o obchodních korporacích stačí pro usnášeníschopnost valné hromady přítomnost 
společníků s alespoň polovinou všech hlasů, ledaže společenská smlouva určí jinak. 



28 
 

rozhodnutí, která ze zákona striktně náleží do působnosti valné hromady, mohou být 

učiněna i mimo její rámec. To se projevuje mimo jiné v tom, že zákon o obchodních 

korporacích v § 175 a násl. umožňuje, aby společníci přijali rozhodnutí v působnosti 

valné hromady i bez jejího konání, a to prostřednictvím rozhodování „per rollam“. 

Nelze taktéž zapomenout na oprávnění všech společníků kolektivně činit některá 

rozhodnutí.90 V případě jednočlenné společnosti s ručením omezeným dokonce zákon 

o obchodních korporacích v § 12 odst. 1 výslovně stanoví, že pravomoc nejvyššího 

orgánu vykonává její jediný společník. Dle mého je účelné, z důvodu, že rozhodování 

společníků ve společnosti s ručením omezeným je primárně založeno na většinovém 

principu91 odvislém od velikosti podílů jednotlivých společníků ve společnosti, kdy při 

přijímání rozhodnutí navíc není vyžadována přítomnost všech společníků, stanovit, že 

nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je valná hromada, resp. 

konstituovat formalizované shromáždění společníků. Následně je jednodušší řešení 

otázky svolání společníků, usnášeníschopnosti, realizace zákazu výkonu hlasovacího 

práva společníka atd. Zastávám názor, který není v žádném případě kompromisní, ale 

vycházející ze všech výše uvedených souvislostí. Nejvyšším orgánem společnosti 

s ručením omezeným je beze sporu v souladu s § 44 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích valná hromada, ale dle mého nikoliv výlučně. Dle mého je dále „nejvyšším 

orgánem společnosti s ručením omezeným“, přesněji řečeno pravomoci svěřené 

nejvyššímu orgánu společnosti s ručením omezeným vykonává taktéž kolektiv všech 

společníků společnosti s ručením omezeným. Jedná se o prvek charakteristický pro 

osobní společnosti, jež se prolíná i do právní úpravy společnosti s ručením omezeným. 

Tyto pravomoci přitom kolektiv všech společníků nevykonává neformálním způsobem, 

                                                 
90 Na základě dohody všech společníků lze dle § 147 odst. 1 zákona o obchodních korporacích měnit 
společenskou smlouvu. Dále je se souhlasem všech společníků možné neaplikovat v jisté míře zákaz 
konkurence na jednatele společnosti dle ustanovení § 199 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 
Formou dohody všech společníků lze dále ukončit účast společníka ve společnosti dle § 203 zákona 
o obchodních korporacích. Taktéž je možná dohoda všech společníků o zrušení společnosti dle § 241 
odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Rozhodnutí, která jsou zákonem výslovně svěřena do 
působnosti všech společníků, dle mého nemohou být z rozhodovací působnosti všech společníků odňata 
ani rozhodnutím valné hromady ani ustanovením společenské smlouvy, a to z důvodu kogentnosti daných 
zákonných ustanovení. Shodně stanoví v oblasti změny obsahu společenské smlouvy důvodová zpráva 
vládního návrhu zákona o obchodních korporacích, k tomu viz Legislativní rada vlády. Důvodová zpráva 
k návrhu zákona o obchodních korporacích. [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 
květen 2011 [cit. 2012-11-30]. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0, 
s. 223. 
91 Většinový princip může být ovšem zaveden i u osobních společností, pokud tak stanoví společenská 
smlouva dle § 105 zákona o obchodních korporacích u veřejné obchodní společnosti nebo dle § 125 
odst. 2 zákona o obchodních korporacích u komanditní společnosti. 
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jak je tomu u osobních společností, ale v souladu se zákonem výslovně upravenými 

pravidly.92 V souladu s výše uvedeným budu nadále ve zkratce o valné hromadě 

společnosti s ručením omezeným pojednávat jako o nejvyšším orgánu společnosti 

s ručením omezeným. 

4.1.1.1. Další charakteristika valné hromady 

Valná hromada je kolektivním orgánem společnosti s ručením omezeným 

složeným ze všech společníků. Na zasedání valné hromady ovšem postačí, za 

předpokladu dodržení usnášeníschopnosti, přítomnost i pouze jednoho společníka.93  

Mohla by vyvstat otázka, zda je valná hromada orgánem trvalým, nebo zda 

valná hromada trvá pouze po dobu jejího zasedání. Část jurisprudence dospěla k závěru, 

že valná hromada není trvalým orgánem, jelikož je schopna rozhodovat pouze 

v okamžiku svého zasedání, jež je zákonem formalisticky upraveno.94 Dle názoru jiné 

části jurisprudence je valná hromada trvalým orgánem, kdy od valné hromady jakožto 

orgánu je třeba odlišit její zasedání svolané zákonem či společenskou smlouvou 

stanoveným způsobem.95 Ztotožňuji se s druhým z výše uvedených právních názorů. Je 

třeba od sebe odlišit valnou hromadu jakožto orgán složený ze všech společníků 

a zasedání valné hromady, jehož se účastní pouze přítomní společníci. 

I přesto, že valná hromada je dle výslovného zákonného ustanovení nejvyšším 

orgánem společnosti s ručením omezeným, tak přesto není oprávněna jednat navenek 

vůči třetím osobám. Tato pravomoc je svěřena výlučně statutárnímu orgánu společnosti 

s ručením omezeným v podobě jednoho či více jednatelů. Část jurisprudence 

poukazovala na skutečnost, že dosavadní právní úprava tuto koncepci porušovala. 

Porušení shledávala v tom, že obchodní zákoník v § 125 odst. 2 stanovoval, že valná 

                                                 
92 Jedná se o zákonná ustanovení upravující rozhodování per rollam dle § 175 a násl. zákona 
o obchodních korporacích, přijetí rozhodnutí formou dohody všech společníků a výkon působnosti 
nejvyššího orgánu společnosti jejím jediným společníkem dle § 12 zákona o obchodních korporacích. 
93 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 134; ELIÁŠ, Karel. Valná hromada společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., 
s. 1029; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 
978-80-7357-710-0., s. 5-6; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: 
ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 216. 
94 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 4; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 125. 
95 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-
071-1., s. 1098., s. 411. 
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hromada jmenuje a odvolává prokuru. To bylo v rozporu s judikaturou Nejvyššího 

soudu České republiky96, který usnesení valné hromady považoval za jinou právní 

skutečnost.97 V rámci nové právní úpravy došlo ke změně. Udělení a odvolání prokury98 

je nově dle § 190 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích valnou hromadou 

pouze schvalováno. Z ustanovení § 450 odst. 1 začátek věty první nového občanského 

zákoníku, znějícího: „Udělením prokury zmocňuje podnikatel …“ vyplývá, že prokuru 

uděluje a odvolává podnikatel, tedy samotná společnost s ručením omezeným jakožto 

obchodní korporace. Společnost s ručením omezeným přitom vůči třetím osobám 

zastupuje její statutární orgán v podobě jednoho či více jednatelů.99 Prokuru tedy nově 

dle § 450 odst. 1 věta první nového občanského zákoníku za společnost uděluje 

a odvolává jednatel.100 Z ustanovení § 190 odst. 2 písm. e) a § 48 zákona o obchodních 

korporacích dle mého vyplývá, že bez souhlasu valné hromady bude právní jednání 

jednatele stiženo relativní neplatností. 

Valnou hromadu lze pojmout i jako orgán kontrolní, jelikož mimo jiné i na 

zasedání valné hromady je realizováno právo společníka na kontrolu, nově upravené 

v ustanovení § 155 až 156 zákona o obchodních korporacích.101 Valná hromada je 

vrcholným kontrolním orgánem společnosti s ručením omezeným, a to bez ohledu na to, 

jestli je zřízena dozorčí rada. To vyplývá ze skutečnosti, že valná hromada je oprávněna 

dávat dozorčí radě pokyny týkající se její činnosti. Tato pravomoc vyplývá z postavení 

valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti.102 Dle názoru části jurisprudence 

ovšem valné hromadě nepřísluší kontrola plnění jednotlivých úkolů, kdy za tímto 

účelem musí být zřízena dozorčí rada, popřípadě toto právo musí vykonávat společník 
                                                 
96 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky 1 Odon 88/97, ze dne 17. 12. 1997; Usnesení Nejvyššího 
soudu České republiky 29 Odo 548/2001, ze dne 12. 03. 2002. 
97 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 3-4. 
98 Prokura je nově upravená v § 450 a násl. nového občanského zákoníku. 
99 Nový občanský zákoník je nově postaven na koncepci, dle které statutární orgán nejedná jménem 
právnické osoby, ale vystupuje jako její zástupce. Je tedy opuštěna koncepce přímého jednání za 
právnickou osobu. Tento závěr lze dovodit gramatickým výkladem ustanovení § 161 a násl. nového 
občanského zákoníku. Shodně viz HAVEL, Bohumil. Společnost s ručením omezeným na úsvitu 
rekodifikace. Obchodněprávní revue. 2011, roč. 3, č. 12. ISSN 1803-6554., s. 354. 
100 Důsledkem toho je, že bez součinnosti jednatele valná hromada nemůže docílit udělení či odvolání 
prokury. 
101 Zákon o obchodních korporacích nově v § 156 stanoví případy, kdy jednatel může poskytnutí 
informace odmítnout, a to v případě, kdy je požadována utajovaná informace podle jiného právního 
předpisu, nebo v případě, kdy je požadovaná informace veřejně dostupná. V případě pochybností 
o oprávněnosti postupu jednatele rozhodne na návrh společníka soud.  
102 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 133. 
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sám.103 Dle mého se valná hromada, resp. společníci účastnící se jejího zasedání, může 

z hlediska kontrolní činnosti zabývat i plněním jednotlivých úkolů ze strany jiných 

orgánů společnosti. To vyplývá ze skutečnosti, že na zasedání valné hromady jsou 

přítomni jednotliví společníci, kteří mohou dané oprávnění realizovat na valné hromadě 

i mimo ni. Bude záležet pouze na vůli jednotlivých společníků, v jaké míře své právo 

využijí. Buďto se společníci na zasedání valné hromady budou kontrolní agendou šířeji 

zabývat, nebo tuto pravomoc ponechají dozorčí radě, kterou v souladu s § 201 odst. 1 

zákona o obchodních korporacích zřídí na základě úpravy ve společenské smlouvě. 

4.1.2. Společnost o jediném společníkovi 

V rámci společnosti s ručením omezeným může nastat situace, kdy společnost 

bude založena jediným zakladatelem nebo kdy se podíly ve společnosti spojí v rukou 

jediného společníka. Následky, které má tato situace na „konání valné hromady“, 

upravoval doposud obchodní zákoník v § 132. Zákon o obchodních korporacích již 

předmětnou úpravu neobsahuje v rámci úpravy společnosti s ručením omezeným, ale 

v rámci části první hlavy I zákona o obchodních korporacích, konkrétně v ustanoveních 

§ 11 až 14 Dílu 3 nazvaném Jednočlenná společnost, ve kterých je souhrnně pojednáno 

o jednočlenné společnosti104, a to jak ve vztahu ke společnosti s ručením omezeným, tak 

i ve vztahu k akciové společnosti. Tato úprava je víceméně věrným promítnutím 

Dvanácté směrnice Rady 89/667/EHS ze dne 21. prosince 1989 v oblasti práva 

společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem 

v kodifikovaném znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/102/ES ze dne 

16. září 2009105, ze které z čl. 1 až 4 vyplývá pro členské státy povinnost připustit 

v rámci právní úpravy společnosti s ručením omezeným existenci jednočlenné 

společnosti, kde jediný společník bude vykonávat pravomoci valné hromady. Dle mého 

je pozitivem nové právní úpravy, že zvláštnosti týkající se jednočlenných společností 

byly zceleny do souhrnné úpravy. 
                                                 
103 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 6. 
104 Část jurisprudence kritizuje pojem jednočlenná společnost z důvodu, že ve společnosti s ručením 
omezeným členství, na rozdíl například od družstva, nevzniká. Správnější by bylo hovořit o dané 
společnosti jako o „jednoosobní společnosti“ nebo „společnosti s jediným společníkem“ anebo 
„společnosti o jediném společníkovi“, k tomu viz HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností 
s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-391-2., s. 205. Z důvodu souladu 
textu s výslovnou zákonnou úpravou budu i přesto ve své práci užívat pojem „jednočlenná společnost“. 
105 Dále jako „Dvanáctá směrnice“. 
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4.1.2.1. Výkon působnosti valné hromady 

Ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích stanovuje, obdobně 

jako doposud obchodní zákoník v § 132 odst. 1, že v jednočlenné společnosti působnost 

nejvyššího orgánu vykonává její společník. Z toho část jurisprudence dovozuje, že 

v rámci výkonu působnosti nejvyššího orgánu je třeba společníka považovat za 

specifický orgán společnosti s ručením omezeným,106 konkrétně monokratický orgán 

svého druhu vykonávající působnost valné hromady, kterou ovšem netvoří.107 Jiná část 

jurisprudence naopak dovozuje, že společník v daném případě orgánem společnosti 

není.108 Dle mého je třeba společníka v rámci jednočlenné společnosti a při výkonu 

působnosti valné hromady jakožto nejvyššího orgánu společnosti považovat za nejvyšší 

orgán společnosti. To vyplývá právě z ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích. Z tohoto důvodu je dle mého třeba na postup společníka při výkonu 

působnosti nejvyššího orgánu společnosti analogicky aplikovat ustanovení zákona 

o obchodních korporacích, týkající se rozhodovacího procesu nejvyššího orgánu 

společnosti s ručením omezeným v podobě valné hromady společnosti s ručením 

omezeným, pokud to neodporuje povaze věci, tedy úpravu obsaženou v § 167 a násl. 

zákona o obchodních korporacích. Z povahy věci nelze analogicky aplikovat veškerá 

ustanovení, ale na základě právního výkladu je třeba daná ustanovení rozlišit na ty, 

která aplikovatelná budou a která nikoliv. Dle mého budou takto přiměřeně 

aplikovatelná ustanovení týkající se působnosti, formy rozhodnutí109, zastoupení 

a účasti osob. Odlišně stanovuje část jurisprudence.110 

                                                 
106 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1189; HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: 
C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-391-2., s. 210. 
107 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 156. 
108 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 238; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: 
ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 245. 
109 Čl. 4 bod 2 Dvanácté směrnice vyžaduje, aby rozhodnutí jediného společníka mělo písemnou formu. 
Formu rozhodnutí jediného společníka upravuje zákon o obchodních korporacích výslovně pouze v § 12 
odst. 2, když stanovuje, že v případě, kdy právní předpis vyžaduje osvědčení rozhodnutí nejvyššího 
orgánu společnosti veřejnou listinou, tak je třeba i rozhodnutí jediného společníka učinit formou veřejné 
listiny. Obecný požadavek písemné formy pro rozhodnutí jediného společníka ovšem zákon o obchodních 
korporacích výslovně nestanovuje. Nutnost písemné formy je dle mého nicméně možné dovodit z toho, že 
je nutné, aby rozhodnutí jediného společníka bylo seznatelné pro třetí osoby, kdy toto zajistí pouze 
písemná forma rozhodnutí, a dále zejména analogicky z ustanovení § 188 a 189 zákona o obchodních 
korporacích, ze kterých vyplývá nutnost písemné formy pro zápis z jednání valné hromady. Dle mého by 
ovšem bylo vhodné do ustanovení § 12 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vložit první větu ve 
znění: „Pro rozhodnutí jediného společníka je vyžadována písemná forma.“ Dalším úskalím § 12 odst. 2 
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Na rozdíl od dosavadní právní úpravy zákon o obchodních korporacích výslovně 

nestanoví, že se valná hromada v případě jednočlenné společnosti nekoná. Tato 

skutečnost ovšem jednoznačně vyplývá právě z ustanovení § 12 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích, a tudíž by bylo nadbytečné ji v zákoně výslovně uvádět. 

4.1.2.2. Právnická osoba jako jediný společník 

Jak jsem již uvedl v pojednání o právnické osobě, tak právnická osoba je fiktivní 

právní útvar, který nemůže svou vůli projevovat sám za sebe. Za právnickou osobu 

projevuje vůli osoba či orgán, o kterých to stanoví právní předpis. Judikatura zastávající 

právní názor, že rozhodnutí jediného společníka není jednáním právnické osoby vůči 

třetím osobám, dovodila, že rozhodnutí právnické osoby z pozice jediného společníka 

musí přijmout orgán k tomu oprávněný, a to statutární orgán společnosti, v případě 

akciové společnosti její představenstvo.111 Část jurisprudence dovodila, že pokud je 

jediným společníkem zahraniční právnická osoba, tak je odpověď na otázku, kdo je 

oprávněn za zahraniční právnickou osobu učinit rozhodnutí, třeba hledat v zahraniční 

právní úpravě. Ve výsledku to přitom nemusí být statutární orgán nebo dokonce ani 

jakýkoliv orgán právnické osoby.112 

                                                                                                                                               
zákona o obchodních korporacích je, že rozhodnutí jediného společníka ve formě veřejné listiny vyžaduje 
pouze, pokud je forma veřejné listiny vyžadována pro osvědčení rozhodnutí nejvyššího orgánu 
společnosti na základě právního předpisu. Je ignorován případ, kdy tuto povinnost stanoví společenská 
smlouva. I bez výslovné zákonné úpravy je dle mého nicméně nutné dovodit, že pokud společenská 
smlouva stanoví pro určitý druh rozhodnutí valné hromady nutnost osvědčení veřejnou listinou, tak 
i společník musí daný druh rozhodnutí učinit ve formě veřejné listiny. Společník je totiž vázán zněním 
společenské smlouvy. Nic mu na druhou stranu nebrání v tom, aby obsah společenské smlouvy změnil 
postupem dle § 147 odst. 1 nebo § 190 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích. Dokud tak 
ovšem neučiní, tak se musí úpravou společenské smlouvy bezvýhradně řídit. Ustanovení § 12 odst. 2 
zákona o obchodních korporacích by tedy dle mého mělo znít následovně: „Vyžaduje-li tento zákon, jiný 
právní předpis nebo společenská smlouva, aby rozhodnutí nejvyššího orgánu společnosti bylo osvědčeno 
veřejnou listinou, musí mít rozhodnutí jediného společníka formu veřejné listiny.“ 
110 POKORNÁ, Jarmila; Zdeněk KOVAŘÍK, Zdeněk ČÁP et al. Obchodní zákoník: komentář. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8., s. 615; DVOŘÁK, Tomáš. Valná 
hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 238; 
DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. 
ISBN 978-80-7357-344-7., s. 245. 
111 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 1193/2007, ze dne 3. 10. 2007; Usnesení 
Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 882/2002, ze dne 17. 6. 2003; Usnesení Nejvyššího 
soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 3646/2008, ze dne 25. 11. 2008. 
112 ŠTENGLOVÁ, Ivana; ČECH, Petr. K rozhodování jediného společníka. Právní rádce. 2008, roč. 16, 
č. 9. ISSN 1210-4817., s. 10-11; DĚDIČ, Jan; KASÍK, Petr. K rozhodování jediného společníka 
(zahraniční osoby) v působnosti valné hromady. Obchodněprávní revue. 2010, roč. 2, č. 12. ISSN 1803-
6554., s. 353-354. 
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4.2. Působnost valné hromady 

Valná hromada je dle výslovné zákonné dikce ustanovení § 44 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným jakožto 

kapitálové společnosti dle § 1 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Z tohoto 

postavení valné hromady v rámci vnitřní struktury společnosti s ručením omezeným 

vyplývá i rozsah její působnosti, tedy pravomoc rozhodovat o zásadních a existenčních 

otázkách společnosti.113 Jak hovoří část jurisprudence, tak je nezbytné, aby společníci 

rozhodovali o zásadních otázkách existence společnosti, jelikož jsou to oni, kdo svojí 

vůlí způsobili vznik společnosti, a na jejichž vůli závisí i další trvání společnosti.114 

Judikatura stanovila, že pokud valná hromada rozhodne o otázce, která nespadá do její 

působnosti, tak takovéto rozhodnutí nemá žádné právní účinky.115 

Úvodem lze říci, že z hlediska působnosti valné hromady zákon o obchodních 

korporacích nepřináší oproti dosavadní právní úpravě převratné změny. Ovšem i přesto 

obsahuje několik změn, o kterých je vhodné pojednat. Dochází například k částečné 

změně systematiky právní úpravy, kdy § 190 odst. 2 zákona o obchodních korporacích 

stanovující jednotlivé oblasti působnosti valné hromady obsahuje ještě méně ucelený 

výčet jednotlivých oblastí působnosti, než jak tomu bylo doposud v ustanovení § 125 

odst. 1 obchodního zákoníku.116 

Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným lze mimo jiné dělit 

na působnost v zákoně výslovně uvedenou a působnost v zákoně výslovně neuvedenou, 

k tomu blíže následující výklad. 

4.2.1. Působnost valné hromady v zákoně výslovně uvedená 

Působnost valné hromady v zákoně výslovně uvedená je působnost, kterou valné 

hromadě společnosti s ručením omezeným výslovně přiznává zákonná úprava. Zákon 

o obchodních korporacích ji jednak vypočítává v § 190 odst. 2 a dále ji uvádí i v dalších 

                                                 
113 POKORNÁ, Jarmila. Subjekty obchodního práva: vybrané problémy. Brno: Masarykova univerzita, 
1997. ISBN 80-210-1519-5., s. 179. 
114 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 9. 
115 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Cdo 500/2000, ze dne 1. 6. 2000. 
116 V ustanovení § 190 odst. 2 zákona o obchodních korporacích není uvedena oblast působnosti valné 
hromady v podobě uzavření smlouvy o výkonu funkce a rozhodnutí o odměně jednatelů a členů dozorčí 
rady nově obsažené v § 59 odst. 2 a 3 zákona o obchodních korporacích a vyloučení společníka pro 
nesplnění vkladové či příplatkové povinnosti nově obsažené v § 151 odst. 2 zákona o obchodních 
korporacích. 
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zákonných ustanoveních své hlavy I a IV. Tuto působnost valné hromady lze dále dělit 

na působnost výlučnou, dělenou a fakultativní, jež stručně vymezím z důvodu umožnění 

následného preciznějšího nastínění jednotlivých oblastí působnosti valné hromady 

a taktéž z důvodu identifikace vztahů mezi jednotlivými orgány společnosti s ručením 

omezeným. 

4.2.1.1. Výlučná působnost 

Výlučná působnost valné hromady je taková působnost, která je valné hromadě 

svěřena přímo zákonem, kdy zákon nepřipouští, aby byla jakkoliv svěřena do 

působnosti někoho jiného. Jinak řečeno zákonná ustanovení upravující výlučnou 

působnost valné hromady mají kogentní povahu, která nepřipouští odchylku od zákonné 

dikce. To znamená, že vnitřní dokument společnosti, například v podobě společenské 

smlouvy, ani rozhodnutí valné hromady nemůže valné hromadě odejmout otázku 

spadající do její výlučné působnosti.117 Případné ustanovení vnitřního dokumentu 

společnosti by bylo neplatné dle § 574 a násl. nového občanského zákoníku a učiněné 

rozhodnutí valné hromady by bylo nicotné dle § 45 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích ve spojení s § 245 věta druhá nového občanského zákoníku. Z výše 

uvedeného vyplývá, že v oblasti výlučné působnosti valné hromady může rozhodnutí 

přijmout pouze a jen valná hromada. Jak stanoví část jurisprudence, tak tímto dochází 

k vymezení „dělby moci“ v rámci společnosti s ručením omezeným, jelikož oblastí 

výlučné působnosti valné hromady je zejména omezena rozhodovací pravomoc 

statutárního orgánu společnosti.118  

4.2.1.2. Dělená působnost 

Dalším okruhem působnosti valné hromady je dělená působnost. Dělená 

působnost valné hromady se vyznačuje tím, že určitý druh rozhodnutí je svěřen jednak 

do působnosti valné hromady a dále do působnosti někoho jiného. Určitý druh 

rozhodnutí tedy může přijmout vícero orgánů či subjektů, z nichž jedním je valná 

                                                 
117 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 9-10. 
118 PELIKÁNOVÁ, Irena; ČERNÁ, Stanislava et al. Obchodní právo: 2, Společnosti obchodního práva 
a družstva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. ISBN 80-7357-149-8., s. 408-409. 
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hromada. Dle mého lze okruh dělené působnosti valné hromady dále rozdělit na další 

dva podokruhy. 

Prvním podokruhem dělené působnosti valné hromady je ten, v rámci něhož 

může rozhodnutí přijmout buďto jen valná hromada, nebo jen jiný orgán či subjekt, a to 

v závislosti na konkrétních okolnostech. To znamená, že v jednom konkrétním 

okamžiku není najednou založena působnost více orgánů či subjektů, z nichž jedním je 

valná hromada, ale pouze jednoho, a to právě v závislosti na konkrétních okolnostech. 

Dle mého lze tento podokruh působnosti nazvat jako tzv. „dělenou působnost výlučné 

povahy“. Příkladem dělené působnosti výlučné povahy je působnost v oblasti 

jmenování členů orgánů společnosti. Dle § 146 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních 

korporacích jsou první členové orgánů společnosti určeni osobami zakladatelů 

společnosti, avšak dále dle § 190 odst. 2 písm. c) a d) zákona o obchodních korporacích 

již v existující společnosti volí členy orgánů společnosti valná hromada. 

Druhým podokruhem dělené působnosti valné hromady je ten, v rámci něhož 

může rozhodnutí v konkrétním okamžiku přijmout více orgánů či subjektů. 

V konkrétním případě tedy může rozhodnutí přijmout jak valná hromada, tak i jiný 

orgán či subjekt. Dle mého lze tento podokruh působnosti nazvat jako tzv. „dělenou 

působnost nevýlučné povahy“. Příkladem dělené působnosti nevýlučné povahy byla dle 

dosavadní právní úpravy působnost v oblasti změny obsahu společenské smlouvy. 

Obsah společenské smlouvy mohl být měněn jednak na základě souhlasu všech 

společníků dle § 141 odst. 1 obchodního zákoníku a dále na základě rozhodnutí valné 

hromady dle § 125 odst. 1 písm. d) obchodního zákoníku. Právní úprava zákona 

o obchodních korporacích již nadále případ dělené působnosti nevýlučné povahy 

neupravuje.119 

4.2.1.3. Fakultativní působnost 

Vedle výlučné a dělené působnosti valné hromady existuje i fakultativní 

působnost. Definujícím znakem fakultativní působnosti valné hromady je to, že záleží 

na ustanovení společenské smlouvy, zda určitý druh rozhodnutí bude do působnosti 

                                                 
119 Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným v oblasti změny obsahu společenské 
smlouvy musí totiž nově dle § 190 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích založit společenská 
smlouva. 
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valné hromady náležet či nikoliv. Fakultativní působnost valné hromady lze přitom dále 

dělit do dvou podokruhů. 

Prvním podokruhem fakultativní působnosti valné hromady je ten, který je 

primárně svěřen někomu jinému, a to buďto statutárnímu orgánu společnosti nebo všem 

společníkům, kdy zákon připouští, aby jej do působnosti valné hromady svěřila 

společenská smlouva. Zákon tak stanoví slovy: „… určí-li tak společenská smlouva.“ 

Část jurisprudence tuto působnost nazývá jako tzv. „fakultativní působnost pozitivní 

povahy“.120 Záleží tedy na osobách zakladatelů, resp. na společnících, v jak široké míře 

založí rozhodovací působnost valné hromady. Nově do tohoto podokruhu působnosti 

valné hromady spadá dle § 190 odst. 2 písm. a) zákona o obchodních korporacích 

oprávnění valné hromady měnit svým rozhodnutím obsah společenské smlouvy. 

Druhým podokruhem fakultativní působnosti valné hromady je ten, který je 

zákonem primárně svěřen do působnosti valné hromady, kdy zákon výslovně připouští, 

aby jej společenská smlouva přenesla na někoho jiného nebo jej z působnosti valné 

hromady vyloučila. Zákon tak stanoví slovy: „… ledaže společenská smlouva určí 

jinak.“ Část jurisprudence tuto působnost nazývá jako tzv. „fakultativní působnost 

negativní povahy“.121 Zákon o obchodních korporacích, stejně jako obchodní zákoník, 

stanoví dva případy tohoto podokruhu působnosti, a to v podobě schválení udělení 

a odvolání prokury122 dle § 190 odst. 2 písm. e) zákona o obchodních korporacích 

a udělení souhlasu s převodem podílu na třetí osobu dle § 208 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích.123 

4.2.1.4. Změny a nejasnosti v rámci jednotlivých oblastí působnosti 

4.2.1.4.1. Změna obsahu společenské smlouvy 

Společenská smlouva je klíčová z pohledu nejen samotné společnosti, ale i jejích 

společníků. Část jurisprudence společenskou smlouvu přirovnává k „ústavě 

                                                 
120 ELIÁŠ, Karel. Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným. Právní praxe v podnikání. 
1997, roč. 6, č. 2. ISSN 1210-4043., s. 2. 
121 ELIÁŠ, Karel. Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným. Právní praxe v podnikání. 
1997, roč. 6, č. 2. ISSN 1210-4043., s. 2. 
122 Jediným rozdílem je, že dle § 125 odst. 2 obchodního zákoníku valná hromada rozhodovala nikoliv 
o schválení udělení a odvolání prokury, ale přímo o jejím udělení a odvolání. 
123 Judikatura dovodila, že v případě, kdy je zákonem vyžadován souhlas valné hromady, postačí, pokud 
je tento dán následně, k tomu viz Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 1278/2005, 
ze dne 27. 2. 2007. 
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společnosti“.124 Ustanovení § 125 odst. 1 písm. d) obchodního zákoníku valné hromadě 

výslovně svěřovalo působnost v oblasti změny obsahu společenské smlouvy.125 

Dosavadní právní úprava dále připouštěla změnu obsahu společenské smlouvy na 

základě dohody všech společníků dle § 141 odst. 1 obchodního zákoníku nebo na 

základě jiné právní skutečnosti dle § 141 odst. 4 obchodního zákoníku. Zákon 

o obchodních korporacích v této oblasti přináší relativně podstatnou změnu, kdy v § 190 

odst. 2 písm. a) stanoví, že: „Do působnosti valné hromady patří rozhodování o změně 

obsahu společenské smlouvy, určí-li tak společenská smlouva nebo zákon, nedochází-li 

k ní na základě zákona.“126 Gramatickým výkladem daného ustanovení je třeba dospět 

k závěru, že se jedná o fakultativní působnost pozitivní povahy. Valná hromada tedy 

bude moci dle úpravy zákona o obchodních korporacích rozhodnout o změně obsahu 

společenské smlouvy pouze, pokud tak v konkrétním případě stanoví zákon nebo, 

pokud jí tuto pravomoc přizná společenská smlouva.127 Ke změně obsahu společenské 

smlouvy přitom může dále dojít stejně jako dle dosavadní právní úpravy i na základě 

dohody všech společníků dle § 147 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nebo na 

základě jiné právní skutečnosti dle § 197 zákona o obchodních korporacích, k tomu viz 

níže. Bez dalšího tedy bude moci o změně obsahu společenské smlouvy rozhodnout 

pouze kolektiv všech společníků. Bude záležet na osobách zakladatelů, resp. na 

společnících, zda tuto oblast působnosti svěří i valné hromadě. Tato změna právní 

                                                 
124 POKORNÁ, Jarmila. K některým otázkám změny společenské smlouvy u společnosti s ručením 
omezeným. Právní rozhledy. 1994, roč. 2, č. 5. ISSN 1210-6410., s. 151. 
125 Judikatura v oblasti změny obsahu společenské smlouvy stanovila, že valná hromada svým 
rozhodnutím nemůže měnit obsah společenské smlouvy v osobách společníků, a to proto, že důvody 
zániku účasti společníka ve společnosti včetně stanoveného postupu jsou taxativně v zákoně vypočteny. 
Ke změně obsahu společenské smlouvy v tomto ohledu může dojít pouze na základě jiné právní 
skutečnosti, viz Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 1 Odon 36/97, ze dne 26. 8. 1997. 
126 Pro dané rozhodnutí valné hromady se i nadále vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů 
všech společníků dle § 171 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích, a pokud má být zasaženo 
do práv některého ze společníků, tak i souhlas daného společníka dle § 171 odst. 2 zákona o obchodních 
korporacích. Dané rozhodnutí valné hromady se taktéž i nadále osvědčuje kvalifikovaným způsobem dle 
§ 172 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V tomto ohledu právní úprava zůstala beze změn. Zákon 
o obchodních korporacích i nový občanský zákoník již jako speciální formu pro zákonem stanovené 
druhy rozhodnutí a dokumenty nevyžadují osvědčení formou „notářského zápisu“ ale formou „veřejné 
listiny“. Pod pojem „veřejná listina“ jsou dle § 6 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, s účinností od 
1. 1. 2014 zařazeny notářské zápisy a jejich stejnopisy, výpisy z notářských zápisů a podle tohoto zákona 
sepsané listiny o ověření. Pojmem veřejná listina se přitom dle § 776 odst. 2 zákona o obchodních 
korporacích pro potřeby tohoto zákona rozumí pouze notářský zápis. Dané ustanovení by dle mého 
z hlediska své povahy mělo být zařazeno spíše do hlavy I části druhé zákona o obchodních korporacích, 
jelikož se nejedná o ustanovení přechodné. 
127 Odůvodnění změny viz Legislativní rada vlády. Důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních 
korporacích. [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, květen 2011 [cit. 2012-11-30]. 
Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0, s. 223. 
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úpravy bude dle mého mít za následek větší stálost obsahu společenských smluv 

společností s ručením omezeným. Část jurisprudence považuje konstrukci svěření 

působnosti v oblasti změny obsahu společenské smlouvy pouze do rukou kolektivu 

všech společníků a její současné vynětí z působnosti valné hromady za narušení vnitřní 

struktury společnosti.128 S tímto nesouhlasím. Neshledávám důvod, pro který by valná 

hromada společnosti s ručením omezeným musela být oprávněna měnit obsah 

společenské smlouvy. 

4.2.1.4.1.1. Změna na základě jiné právní skutečnosti 

Obchodní zákoník v § 125 odst. 1 písm. d) stanovoval pravomoc valné hromady 

měnit obsah společenské smlouvy takto: „Valná hromada je nejvyšším orgánem 

společnosti. Do její působnosti patří rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, 

nedochází-li k němu na základě jiných právních skutečností.“ Z tohoto ustanovení bylo 

dle mého možné dovodit, že všechny právní skutečnosti, jejichž důsledkem je změna 

společenské smlouvy, vyjma rozhodnutí valné hromady o změně obsahu společenské 

smlouvy, lze považovat za jiné právní skutečnosti měnící obsah společenské smlouvy. 

Pod pojem jiná právní skutečnost bylo možné podřadit např. dohodu všech společníků, 

rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna společenské smlouvy, novelizaci 

právní úpravy, rozhodnutí soudu, smrt společníka aj. Ustanovení § 190 odst. 2 písm. a) 

zákona o obchodních korporacích ovšem nově stanoví, že: „Do působnosti valné 

hromady patří rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy, určí-li tak 

společenská smlouva nebo zákon, nedochází-li k ní na základě zákona.“ Pojem „jiná 

právní skutečnost“ byl v daném ustanovení nahrazen pojmem odlišným, a to pojmem 

„zákon“. Je otázkou, zda je možné tyto pojmy postavit naroveň. V případě kladné 

odpovědi bychom museli „změnu obsahu společenské smlouvy na základě zákona“ 

vykládat extenzivně jako změnu, která nastala v souladu se zákonnými ustanoveními 

upravujícími jednotlivé právní skutečnosti, na jejichž základě může dojít ke změně 

obsahu společenské smlouvy.129 

                                                 
128 POKORNÁ, Jarmila. K některým otázkám změny společenské smlouvy u společnosti s ručením 
omezeným. Právní rozhledy. 1994, roč. 2, č. 5. ISSN 1210-6410., s. 152-153. 
129 Jako příklad lze uvést ustanovení § 42 odst. 1 zákona o obchodních korporacích upravující právní 
skutečnost v podobě smrti společníka nebo ustanovení § 168 odst. 1 nového občanského zákoníku 
upravující právní skutečnost v podobě dosažení účelu, pro který byla společnost ustavena. 
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4.2.1.4.1.2. Rozhodnutí, která mění/nemění obsah společenské smlouvy 

Před novelou obchodního zákoníku provedenou zákonem č. 370/2000 Sb. bylo 

v jurisprudenci sporné, zda lze i rozhodnutí valné hromady, na jehož základě dochází ke 

změně obsahu společenské smlouvy, považovat za rozhodnutí o změně obsahu 

společenské smlouvy dle § 125 odst. 1 písm. d) obchodního zákoníku, ohledně nichž 

obchodní zákoník vyžadoval dle § 127 odst. 4 souhlas alespoň dvoutřetinové většiny 

hlasů všech společníků, neurčil-li zákon nebo společenská smlouva vyšší počet hlasů, 

a to namísto prosté většiny hlasů přítomných společníků dle § 127 odst. 3 obchodního 

zákoníku, a osvědčení formou notářského zápisu. Výše uvedená novela daný rozpor 

odstranila.130 Ustanovení § 141 odst. 1 obchodního zákoníku nadále výslovně 

vypočítávalo rozhodnutí, která se nepovažovala za rozhodnutí o změně obsahu 

společenské smlouvy.131 Zákon o obchodních korporacích již žádný takovýto výčet 

neobsahuje. Zákon o obchodních korporacích pouze v § 147 odst. 2 stanoví, že: 

„Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, nahrazuje 

rozhodnutí o změně společenské smlouvy.“ Z tohoto ustanovení a ustanovení § 171 

odst. 1 písm. a) a b) zákona o obchodních korporacích vyplývá, že zákon odlišuje 

rozhodnutí valné hromady o změně obsahu společenské smlouvy od rozhodnutí valné 

hromady, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, avšak, jak jsem již uvedl, 

blíže neuvádí jakýkoliv výčet. Upuštění od přílišné konkrétnosti je dle mého namístě, 

jelikož zákon nemůže vždy veškeré případy taxativně normovat. Rozlišení těchto dvou 

druhů rozhodnutí lze dle mého provést na základě právního výkladu.132 Systematickým 

a logickým výkladem dospějeme k tomu, že pod rozhodnutí valné hromady o změně 

obsahu společenské smlouvy je možno podřadit pouze rozhodnutí dle § 190 odst. 2 

písm. a) zákona o obchodních korporacích. Naopak pod rozhodnutí, jehož důsledkem se 

mění společenská smlouva, spadají zbylá rozhodnutí valné hromady, v jejichž důsledku 

                                                 
130 ŠTENGLOVÁ, Ivana; Stanislav PLÍVA; Miloš TOMSA et al. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7., s. 425; BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava a Ivana 
ŠTENGLOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-441-4., 
s. 190; DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1222-1223. 
131 Jednalo se o rozhodnutí v podobě jmenování a odvolání jednatelů, členů dozorčí rady a likvidátora, 
vyloučení společníka ze společnosti pro nesplnění vkladové či příplatkové povinnosti, naložení 
s uvolněným obchodním podílem, souhlasu s převodem a rozdělením obchodního podílu a uložení 
příplatkové povinnosti. 
132 V žádném případě nelze použít výčet obsažený v § 141 odst. 1 obchodního zákoníku, jelikož dané 
ustanovení pozbyde platnosti v souvislosti se vstupem nového občanského zákoníku v účinnost dle 
ustanovení § 3080 bod 12 nového občanského zákoníku. 
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dochází ke změně obsahu společenské smlouvy. Jedná se o rozhodnutí vypočtená 

v ustanovení § 190 odst. 2 písm. b) – n) zákona o obchodních korporacích a další 

rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo společenská 

smlouva. Vodítkem může být i důvodová zpráva vládního návrhu zákona o obchodních 

korporacích, která uvádí, že je opuštěna koncepce výčtu rozhodnutí, která nejsou 

rozhodnutími o změně obsahu společenské smlouvy. Stanoví, že: „Tím, že zákon změny 

společenské smlouvy uvádí výslovně jako jednu z kompetencí valné hromady a zároveň 

odlišuje např. jmenování jednatele či zrušení společnosti, není nutné výslovně 

normovat, co je a co není změnou. Ta rozhodnutí, která jsou v zákoně vymezena zvlášť, 

změnou společenské smlouvy nejsou, nicméně dopadá na ně povinnost zvláštní 

formy.“133 Povinnost osvědčit veřejnou listinou rozhodnutí, jehož důsledkem se mění 

společenská smlouva, stanoví § 147 odst. 2 i § 172 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích. Rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská smlouva, musí být 

taktéž dle § 171 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích přijato 

kvalifikovanou většinou, konkrétně alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů všech 

společníků. Zákon o obchodních korporacích tedy z hlediska většiny vyžadované pro 

přijetí rozhodnutí a povinnosti osvědčení rozhodnutí veřejnou listinou pro rozhodnutí 

o změně obsahu společenské smlouvy i rozhodnutí, jehož důsledkem se mění 

společenské smlouva, stanovuje stejné požadavky. Rozdíl spočívá v ustanovení § 171 

odst. 2 zákona o obchodních korporacích, které pouze ohledně rozhodnutí o změně 

obsahu společenské smlouvy stanoví požadavek souhlasu společníka, do jehož práv 

a povinností je zasahováno.134 

4.2.1.4.1.3. Oprávnění jednatele měnit obsah společenské smlouvy 

Zákon o obchodních korporacích obsahuje v oblasti změny obsahu společenské 

smlouvy další novotu. Touto novotou je ustanovení § 147 odst. 3 zákona o obchodních 

korporacích, které výslovně zakotvuje pravomoc jednatele změnit obsah společenské 

smlouvy v souladu s přijatým rozhodnutím valné hromady, jehož důsledkem je změna 

společenské smlouvy, pokud způsob změny přímo neplyne z daného rozhodnutí. 

                                                 
133 Legislativní rada vlády. Důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních korporacích. [online]. 
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, květen 2011 [cit. 2012-11-30]. Dostupné 
z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0, s. 223-224. 
134 Pokud by bylo zasahováno do práv a povinností všech společníků, tak je vyžadován souhlas všech 
společníků. 
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O změně obsahu společenské smlouvy jednatelem musí být dle ustanovení § 147 odst. 3 

zákona o obchodních korporacích pořízena veřejná listina. V daném případě tedy bude 

veřejná listina pořízena dvakrát, jednak o rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem 

je změna společenské smlouvy, a dále o změně obsahu společenské smlouvy 

jednatelem. Z tohoto pohledu se mi ovšem jeví jako nesourodé ustanovení § 197 zákona 

o obchodních korporacích, které stanovuje obecnou povinnost jednatele vyhotovit úplné 

znění společenské smlouvy, tedy změnit společenskou smlouvu, poté, co se dozví, že 

došlo ke změně společenské smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti. Zde totiž 

povinnost pořízení veřejné listiny není stanovena. Vzhledem k takto uvedenému je dle 

mého ustanovení § 147 odst. 3 zákona o obchodních korporacích třeba vnímat jako 

speciální ustanovení k ustanovení § 197 zákona o obchodních korporacích.  

4.2.1.4.2. Vyloučení společníka 

Ohledně působnosti valné hromady v oblasti rozhodnutí o vyloučení společníka 

ze společnosti v případě porušení vkladové či příplatkové povinnosti došlo v rámci 

zákona o obchodních korporacích oproti dosavadní právní úpravě pouze k drobné 

systematické změně. Na první pohled by se mohlo z ustanovení § 190 odst. 2 písm. a) – 

n) zákona o obchodních korporacích zdát, že rozhodnutí o této otázce již nenáleží do 

výlučné působnosti valné hromady, jelikož v daném výčtu není uvedeno. Rozhodnutí 

o této otázce ovšem do působnosti valné hromady výslovně svěřuje § 151 odst. 2 

a § 165 zákona o obchodních korporacích. Vyjmutí z výčtu uvedeného v ustanovení 

§ 190 odst. 2 zákona o obchodních korporacích tedy nemá žádné právní následky, ale 

dle mého je neopodstatněné. Nezastávám názor, že výčet působnosti valné hromady 

musí být za každou cenu stanoven taxativně, ale dle mého je, i z hlediska praxe, namístě 

uvést v případě, kdy zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 190 odst. 2 

působnost valné hromady ve větší míře vypočítává, pokud možno výčet vyčerpávající. 

Část jurisprudence v souvislosti s rozhodnutím valné hromady o vyloučení 

společníka ze společnosti dovozuje, že jednatel společnosti je povinen za tímto účelem 

valnou hromadu svolat a ta je dále povinna rozhodnout, ať již pozitivně či negativně.135 

S tím, že jednatel společnosti je povinen za účelem rozhodnutí o vyloučení společníka 

                                                 
135 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 53-55; ELIÁŠ, Karel. Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným. 
Právní praxe v podnikání. 1997, roč. 6, č. 2. ISSN 1210-4043., s. 13-14. 
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ze společnosti svolat valnou hromadu, souhlasím. Tuto povinnost lze dovodit 

z povinnosti jednatele postupovat s péčí řádného hospodáře136, nově vyplývající z § 159 

odst. 1 nového občanského zákoníku ve spojení s § 51 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích. Postup valné hromady je dle mého ovšem třeba pojímat striktně 

fakultativně. Valná hromada může přijmout procedurální usnesení, že se danou věcí 

nebude zabývat. Judikatura v souvislosti s vyloučením společníka ze společnosti valnou 

hromadou dovodila, že postup v podobě kadučního řízení již není možný v případě, kdy 

společník svoji povinnost splnil, byť opožděně, jelikož tím odpadá důvod pro jeho 

vyloučení, jímž je ochrana zájmů společnosti a třetích osob.137 Část jurisprudence dále 

dovozuje, že pokud valná hromada v dané věci rozhodne, tak již nadále ztrácí právo své 

rozhodnutí revokovat.138 S tímto souhlasím pouze v rovině pozitivního rozhodnutí. 

Okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o vyloučení společníka ze společnosti 

totiž bez dalšího dochází k zániku účasti společníka ve společnosti, kdy následně na 

základě pouhého rozhodnutí valné hromady nemůže účast „daného společníka“ ve 

společnosti opětovně vzniknout. To neplatí v případě negativního rozhodnutí. Pokud 

bychom totiž negativní rozhodnutí valné hromady považovali za definitivní, tak by daný 

následek bylo de facto možné připodobnit k prominutí povinnosti společníka splnit svoji 

vkladovou či příplatkovou povinnost, jelikož by došlo k odstranění jednoho ze 

sankčních mechanismů139 v podobě oprávnění valné hromady svým rozhodnutím 

daného společníka ze společnosti vyloučit. Zproštění společníka vkladové povinnosti 

přitom výslovně zákon o obchodních korporacích v § 150 odst. 2, stejně jako doposud 

dosavadní právní úprava, zakazuje. Dále je třeba podotknout, že na rozhodnutí valné 

hromady nelze aplikovat princip obdobný „překážce rei iudicatae“, jak je tomu 

v případě soudních rozhodnutí. Podstatné je taktéž to, že pokud po negativním 

rozhodnutí valné hromady trvá prodlení společníka, tak trvá i porušení povinnosti 

                                                 
136 Judikatura ohledně péče řádného hospodáře dovodila, že člen statutárního orgánu „odpovídá za řádný 
(v souladu s požadavkem péče řádného hospodáře jsoucí) výkon funkce, nikoliv za výsledek své 
činnosti“. K tomu viz Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 2869/2011, ze dne 
29. 8. 2013. 
137 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 1 Odon 132/97, ze dne 20. 4. 1998. 
138 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 125; ELIÁŠ, Karel. Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným. Právní praxe 
v podnikání. 1997, roč. 6, č. 2. ISSN 1210-4043., s. 14-15; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 54. 
139 Další sankční mechanismus spočívá v možnosti společníka podat společnickou žalobu dle § 157 
odst. 3 písm. d) zákona o obchodních korporacích a možnosti společnosti domáhat se vyloučení 
společníka ze společnosti dle § 204 zákona o obchodních korporacích. 
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společníka, ohledně něhož zákon bez dalších omezení umožňuje vést kaduční řízení. 

Zákon o obchodních korporacích v tomto ohledu nepřináší bližší vodítko, tudíž dle 

mého platí závěry výše uvedené. 

4.2.1.4.3. Podání návrhu na vyloučení společníka soudem 

Obchodní zákoník v § 149 upravoval oprávnění „společnosti“ domáhat se 

u soudu vyloučení společníka, který porušoval závažným způsobem své povinnosti, 

ačkoliv byl k jejich plnění vyzván a na možnost vyloučení byl písemně upozorněn. 

Návrh byl podmíněn souhlasem společníků, jejichž vklady představovaly alespoň jednu 

polovinu základního kapitálu. Část jurisprudence z tohoto dovozovala, že souhlas může 

být společníky učiněn jak na valné hromadě, tak i mimo ni,140 tedy dělenou působnost 

nevýlučné povahy valné hromady a kolektivu všech společníků. Zákon o obchodních 

korporacích již v § 204, upravujícím oprávnění společnosti domáhat se u soudu 

vyloučení společníka ze společnosti, souhlas společníků nevyžaduje.141 Shodně hovoří 

i část jurisprudence.142 Z toho vyplývá, že návrh k soudu bude bez dalšího podávat 

samotná společnost, resp. jelikož společnost nemůže sama za sebe jednat, tak návrh 

bude bez dalšího za společnost podávat jednatel jakožto její statutární orgán. Tím tedy 

došlo k vynětí dané otázky z rozhodovací působnosti valné hromady i kolektivu všech 

společníků. Dle mého je jednatel z pozice své funkce a povinnosti péče řádného 

hospodáře vyplývající z § 159 odst. 1 nového občanského zákoníku ve spojení s § 51 

odst. 1 zákona o obchodních korporacích povinován návrh k soudu podat vždy, když se 

o zvlášť závažném porušení povinnosti ze strany společníka dozví.143 Nově by se tedy 

                                                 
140 ELIÁŠ, Karel. Valná hromada společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., 
s. 1034; HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 
2011. ISBN 978-80-7400-391-2., s. 61-63. 
141 Novinkou právní úpravy zákona o obchodních korporacích je dále to, že dle § 204 odst. 2 není dána 
povinnost učinit předchozí výzvu vůči společníkovi: „…jestliže porušení povinnosti mělo právní 
následky, které nelze odstranit.“ Tato změna právní úpravy dle mého umožňuje řešit závažné případy 
bezodkladně a je tudíž namístě. 
142 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 200. 
143 Dle mého ovšem není jasně vymezen vztah vyloučení společníka pro nesplnění vkladové a příplatkové 
povinnosti valnou hromadou dle § 151 odst. 2 a § 165 zákona o obchodních korporacích a návrhu na 
vyloučení společníka soudem dle § 204 zákona o obchodních korporacích. Oprávnění má totiž v jednom 
okamžiku jak valná hromada, tak i jednatel. Dle mého je jednatel povinován návrh k soudu podat 
bezodkladně s tím, že bez ohledu na probíhající soudní řízení je valná hromada oprávněna v dané věci 
sama rozhodnout. Pokud by ovšem valná hromada v dané věci přijala negativní rozhodnutí, tak je jím dle 
mého jednatel vázán, a tudíž by svůj návrh měl vzít zpět. To vyplývá ze vztahu valné hromady 
a jednatele, kdy valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 
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všechny případy závažného porušení povinnosti ze strany společníka měly řešit 

v soudním řízení, což shledávám jako pozitivní z hlediska ochrany společnosti. 

4.2.1.4.4. Schválení smlouvy o výkonu funkce a rozhodnutí o odměně jednatele, 

člena dozorčí rady a likvidátora 

V otázce schválení smlouvy o výkonu funkce a rozhodnutí o odměně jednatele 

a člena dozorčí rady došlo v rámci úpravy zákona o obchodních korporacích ke stejné 

systematické změně jako v případě rozhodnutí o vyloučení společníka ze společnosti 

pro porušení vkladové či příplatkové povinnosti. Ustanovení § 190 odst. 2 zákona 

o obchodních korporacích tedy ve svém výčtu tuto oblast působnosti neobsahuje, ale 

zákon o obchodních korporacích ji valné hromadě jakožto nejvyššímu orgánu 

kapitálové společnosti svěřuje v rámci úpravy smlouvy o výkonu funkce v § 59 odst. 2 

a 3.144 Valná hromada rozhoduje nejen o schválení smlouvy o výkonu funkce, ale 

z logiky věci taktéž o její změně.145 Souhlas valné hromady je přitom vyžadován jak 

v případě odměny peněžité, tak i nepeněžité.146 Valná hromada může ovšem v rámci 

této oblasti působnosti rozhodovat pouze o odměně za výkon funkce, nikoliv o plnění 

z jiného právního titulu.147 

                                                 
144 Zákon o obchodních korporacích dále v dané oblasti přináší podstatnou změnu, kdy v § 59 odst. 3 
stanoví, že: „Není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu s tímto zákonem, platí, 
že výkon funkce je bezplatný.“  Zákon o obchodních korporacích tak stanoví s jistými modifikacemi 
obsaženými v § 59 odst. 4. Zákon o obchodních korporacích tedy nově stanovuje subsidiární pravidlo 
bezplatnosti výkonu funkce jednatelů, členů dozorčí rady a dalších členů orgánů obchodní korporace, 
k tomu viz MIŠUTKOVÁ, Dagmara; ILOSVAIOVÁ, Katarína. Změní se po přijetí nového zákona 
o obchodních korporacích také pojetí výkonu funkce členů orgánů obchodních společností jako výkonu 
úplatného? [online]. epravo.cz, a.s., 16. 10. 2012 [cit. 2012-01-11]. Dostupné 
z http://www.epravo.cz/top/clanky/zmeni-se-po-prijeti-noveho-zakona-o-obchodnich-korporacich-take-
pojeti-vykonu-funkce-clenu-organu-obchodnich-spolecnosti-jako-vykonu-uplatneho-85579.html. Dle 
dosavadní právní úpravy, konkrétně dle úpravy mandátní smlouvy obsažené v § 571 odst. 1 obchodního 
zákoníku, jejíž přiměřené použití stanovoval § 66 odst. 2 obchodního zákoníku, jurisprudence naopak 
dovodila, že pokud není výše odměny člena orgánu obchodní společnosti stanovena, tak se subsidiárně 
uplatní obvyklá výše odměny, viz DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. 
Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-071-1., s. 1105; ELIÁŠ, Karel. Působnost valné hromady 
společnosti s ručením omezeným. Právní praxe v podnikání. 1997, roč. 6, č. 2. ISSN 1210-4043., s. 8-9. 
Část jurisprudence tuto změnu odůvodňuje tím, že zákon o obchodních korporacích vychází ze 
skutečnosti, že odměna členů orgánů obchodní korporace jde na úkor společníků skrze velikost 
rozděleného zisku, a proto bez dalšího subsidiárně stanovuje pravidlo bezplatnosti výkonu dané funkce, 
viz HAVEL, Bohumil. Společnost s ručením omezeným na úsvitu rekodifikace. Obchodněprávní revue. 
2011, roč. 3, č. 12. ISSN 1803-6554., s. 353. 
145 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 37. 
146 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 45. 
147 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 2126/2009, ze dne 16. 6. 2010 
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Otázka odměny likvidátora za výkon jeho funkce je dokonce úplně vyňata ze 

zákona o obchodních korporacích, kdy řešení je třeba hledat v rámci obecné úpravy 

likvidace obsažené v § 187 a násl. nového občanského zákoníku. Ustanovení § 195 

nového občanského zákoníku stanoví, že: „Odměnu a způsob její výplaty určuje 

likvidátorovi ten, kdo jej povolal.“ Z toho vyplývá, že valná hromada bude o odměně 

likvidátora rozhodovat pouze, pokud bude taktéž rozhodovat o jeho volbě a odvolání, 

tedy pokud tak stanoví společenská smlouva dle § 190 odst. 2 písm. d) zákona 

o obchodních korporacích. 

4.2.1.4.5. Schválení smlouvy o zastavení, převodu a pachtu závodu 

Obchodní zákoník v § 125 odst. 1 písm. j) stanovoval výlučnou působnost valné 

hromady v oblasti rozhodování o převodu podniku148, zastavení podniku a nájmu 

podniku149, popřípadě jeho částech. Část jurisprudence dle mého správně dovodila, že 

valná hromada bude rozhodovat nejen o uzavření výše uvedených smluv, ale taktéž 

o jejich změně a zániku, jelikož v opačném případě došlo k obcházení zákonné 

úpravy.150 Zákon o obchodních korporacích nově v § 190 odst. 2 písm. i) stanovuje 

výlučnou působnost valné hromady pouze v oblasti převodu závodu a zastavení závodu. 

Ohledně rozhodnutí o pachtu závodu zákon o obchodních korporacích i nový občanský 

zákoník mlčí. Z toho je dle mého nutné dovodit, že valná hromada nebude moci bez 

výslovné úpravy ve společenské smlouvě nebo vyhrazení si rozhodování o této otázce 

v této oblasti rozhodovat. O pachtu závodu bude bez dalšího rozhodovat nikoliv valná 

hromada ale jednatel společnosti. Osobně pacht závodu spatřuji jako natolik zásadní 

z hlediska samotné společnosti, že svěření rozhodnutí do rukou statutárního orgánu 

spatřuji jako nepatřičné. Souhlasím s názorem části jurisprudence, že rozhodnutí 

o dispozicích se závodem, jakožto nejdůležitějším atributem samotné společnosti, který 

                                                 
148 Nový občanský zákoník v § 502 namísto pojmu „podnik“ zakotvuje pojem „obchodní závod“, resp. 
v rámci legislativní zkratky pojem „závod“. Definice pojmu závod zní: „Obchodní závod (dále jen 
„závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování 
jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.“ Z dané definice 
vyplývá, že vedle změny pojmosloví došlo taktéž ke změně obsahové. 
149 Nový občanský zákoník vedle právního institutu v podobě nájmu upravuje v § 2332 a násl. nový 
právní institut v podobě „pachtu“. Na základě pachtovní smlouvy má pachtýř, na rozdíl od nájemce dle 
nájemní smlouvy, oprávnění věc nejen dočasně užívat, ale i požívat. V případě přenechání závodu 
k dočasnému užívání a požívání třetí osobě je tedy z hlediska podstaty věci novou právní úpravou užit 
institut v podobě „pachtu závodu“. 
150 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 58. 
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je nenahraditelný z hlediska dosažení účelu, za nímž byla společnost zřízena, nemůže 

činit pouze statutární orgán, ale je třeba vyjádření vůle společníků prostřednictvím 

rozhodnutí valné hromady.151 Tuto změnu právní úpravy tedy shledávám jako negativní. 

Část jurisprudence dovozuje, že souhlas valné hromady je třeba jak v případě, 

kdy společnost vystupuje na straně věřitele, tak i v případě, kdy společnost vystupuje na 

straně dlužníka, tedy ať je na jakékoliv straně daných smluvních vztahů.152 V tomto 

ohledu dosavadní právní úprava ani zákon o obchodních korporacích nedávají jasné 

vodítko. Dle mého ovšem zákon stanovuje působnost valné hromady pouze v případě, 

kdy valná hromada rozhoduje o naložení se závodem společnosti, jíž je nejvyšším 

orgánem, tedy pouze v případě, kdy společnost vystupuje na straně prodávajícího nebo 

zástavce. V ostatních případech dle mého rozhodnutí spadá do působnosti statutárního 

orgánu společnosti. Nevylučuji ovšem možnost, aby si valná hromada postupem dle 

ustanovení § 190 odst. 3 zákona o obchodních korporacích vyhradila rozhodování 

i v daných případech. Vyhrazení si působnosti valnou hromadou ovšem neodejme 

působnost a pravomoc statutárního orgánu společnosti uskutečnit daná právní jednání za 

společnost. Rozhodnutí valné hromady by mělo pouze povahu předchozího souhlasu, 

který by dle § 47 zákona o obchodních korporacích nebyl vůči třetím osobám účinný.  

4.2.1.4.5.1. Následky neschválení smlouvy valnou hromadou 

Judikatura dle dosavadní právní úpravy v oblasti schvalování smlouvy o převodu 

podniku dovodila, že neschválení převodu (části) podniku nemá za následek neplatnost 

smlouvy uzavřené statutárním orgánem společnosti. Daný závěr odůvodňuje tím, že 

vztahy uvnitř společnosti spočívající v požadavku schválení smlouvy o převodu 

podniku valnou hromadou, nemůžou mít právní následky vně společnosti, jelikož by tím 

byla narušena rovnost smluvních stan.153 S tímto právním výkladem nesouhlasím. Třetí 

osoba, jež hodlá uzavřít smlouvu o převodu nebo zastavení závodu, z právní úpravy 

valné hromady společnosti s ručením omezeným vyčte zákonný požadavek v podobě 

nutnosti schválení dané dispozice se závodem valnou hromadou. Při uzavírání smlouvy 

                                                 
151 POKORNÁ, Jarmila; Zdeněk KOVAŘÍK, Zdeněk ČÁP et al. Obchodní zákoník: komentář. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8., s. 581 
152 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1106. 
153 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Odo 1419/2004, ze dne 30. 11. 2006; Usnesení 
Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 1120/2005, ze dne 24. 5. 2007. 
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si přitom může vyžádat předložení souhlasu valné hromady ze strany statutárního 

orgánu společnosti, a při jeho případné nevůli může smlouvu neuzavřít. Následek 

v podobě neplatnosti právního jednání, k němuž nedal souhlas nejvyšší orgán obchodní 

korporace v případech vyžadovaných zákonem, taktéž nově výslovně stanovuje 

ustanovení § 48 zákona o obchodních korporacích.154 

4.2.1.4.5.2. Převod a zastavení části závodu 

Obchodní zákoník v § 125 odst. 1 písm. j) ve spojení s § 67a stanovoval 

výlučnou působnost valné hromady v oblasti schválení smluv o převodu a zastavení 

podniku i jeho části. Úprava obsažená v § 190 odst. 2 písm. i) zákona o obchodních 

korporacích přináší změnu tím, že blíže vymezuje pojem „část závodu“, kdy stanoví, že 

se jedná o „část, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu 

nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti“. Takto 

uvedené je dle mého třeba vykládat extenzivně z důvodu, že dispozice se závodem 

zasahují nejen do sféry samotné společnosti, ale zprostředkovaně i do sféry jejích 

společníků, kterou je třeba chránit. Valná hromada již tedy nadále nebude oprávněna 

schvalovat smlouvu o převodu či zastavení části závodu, pokud nedojde k naplnění 

znaků uvedených v § 190 odst. 2 písm. i) zákona o obchodních korporacích, ledaže jí 

tuto působnost svěří společenská smlouva nebo si tuto působnost valná hromada 

vyhradí k rozhodování postupem dle § 190 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. 

Bez dalšího tedy došlo k částečnému vynětí dané oblasti z rozhodovací působnosti 

valné hromady.  

4.2.1.4.5.3. Počet hlasů vyžadovaných pro přijetí rozhodnutí 

Zákon o obchodních korporacích ohledně smlouvy o převodu nebo zastavení 

závodu obsahuje další novotu. Zákon o obchodních korporacích již pro schválení 

o daných dispozicích se závodem oproti dosavadní právní úpravě nestanovuje 

požadavek kvalifikované většiny ani osvědčení formu veřejné listiny. Z této změny a ze 

změny působnosti valné hromady v oblasti schvalování smluv o převodu a zastavení 

části závodu, viz výše, lze dle mého dovodit, že nová právní úprava již dané dispozice 

se závodem nepovažuje za tolik důležité z hlediska společnosti a jejích společníků. Já 

                                                 
154 Konkrétně se jedná o relativní neplatnost. 
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osobně jsem názoru opačného, a proto je dle mého namístě ve společenské smlouvě pro 

schválení daných dispozic se závodem stanovit požadavek souhlasu kvalifikované 

většiny hlasů všech společníků. 

4.2.1.4.6. Schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku 

Ustanovení § 190 odst. 2 zákona o obchodních korporacích již ve svém výčtu 

neobsahuje působnost valné hromady v oblasti schválení ovládací smlouvy a smlouvy 

o převodu zisku. To má spojitost s ustanovením § 780 odst. 1 části druhé ustanovení 

závěrečná a přechodná hlava II ustanovení přechodná zákona o obchodních 

korporacích, které stanoví, že účinnost ovládacích smluv a smluv o převodu zisku 

uzavřených před nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích zaniká 

k okamžiku zde stanovenému,155 a tím, že nová právní úprava již tyto typy smluv 

pozitivně neupravuje. To znamená, že instituty v podobě ovládací smlouvy a smlouvy 

‚o převodu zisku již od účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních 

korporacích nebudou nadále součástí pozitivní právní úpravy. Proto ani rozhodnutí 

o jejich schválení není zahrnuto do působnosti valné hromady společnosti s ručením 

omezeným. 

4.2.1.4.7. Schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku 

Dle dikce ustanovení § 75 odst. 1 a 5 obchodního zákoníku byly v rámci 

likvidace společnosti schvalovány dokumenty v podobě návrhu na rozdělení 

likvidačního zůstatku nebo zprávy o naložení s majetkem. Část jurisprudence v tomto 

ohledu zpochybňovala působnost valné hromady, jelikož zákon stanovil, že tyto 

dokumenty musí být likvidátorem předloženy ke schválení „společníkům nebo orgánu 

k tomu příslušnému“. Pojem „společníci“ přitom nelze stanovit na roveň s pojmem 

„valná hromada“.156 Jiná část jurisprudence naopak i přes jisté pochyby dovozovala, že 

společníci mohli rozhodnout jak na valné hromadě, tak i mimo ni.157 Nová právní 

                                                 
155 Ustanovení § 780 odst. 1 zákona o obchodních korporacích stanoví, že: „Účinnost ovládacích smluv 
a smluv o převodu zisku uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zaniká posledním dnem 
účetního období závazného pro řídící osobu, který následuje bezprostředně po uplynutí šesti měsíců ode 
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud účinnost těchto smluv nezanikne dříve jinak.“ 
156 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 141-142. 
157 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 61-63. 
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úprava přináší jasnější vymezení subjektu oprávněného schvalovat klíčové dokumenty 

v rámci likvidace společnosti, i když je třeba na danou problematiku aplikovat více 

zákonných ustanovení. Dle ustanovení § 205 odst. 2 nového občanského zákoníku jsou 

konečná zpráva, návrh na použití likvidačního zůstatku a účetní závěrka schvalovány 

tím, kdo likvidátora „povolal do funkce“, resp. pokud tak učinil orgán právnické osoby, 

tak je jím ten orgán právnické osoby, který má „působnost ho z funkce odvolat, 

popřípadě působnost ho kontrolovat“, a není-li takový orgán, tak je jím „soud“. Tímto 

subjektem tedy z hlediska společnosti s ručením omezeným bude jednatel dle § 205 

odst. 2 věta druhá nového občanského zákoníku, § 189 odst. 1 nového občanského 

zákoníku, § 190 odst. 2 písm. d) zákona o obchodních korporacích a contrario a § 163 

nového občanského zákoníku, pokud likvidátora povolal do funkce, jelikož je taktéž 

oprávněn jej bez dalšího z funkce odvolat, nebo valná hromada dle § 205 odst. 2 věta 

druhá nového občanského zákoníku, § 189 odst. 1 nového občanského zákoníku a § 190 

odst. 2 písm. d) zákona o obchodních korporacích, pokud jí společenská smlouva přizná 

působnost v oblasti volby a odvolání likvidátora, anebo soud dle § 205 odst. 2 věta 

první nového občanského zákoníku a § 191 odst. 1 nového občanského zákoníku, pokud 

likvidátora povolal do funkce. V oblasti schválení návrhu na rozdělení likvidačního 

zůstatku je tedy zákonem založena dělená působnost výlučné povahy valné hromady, 

a to za předpokladu, že společenská smlouva dle § 190 odst. 2 písm. d) zákona 

o obchodních korporacích valné hromadě přizná působnost v oblasti volby a odvolání 

likvidátor, a zároveň za předpokladu, že valná hromada likvidátora povolala do funkce. 

4.2.1.4.8. Rozhodnutí o naložení s vkladovým ážiem a rozhodnutí o změně druhu 

kmenového listu 

Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným byla v rámci nové 

právní úpravy rozšířena v souvislosti se zavedením nového institutu do právní úpravy 

společnosti s ručením omezeným. Tímto institutem je „kmenový list“, upravený v § 137 

a násl. zákona o obchodních korporacích. Působnost valné hromady byla v důsledku 

tohoto v § 190 odst. 2 písm. m) a n) zákona o obchodních korporacích rozšířena 

v oblasti rozhodování o naložení s vkladovým ážiem a rozhodování o změně 

kmenového listu. Tato oblast působnosti valné hromady je přitom výlučné povahy, tudíž 

nemůže být přenesena na nikoho jiného. 
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4.2.2. Působnost valné hromady v zákoně výslovně neuvedená 

Zákon o obchodních korporacích připouští, aby valná hromada společnosti 

s ručením omezeným za určitých podmínek rozhodovala i o otázkách, které zákon 

výslovně do její působnosti nesvěřuje, a to ani děleně či fakultativně. Zákon 

o obchodních korporacích tedy umožňuje rozšíření působnosti valné hromady 

společnosti s ručením omezeným nad rámec výslovně předpokládaný zákonem. Dané 

rozšíření má jednak povahu působnosti, která je nad výslovně stanovený rámec 

založena společenskou smlouvou, a dále působnosti, kterou si valná hromada vyhradí 

svým rozhodnutím. 

4.2.2.1. Působnost valné hromady založená společenskou smlouvou 

Působnost valné hromady založená společenskou smlouvou může být, jak 

stanoví část jurisprudence, nazvána jako tzv. „fakultativní působnost pozitivní 

povahy“.158 Možnost rozšířit úpravou ve společenské smlouvě působnost valné 

hromady nad rámec stanovený zákonem je upravena v § 190 odst. 2 písm. o) zákona 

o obchodních korporacích, stejně jako tomu bylo doposud v § 125 odst. 1 písm. o) 

obchodního zákoníku. Jedná se o působnost, která není výlučně, děleně ani fakultativně 

valné hromadě svěřena ustanovením § 190 odst. 2 písm. a) – n) ani jiným ustanovením 

zákona o obchodních korporacích nebo ustanovením jiného právního předpisu. 

Společenská smlouva může takto založit působnost valné hromady v oblasti, která je 

jinak svěřena do rozhodovací působnosti ostatních orgánů společnosti. V tomto ohledu 

je nová právní úprava beze změn. Dle mého je namístě svěřit společenské smlouvě, 

resp. společníkům, toto oprávnění, jelikož to jsou společníci, kdo způsobil vznik 

společnosti a kdo má největší zájem na jejím řádném fungování. Na druhou stranu není 

namístě toto oprávnění využívat příliš široce, protože jinak by mohlo dojít 

k těžkopádnému rozhodování v rámci společnosti, jelikož jednak valná hromada není 

stále zasedajícím orgánem a dále jednotliví společníci často nejsou dostatečně 

informováni o všech aspektech chodu společnosti.  

                                                 
158 ELIÁŠ, Karel. Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným. Právní praxe v podnikání. 
1997, roč. 6, č. 2. ISSN 1210-4043., s. 2. 
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4.2.2.2. Vyhrazení si působnosti valnou hromadou 

Zákon o obchodních korporacích v § 190 odst. 3, stejně jako doposud dosavadní 

právní úprava, svěřuje valné hromadě společnosti s ručením omezeným oproti valné 

hromadě akciové společnosti významné oprávnění, a to oprávnění vyhradit si svým 

rozhodnutím rozhodování v oblasti, která jinak náleží do působnosti jiného orgánu 

společnosti. Část jurisprudence tuto oblast působnosti nazývá jako tzv. „působnost 

atrahovanou“.159 Jurisprudence dovozuje, že valná hromada je v rámci daného postupu 

vázána působností svěřenou zákonem některému z orgánů společnosti, jak vyplývá 

z výslovné zákonné dikce, tudíž že valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování 

otázky nespadající do působnosti některého z orgánů společnosti, mimo jiné například 

rozhodnutí otázek svěřených zákonem do působnosti všech společníků, jelikož 

společníci nejsou orgánem společnosti.160 Jurisprudence dále dovozuje, že valná 

hromada na sebe tímto postupem nemůže v žádném případě atrahovat jednatelské 

oprávnění příslušící jednatelům společnosti161 ani oprávnění dávat jednateli závazné 

pokyny týkající se obchodního vedení společnosti.162 Zákaz udělit jednateli pokyn 

týkající se obchodního vedení společnosti je stejně jako dle dosavadní právní úpravy 

                                                 
159 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 99. 
160 ELIÁŠ, Karel. Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným. Právní praxe v podnikání. 
1997, roč. 6, č. 2. ISSN 1210-4043., s. 2-3; ELIÁŠ, Karel. Působnost valné hromady společnosti 
s ručením omezeným. Právní praxe v podnikání. 1997, roč. 6, č. 2. ISSN 1210-4043., s. 17; ELIÁŠ, 
Karel. Valná hromada společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., s. 1034; ELIÁŠ, 
Karel. Působnost valné hromady společnosti s ručením omezeným. Právní praxe v podnikání. 1997, 
roč. 6, č. 2. ISSN 1210-4043., s. 2-3; BEJČEK, Josef; Karel ELIÁŠ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního 
práva: obchodní závazky. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-337-0., s. 210; 
VEČERKOVÁ, Eva et al. Obchodní právo. 2. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2010. ISBN 978-80-7357-577-9., s. 446; BEJČEK, Josef a František FALDYNA. Obchodní zákoník 
s komentářem. Praha: Codex, 2000. ISBN 80-86395-06-5., s. 323; BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava a Ivana 
ŠTENGLOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-441-4., 
s. 194. 
161 ŠTENGLOVÁ, Ivana; Stanislav PLÍVA; Miloš TOMSA et al. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7., s. 427; FOREJT, Alois. Obchodní společnosti. 
Praha: Prospektrum, 1992. ISBN 80-85431-54-8., s. 95; PELIKÁNOVÁ, Irena a Ivan KOBLIHA. 
Komentář k obchodnímu zákoníku. Část II, § 56-260. Praha: Linde, 1995. ISBN 80-85647-52-4., s. 355; 
SUM, Tomáš. K některým otázkám rozhodování valné hromady společnosti 
s ručením omezeným v rámci své působnosti [online]. epravo.cz, a.s., 29. 08. 2005 [cit. 2012-01-11]. 
Dostupné z http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-otazkam-rozhodovani-valne-hromady-
spolecnosti-s-rucenim-omezenym-v-ramci-sve-pusobnosti-35552.html. 
162 BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava a Ivana ŠTENGLOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-441-4., s. 194; POKORNÁ, Jarmila; Zdeněk KOVAŘÍK, Zdeněk ČÁP 
et al. Obchodní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-
491-8., s. 583; HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. 
Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-391-2., s. 64-65. 
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stanoven i v zákoně o obchodních korporacích, konkrétně v § 195 odst. 2.163 S těmito 

omezeními plně souhlasím. Některá z nich jsou přímo uvedena v zákonné úpravě a jiná 

je třeba dovodit právním výkladem. Část jurisprudence nad rámec výše uvedeného 

dovozuje, že valná hromada sice nemůže jednatelům dávat závazné pokyny týkající se 

obchodního vedení společnosti, ale může si vyhradit přímé rozhodování v určité otázce 

obchodního vedení společnosti, avšak s možným důsledkem v podobě odpovědnosti za 

újmu, která tímto může společnosti vzniknout.164 Obdobně stanoví i důvodová zpráva 

k vládnímu návrhu zákona o obchodních korporacích.165 

Pro vyhrazení si působnosti valnou hromadou zákon nevyžaduje jakoukoliv 

zvláštní formu, postup ani úpravu ve společenské smlouvě, postačí tedy samotné 

rozhodnutí valné hromady. Dle názoru části jurisprudence je tato pravomoc valné 

hromady projevem prvku typického pro osobní společnosti. Dovozuje taktéž, že valná 

hromada si může vyhradit rozhodování o určité otázce obecně nebo jen ad hoc, a to 

z důvodu, že ani jedno se nepříčí zákonné úpravě.166 Souhlasím s názorem, že pravomoc 

valné hromady vyhradit si rozhodování o určité otázce lze považovat za prvek 

charakteristický pro osobní společnosti. Tím je zřejmě zdůrazněna větší spojitost mezi 

společníky společnosti s ručením omezeným a společností samotnou, než je tomu 

obecně v rámci teoretického pojetí kapitálových společností. Oprávnění valné hromady 

vyhradit si rozhodování o určité otázce může ovšem dle mého být vyloučeno ve 

společenské smlouvě. 

                                                 
163 Ustanovení § 195 odst. 2 zákona o obchodních korporacích ovšem dále stanoví, že: „… tím není 
dotčen § 51 odst. 1.“ Dle mého se má jednat nikoliv o § 51 odst. 1, ale o § 51 odst. 2. Daný odkaz je tedy 
dle mého chybný. Novinkou právní úpravy obsaženou právě v § 51 odst. 2 zákona o obchodních 
korporacích je právo člena statutárního orgánu kapitálové společnosti vyžádat si od nejvyššího orgánu 
společnosti udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení společnosti. Ve společnosti s ručením 
omezeným jakožto kapitálové společnosti jím je dle § 44 odst. 1 zákona o obchodních korporacích valná 
hromada. I přesto však musí statutární orgán dle § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích jednat 
s péčí řádného hospodáře dle § 159 odst. 1 nového občanského zákoníku ve spojení s § 51 odst. 1 zákona 
o obchodních korporacích, tedy vyžádáním si pokynu není dotčena odpovědnost jednatele za následky 
jím učiněného rozhodnutí. Pokyn od nejvyššího orgánu společnosti dle § 51 odst. 2 zákona o obchodních 
korporacích tudíž bude mít pouze poradní povahu. V žádném případě nebude nahrazovat rozhodnutí 
statutárního orgánu v rámci obchodního vedení společnosti ani nebude mít závaznou povahu. 
164 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 112. 
165 Legislativní rada vlády. Důvodová zpráva k návrhu zákona o obchodních korporacích. [online]. 
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, květen 2011 [cit. 2012-11-30]. Dostupné 
z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0, s. 223. 
166 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 99. 
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4.3. Svolání valné hromady 

Nezbytným předpokladem pro to, aby se mohla valná hromada konat a následně 

mohlo být valnou hromadou přijato rozhodnutí, je svolání valné hromady. Svolání valné 

hromady je formalizovaný proces, který je upraven v § 181 až 187 zákona o obchodních 

korporacích. Tato nová právní úprava přináší kvantitativní rozšíření úpravy svolání 

valné hromady oproti dosavadní právní úpravě obsažené v obchodním zákoníku, který 

úpravu svolání valné hromady obsahoval pouze v § 128 a § 129 odst. 1 a 2. 

Nedostatečná dosavadní právní úprava svolání valné hromady přitom vyvolávala 

několik nejasností, které musela objasňovat až jurisprudence či judikatura, ovšem ne 

vždy se stejným závěrem. 

Část jurisprudence za svolání valné hromady považuje „všechny úkony vůči 

společníkům učiněné k jejímu konání tak, aby se valná hromada konala ve lhůtě dle 

zákona, společenské smlouvy či stanov“. Dovozuje, že pod svolání valné hromady již 

nelze subsumovat informační povinnost vůči osobám odlišným od společníků, i když 

mají taktéž právo být přítomni na valné hromadě.167 Jediné, co je při informování těchto 

osob nutné dodržet, je kritérium zachování dobrých mravů tak, aby se i tyto osoby 

o konání valné hromady řádně dozvěděly.168 Jiná část jurisprudence dovozuje povinnost 

aplikace ustanovení o svolání valné hromady i na jiné osoby než společníky.169 Valná 

hromada, jak jsem již uvedl, je kolektivní orgán složený ze všech společníků. Proto je 

dle mého pod pojmem svolání valné hromady třeba chápat pouze svolání společníků. To 

na druhou stranu nevylučuje povinnost svolatele informovat o konání valné hromady 

i další osoby oprávněné účastnit se valné hromady. Je ovšem otázkou, jak velkou 

informační povinnost má svolatel vůči těmto osobám z hlediska lhůty, času, místa 

a bodů pořadu valné hromady.170 Dle mého je třeba analogicky použít, za současného 

užití restriktivního výkladu, úpravu svolání valné hromady obsaženou v § 184 odst. 1 

a 2 a § 186 zákona o obchodních korporacích, a to proto, aby i tyto osoby měly 

                                                 
167 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 67. 
168 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 155. 
169 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 136. 
170 Pojem program valné hromady užívaný dosavadní právní úpravy byl v rámci nové právní úpravy 
zákona o obchodních korporacích v § 184 odst. 1 nahrazen pojmem „pořad valné hromady“. Jedná se 
přitom pouze o změnu pojmosloví, nikoliv o změnu obsahovou. 
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informace nezbytné k řádnému výkonu jejich práva účastnit se valné hromady. Tuto 

povinnost svolatele vyvozuji na základě aplikace principu dobrých mravů dle § 2 odst. 3 

nového občanského zákoníku. Ve výsledku lze říci, že je třeba, i když restriktivně, 

aplikovat ustanovení o svolání valné hromady nejen na informování společníkům, 

ale i jiných osob oprávněných se účastnit valné hromady. Avšak pokud by při 

informování osob odlišných od společníků nebyla daná pravidla dodržena, tak nelze 

uplatnit sankci v podobě vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. Tuto sankci lze 

uplatnit pouze, pokud je porušeno pravidlo svolání valné hromady vůči společníkovi. 

Povinnost vůči osobám odlišným od společníků je tedy imperfektní (tj. bez sankčního 

následku). 

Zákon o obchodních korporacích u společnosti s ručením omezeným, stejně jako 

doposud obchodní zákoník, nerozlišuje mezi řádnou a mimořádnou valnou hromadou. 

Část jurisprudence dovozuje možnost stanovit ve společenské smlouvě odlišně pravidla 

pro svolávání řádné a mimořádné valné hromady.171 Jiná část jurisprudence toto 

odmítá.172 Dle mého je toto za použití principu dispozitivnosti právní úpravy možné.173 

Je ovšem třeba vždy dodržet omezení vyplývající ze zákona, mimo jiné i v podobě 

principu poctivého obchodního styku174 a dobrých mravů dle § 2 odst. 3 nového 

občanského zákoníku. 

Část jurisprudence vyslovila právní názor, že valná hromada může být svolána 

pouze za účelem rozhodnutí či diskuze otázky spadající do její působnosti175, kdy 

v opačném případě by svolání valné hromady bylo v rozporu se zákonem, nebo alespoň 

                                                 
171 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1138-1139. 
172 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 126. 
173 Například konání řádné valné hromady může být společenskou smlouvou stanoveno na konkrétní den 
v roce, zatímco způsob svolání mimořádné valné hromady může být ponechán v podobě, jak jej stanoví 
zákon. 
174 Princip, který bylo třeba aplikovat dle dosavadní právní úpravy mimo jiné i na valnou hromadu 
společnosti s ručením omezeným, a to princip poctivého obchodního styku, již zákon o obchodních 
korporacích nově výslovně neupravuje. Tento princip lze ovšem dovodit z celkové koncepce zákona 
o obchodních korporacích, k tomu viz Legislativní rada vlády. Důvodová zpráva k návrhu zákona 
o obchodních korporacích. [online]. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, květen 2011 [cit. 
2012-11-30]. Dostupné z http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=363&CT1=0, s. 187-188. V 
rámci nové právní úpravy dle mého dochází k protichůdným jevům, kdy v případě nového občanského 
zákoníku jsou do jeho úvodních ustanovení § 1 a násl. nově pozitivně zakotveny některé základní 
soukromoprávní zásady a naopak v případě zákona o obchodních korporacích je spíše od jejich pozitivní 
úpravy upouštěno. 
175 K tomuto viz výše pojednání o působnosti valné hromady. 
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jeho účelem.176 Dle mého je takto uvedené třeba rozšířit. Valná hromada může být dále 

svolána za účelem obecné diskuze společníků177 a dále za účelem realizace práva 

společníků na informace dle § 155 zákona o obchodních korporacích. Dle § 155 zákona 

o obchodních korporacích může být totiž právo společníka na informace realizováno na 

valné hromadě i mimo ni. Souhrnem lze říci, že valná hromada může být svolána za 

účelem realizace práv jednotlivých společníků, a to práva podílet se na řízení 

společnosti v podobě rozhodnutí či diskuze otázky spadající do působnosti valné 

hromady nebo v podobě obecné diskuze a dále práva společníků na informace. Bude 

záležet pouze na společnících, v jak široké míře svých práv využijí. 

4.3.1. Rozhodnutí o svolání valné hromady 

V jurisprudenci a judikatuře není jednotného názoru na to, jakou povahu má 

rozhodnutí o svolání valné hromady. Část jurisprudence rozhodnutí o svolání valné 

hromady považuje za projev obchodního vedení společnosti,178 k němuž je třeba 

souhlasu většiny jednatelů.179 Jiná část jurisprudence daný právní názor více rozvádí, 

kdy dovozuje, že svolání valné hromady je projevem vůle společnosti vůči jejím 

společníkům jakožto členům valné hromady, a v případě, kdy valnou hromadu svolávají 

společníci, dovozuje, že společník jedná jako zákonný zástupce společnosti. Vychází 

přitom názorově z extenzivního výkladu pojmu obchodního vedení společnosti, jež 

charakterizuje jako vše, co nelze podřadit pod jednatelskou působnost.180 Jiná část 

jurisprudence naopak svolání valné hromady považuje za jednání jednatelů navenek, 

a to vůči společníkům a dalším osobám, jakožto třetím osobám odlišným od 

                                                 
176 SUM, Tomáš. K některým otázkám rozhodování valné hromady společnosti s ručením omezeným v 
rámci své působnosti [online]. epravo.cz, a.s., 29. 08. 2005 [cit. 2012-01-11]. Dostupné 
z http://www.epravo.cz/top/clanky/k-nekterym-otazkam-rozhodovani-valne-hromady-spolecnosti-s-
rucenim-omezenym-v-ramci-sve-pusobnosti-35552.html. 
177 Je myslitelné, i když nepraktické a málo pravděpodobné, aby jediným bodem pořadu valné hromady, 
kromě kontroly usnášeníschopnosti valné hromady a volby funkcionářů valné hromady, uvedeném 
v pozvánce na valnou hromadu, byl bod v podobě „diskuze“. 
178 Je třeba poukázat na to, že zákon o obchodních korporacích nově pro rozhodnutí o obchodním vedení 
společnosti striktně nevyžaduje souhlas většiny jednatelů. Společenská smlouva může dle § 195 odst. 1 
zákona o obchodních korporacích určit jinak. 
179 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 135. 
180 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 128; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: 
ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 221-222; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost 
s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., 
s. 219-222. 
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společnosti, vycházejíc z toho, že společníci netvoří žádný orgán společnosti, jelikož 

orgánem společnosti je pouze valná hromada ad hoc sestavená z přítomných 

společníků.181 Judikatura v tomto ohledu dospěla k jinému právnímu názoru. Svolání 

valné hromady nepovažuje ani za obchodní vedení společnosti ani za jednání vůči 

třetím osobám. Poukazuje na to, že svolání valné hromady nelze považovat za jednání 

vůči třetím osobám, jelikož společníci nejsou v rámci práva podílet se na řízení 

společnosti třetími osobami. Svolání valné hromady je vnitřní záležitostí společnosti, 

což lze dovodit i z toho, že zákon stanoví, že valnou hromadu svolávají jednatelé, 

nikoliv společnost, jejímž jménem jednatelé jakožto statutární orgán jednají. Taktéž 

poukazuje na to, že svolání valné hromady, i když směřuje dovnitř společnosti, ovšem 

nelze považovat ani za obchodní vedení. Obchodní vedení společnosti má totiž výlučně 

povahu řízení společnosti a realizace podnikatelské činnosti společnosti, což svolání 

valné hromady není. Svolání valné hromady, resp. rozhodnutí o něm, je speciálním 

zákonným zmocněním. Z tohoto důvodu, povahy rozhodnutí o svolání valné hromady 

jakožto speciálního zákonného zmocnění, je ke svolání valné hromady oprávněn každý 

jednatel.182 S tímto právním názorem souhlasí i část jurisprudence.183 Zákon 

o obchodních korporacích dle mého v tomto ohledu nedává žádné nové vodítko. Je 

přitom třeba rozlišovat povahu rozhodnutí o svolání valné hromady, tedy zda jde 

o jednání z pozice statutárního orgánu společnosti, o obchodní vedení společnosti, nebo 

o zvláštní zákonné zmocnění, a to od právní povahy samotného aktu svolání valné 

hromady. Nejedná se přitom o bezvýznamnou otázku, jelikož pokud by rozhodnutí 

o svolání valné hromady mělo povahu obchodního vedení společnosti, tak by pro 

svolání valné hromady bylo třeba souhlasu většiny jednatelů dle § 195 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích, ledaže by společenská smlouva určila jinak, a v případě 

kolektivního orgánu dle § 194 odst. 2 a § 440 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích.184 Souhlasím s právním názorem, že z hlediska svolání valné hromady 

                                                 
181 BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava. Ke Svolání valné hromady společnosti s ručením omezeným. Právní 
praxe v podnikání. 1995, roč. 4, č. 7-8. ISSN 1210-4043., s. 17. 
182 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 1 Odon 2/1997, ze dne 30. 4. 1997; Rozsudek 
Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 1061/2004, ze dne 29. 11. 2005. 
183 KANIA, Jiří. Svolání valné hromady společnosti s ručením omezeným [online]. Lawyer.cz, 
11. 03. 2009 [cit. 2012-01-11]. Dostupné z http://www.firemnipravo.com/article/svolani-valne-hromady-
spolecnosti-s-rucenim-omezenym; HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením 
omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-391-2., s. 78-79. 
184 Zákon o obchodních korporacích dle mého odstraňuje v jurisprudenci doposud trvající rozpor, zda, 
pokud je ve společnosti více jednatelů, tito tvoří kolektivní orgán, nebo je každý z nich samostatným 
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a práva společníků podílet se na řízení společnosti prostřednictvím účasti na valné 

hromadě nelze společníky považovat za třetí osoby. Z tohoto pohledu jsou společníci 

členy nejvyššího orgánu společnosti. Svolání valné hromady jednatelem tedy nelze 

považovat za jednání v rámci výkonu působnosti statutárního orgánu společnosti. 

Rozhodnutí o svolání valné hromady nelze podřadit ani pod obchodní vedení 

společnosti, jelikož jak argumentuje Nejvyšší soud České republiky, tak obchodní 

vedení společnosti má povahu řízení společnosti a realizace podnikatelské činnosti 

společnosti, v jehož rámci dávají jednatelé závazné pokyny směrem dovnitř společnosti. 

Společníci přitom nejsou v žádném případě podřízeni jednatelům. Naopak z hlediska 

práva podílet se na řízení společnosti společníci rozhodují o volbě a odvolání jednatelů 

dle § 190 odst. 2 písm. c) zákona o obchodních korporacích prostřednictvím usnesení 

valné hromady. Souhlasím tedy s právním názorem, že rozhodnutí o svolání valné 

hromady je speciálním zákonným zmocněním, které přísluší nejen jednatelům 

společnosti. K tomu viz výklad dále. 

4.3.2. Konání více valných hromad 

Pokud přijmeme výše uvedený právní názor, že pravomoc jednatele svolat 

valnou hromadu je speciálním zákonným zmocněním nespadajícím pod obchodní 

vedení společnosti ani do působnosti statutárního orgánu společnosti, kdy na základě 

toho je ke svolání valné hromady oprávněn každý jednatel, tak může nastat situace, kdy 

by bylo jednateli „najednou“ svoláno více zasedání valné hromady, která by se konala 

v krátkém časovém sledu po sobě. Takto svolaná zasedání valné hromady by mohla mít 

navíc byť částečně totožný pořad. V takové situaci hrozí konkurence rozhodnutí 

přijatých na jednotlivých zasedáních valné hromady. V daném případě část 

jurisprudence dovozuje možnost sankcionovat jednatele společnosti za porušení péče 

                                                                                                                                               
orgánem. Výkladem a contrario § 194 odst. 2 zákona o obchodních korporacích lze dovodit obecné 
pravidlo, že v případě, kdy je ve společnosti více jednatelů, každý tvoří samostatný orgán, ledaže 
společenská smlouva určí, že jednatelé tvoří kolektivní orgán. Z ustanovení § 194 odst. 2 zákona 
o obchodních korporacích dle mého dále vyplývá, že společnost s ručením omezeným nemůže mít více 
kolektivních statutárních orgánů. Pokud společenská smlouva stanoví, že jednatelé tvoří kolektivní orgán, 
tak členy daného kolektivního orgánu musí být všichni jednatelé. Pravidlo, jak rozhodují jednatelé 
v případě, kdy je každý samostatným orgánem, stanoví § 195 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 
tak, že k obchodnímu vedení společnosti je zapotřebí souhlasu většiny jednatelů, ledaže společenská 
smlouva stanoví jinak. Právní názor, že kolektiv jednatelů jakožto kolektivní orgán může být ve 
společnosti pouze jeden, zastává i část jurisprudence, viz ČECH, Petr. S.r.o. po rekodifikaci. [online]. 
Ministerstvo spravedlnosti ČR [cit. 2012-01-11]. Dostupné 
z http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/napsali-o-nas/100-s-r-o-po-rekodifikaci.html. 
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řádného hospodáře, nově upravené v § 159 odst. 1 nového občanského zákoníku ve 

spojení s ustanovením § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Vzájemnou 

konkurenci rozhodnutí řeší tak, že rozhodnutí přijaté na prvním zasedání valné hromady 

může být posléze změněno na později konaném zasedání valné hromady, pouze pokud 

by později přijaté rozhodnutí výslovně revokovalo rozhodnutí původní.185 V důsledku 

nové koncepce pravidla usnášeníschopnosti valné hromady upravené v § 169 odst. 1 

zákona o obchodních korporacích, která umožňuje ve společenské smlouvě stanovit 

kvórum valné hromady nejen v podobě přítomnosti společníků s více než polovinou 

všech hlasů, ale i s méně než polovinou všech hlasů, by mohla nastat situace ještě 

komplikovanější. V takovém případě by teoreticky mohlo být na stejný okamžik, avšak 

různé místo svoláno více zasedání valné hromady, které by na základě dispozitivní 

úpravy ve společenské smlouvě mohly být všechny usnášeníschopné. Jsem názoru, že 

teleologickým výkladem právní úpravy svolání valné hromady, zejména § 186 zákona 

o obchodních korporacích, musíme dospět k závěru, že nelze svolat a tedy ani konat 

více zasedání valné hromady, aniž by se společník mohl bez větších obtíží účastnit 

všech, i když by jinak bylo formálně vyhověno všem požadavkům stanoveným pro 

svolání valné hromady zákonem a společenskou smlouvou, jelikož by došlo k oslabení 

práva společníka podílet se na řízení společnosti prostřednictvím osobní účasti na valné 

hromadě dle § 167 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Nelze přitom dle mého 

argumentovat právem společníka nechat se na valné hromadě zastoupit dle § 168 odst. 1 

zákona o obchodních korporacích, jelikož dle mého má společník nezadatelné právo 

osobní účasti, což lze dovodit z § 167 odst. 1 i § 168 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích. Toto právo společníka nemůže svolatel vyloučit ani omezit. Valná 

hromada se tudíž musí vždy konat tak, aby se každý společník mohl objektivně jejího 

zasedání osobně zúčastnit. V případě, kdy by v krátkém časovém sledu bylo konáno 

více valných hromad s týmž či obdobným pořadem, za předpokladu, že by se společník 

mohl zúčastnit všech, se přikláním k výše uvedenému právnímu názoru jurisprudence. 

4.3.3. Osoby a orgány oprávněné svolat valnou hromadu 

Zákonná úprava nesvěřuje pravomoc svolat valnou hromadu výhradně jedné 

osobě či orgánu společnosti. Na druhou stranu zákonná úprava svěřuje pravomoc svolat 

                                                 
185 ČECH, Petr. Svolání valné hromady. Právní rádce. 2008, roč. 16, č. 10. ISSN 1210-4817., s. 5. 
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valnou hromadu pouze vybraným osobám či orgánům společnosti, a to jednateli, 

kvalifikovanému společníkovi186, společníkovi a dozorčí radě. Je otázkou, zda 

společenská smlouva může přiznat právo svolat valnou hromadu i někomu dalšímu. 

Část jurisprudence tuto možnost připouští.187 Jiná část jurisprudence toto naopak 

vylučuje.188 Dle mého nelze okruh svolatelů valné hromady rozšířit mimo okruh orgánů 

společnosti a osob společníků. Právní úprava svolání valné hromady společnosti 

s ručením omezeným je dle mého postavena na principu umožnění svolání valné 

hromady kdykoliv, pokud je zde zájem společnosti či jejích společníků, což je dle mého 

taktéž limitem jejího svolání.189 Z hlediska zájmu společníků mají právo svolat valnou 

hromadu přímo společníci, resp. kvalifikovaný společník. Z hlediska zájmu společnosti 

valnou hromadu svolávají její orgány, případně i samotný společník, k tomuto viz 

výklad dále. V souladu s výše uvedeným lze dle mého ve společenské smlouvě přiznat 

oprávnění svolat valnou hromadu kterémukoliv společníkovi nebo i fakultativně 

zřízenému orgánu společnosti. 

4.3.3.1. Jednatel 

Zákon o obchodních korporacích v § 181 a 182 stanoví jako primárního 

svolatele valné hromady, stejně jak to doposud činil obchodní zákoník190, jednatele 

společnosti. Ve většině případů je proto svolatelem valné hromady právě jednatel.191 

                                                 
186 Kvalifikovaný společník je pro účely svolání valné hromady definován v § 187 odst. 1 zákona 
o obchodních korporacích. Kvalifikovaný společník je: „Společník nebo společníci, jejichž vklady 
dosahují 
alespoň 10 % základního kapitálu nebo 10% podíl na hlasovacích právech.“ 
187 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 81. 
188 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 127, 137. 
189 Nutnost existence zájmu společnosti nebo jejích společníků při svolání valné hromady lze dle mého 
výkladově dovodit přímo z právní úpravy. V případě svolání kvalifikovaným společníkem ji lze dovodit 
z ustanovení § 187 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, které stanoví pravidlo, že v případě svolání 
valné hromady kvalifikovaným společníkem nese náklady svolání společnost, nikoliv kvalifikovaný 
společník, ledaže by svolání bylo zjevně neopodstatněné. V případě svolání jednatelem a dozorčí radou ji 
lze dovodit z jejich povinnosti postupovat s péčí řádného hospodáře dle § 159 odst. 1 nového občanského 
zákoníku ve spojení s § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, jelikož zjevně neopodstatněným 
svoláním by porušili tuto svoji povinnost, což by mělo za následek jejich odpovědnost za škodu tímto 
vzniklou. Nutnost existence zájmu společnosti nebo jejích společníků při svolání valné hromady lze dle 
mého ovšem dovodit obecně ve všech případech svolání valné hromady. 
190 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 135. 
191 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 127. 
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Právo a i povinnost jednatele svolat valnou hromadu vyplývá z povinnosti jednatele 

zajišťovat řádnou správu společnosti. Jak jsem již uvedl v pojednání o rozhodnutí 

o svolání valné hromady, tak se jedná o speciální zákonné zmocnění jednatele 

nespadající pod obchodní vedení společnosti ani do působnosti statutárního orgánu 

společnosti. 

4.3.3.2. Dozorčí rada 

Zákon o obchodních korporacích dává dozorčí radě výslovné oprávnění a zřejmě 

i povinnost svolat valnou hromadu v § 183, je-li zde zájem společnosti. V tomto ohledu 

nová právní úprava nepřináší žádnou změnu. Pojem zájem společnosti je dle názoru 

části jurisprudence třeba vykládat vždy v konkrétním případě.192 Pokud přitom nelze 

dovodit jednoznačný zájem společnosti, tak dozorčí rada není oprávněna valnou 

hromadu svolat.193 Část jurisprudence dovozuje, že zájem společnosti bude zřejmě dán 

v případě, kdy jednatel nesplnil svoji povinnost svolat valnou hromadu.194 Dle mého lze 

na základě systematického a teleologického výkladu § 181 až 183 zákona o obchodních 

korporacích dovodit, i když tak zákon o obchodních korporacích výslovně nestanoví, že 

povinnost dozorčí rady svolat valnou hromadu je subsidiární povahy vzhledem 

k povinnosti jednatele. V případech uvedených v § 181 a 182 zákona o obchodních 

korporacích má primární povinnost svolat valnou hromadu jednatel či jednatelé 

společnosti, a pouze pokud není valná hromada svolána jednatelem, tak teprve 

nastupuje oprávnění a zároveň povinnost dozorčí rady v daných případech valnou 

hromadu svolat, jelikož to vyžadují zájmy společnosti dle § 183 zákona o obchodních 

korporacích. Je tedy třeba, aby dozorčí rada nejprve poskytla jednateli přiměřenou lhůtu 

ke svolání valné hromady, a to poměrně vzhledem k újmě, která společnosti hrozí, 

a teprve v případě nečinnosti jednatele svolala valnou hromadu sama, ledaže okolnosti 

případu vyžadují její okamžité svolání. 

Oprávnění svolat valnou hromadu nemá samotný člen dozorčí rady, ale dozorčí 

rada jako celek. O svolání valné hromady tudíž bude muset na zasedání dozorčí rady 

rozhodnout většina jejích členů, jelikož se jedná o kolektivní orgán dle § 44 odst. 3 

                                                 
192 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 130. 
193 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 4223/2007, ze dne 3. 2. 2009. 
194 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 80. 
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zákona o obchodních korporacích. Část jurisprudence nad rámec tohoto dle dosavadní 

právní úpravy dovodila, že pokud by existoval vážný zájem společnosti a valnou 

hromadu by svolal pouze jediný člen dozorčí rady, tak nelze i přes rozpor se zákonem 

vyslovit neplatnost usnesení přijatých na valné hromadě z důvodu upraveného v § 131 

odst. 3 písm. a) obchodního zákoníku, jelikož vyslovení neplatnosti by mělo za následek 

větší újmu.195 Tento závěr lze dle mého dovodit i z § 191 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích ve spojení s § 260 odst. 1 nového občanského zákoníku.196 Dle názoru části 

jurisprudence může oprávnění jediného člena dozorčí rady svolat valnou hromadu 

zakotvit společenská smlouva.197  

4.3.3.3. Likvidátor 

Jurisprudence nenalezla dle dosavadní právní úpravy jednotné stanovisko na 

otázku, zda je likvidátor oprávněn svolat valnou hromadu. Část jurisprudence 

odpověděla kladně, což dovodila zejména z toho, že likvidátor byl povinován valné 

hromadě v rámci průběhu likvidace předložit návrh na rozdělení likvidační zůstatku, 

kdy dovozovala, že v tomto ohledu nemohl být likvidátor odkázán na pouhou 

součinnost jednatele, ale musel být oprávněn valnou hromadu svolat sám. Oprávnění 

likvidátora svolat valnou hromadu zároveň výkladově omezovala účelem likvidace.198 

Jiná část jurisprudence oprávnění svolat valnou hromadu likvidátorovi nepřiznávala.199 

Přiznala mu ovšem právo žádat jednatele o svolání valné hromady, pokud to bylo nutné 

z hlediska účelu likvidace, kdy na druhé straně dovodila ekvivalentní povinnost 
                                                 
195 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 130-131. 
196 Ustanovení § 191 odst. 1 zákona o obchodních korporacích stanoví, že na neplatnost usnesení valné 
hromady se aplikují ustanovení občanského zákoníku (v tomto případě nového občanského zákoníku) 
o neplatnosti usnesení členské schůze spolku. Jedná se o ustanovení § 258 až 261 nového občanského 
zákoníku. Ustanovení § 260 odst. 1 nového občanského zákoníku stanoví, že: „Soud neplatnost 
rozhodnutí nevysloví, došlo-li k porušení zákona nebo stanov, aniž to mělo závažné právní následky, 
a je-li v zájmu spolku hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit.“ Dle mého se bude 
jednat například právě o případ, kdy jediným porušením zákona bude skutečnost, že valnou hromadu 
svolal pouze jediný člen dozorčí rady, za předpokladu, že bude zároveň dán vážný zájem společnosti. 
197 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 80. 
198 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 135; ELIÁŠ, Karel. Valná hromada společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., 
s. 1030; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 
978-80-7357-710-0., s. 131; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: 
ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 222; ELIÁŠ, Karel. Svolání valné hromady ve 
společnosti s ručením omezeným. Právník. 1997, roč. 136, č. 1. ISSN 0324-7007., s. 68. 
199 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1141. 
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jednatele valnou hromadu svolat.200 Nová právní úprava v tomto ohledu taktéž nedává 

jasné vodítko, nicméně i přesto je třeba na danou otázku hledat odpověď. Nový 

občanský zákoník, stejně jako doposud dosavadní právní úprava, v § 196 odst. 1 

stanoví, že: „Činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli 

likvidace,“ a dále v § 193 věta první, že: „Likvidátor nabývá působnosti statutárního 

orgánu okamžikem svého povolání.“ Jak jsem již uvedl v pojednání o rozhodnutí 

o svolání valné hromady, tak svolání valné hromady je zvláštním zákonným 

zmocněním, které nespadá do působnosti statutárního orgánu společnosti. Z pozice 

výkonu působnosti statutárního orgánu společnosti tedy likvidátor valnou hromadu 

svolat nemůže. Dle § 205 odst. 2 nového občanského zákoníku předkládá likvidátor zde 

stanovenému subjektu ke schválení konečnou zprávu, návrh na použití likvidačního 

zůstatku a účetní závěrku. Daným subjektem je u společnosti s ručením omezeným dle 

konkrétních okolností buďto jednatel, valná hromada nebo soud.201 Dle § 205 odst. 3 

nového občanského zákoníku ovšem na druhou stranu není schválení daných 

dokumentů podmínkou následného výmazu společnosti s ručením omezeným jakožto 

právnické osoby z veřejného rejstříku. I když by bylo dle mého vhodné likvidátorovi 

přiznat oprávnění svolat valnou hromadu za účelem řádného průběhu likvidace, tak 

z dosavadní ani nové právní úpravy toto oprávnění nelze výkladově dovodit. Jak jsem 

již uvedl v pojednání o osobách a orgánech oprávněných svolat valnou hromadu, tak 

valnou hromadu jsou oprávněny svolat pouze osoby a orgány, kterým toto právo 

přiznává zákon nebo společenská smlouva. Pokud tedy bude výše uvedené dokumenty 

schvalovat valná hromada, tak bude muset likvidátor o svolání valné hromady požádat 

osobu či orgán oprávněný valnou hromadu svolat, zejména jednatele společnosti, 

případně dozorčí radu nebo společníka. 

4.3.3.4. Kvalifikovaný společník 

Obchodní zákoník umožňoval v § 129 odst. 2, aby valnou hromadu mimo jiné 

svolal i „kvalifikovaný společník“, kterého vymezoval jako společníky, jejichž vklady 

dosahují výše alespoň 10 % základního kapitálu. Kvalifikovaný společník může svolat 

                                                 
200 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 76. 
201 Dle mého je kupodivu, že ke schválení těchto dokumentů bude v jistém případě oprávněn jednatel 
společnosti. Toto vidím jako negativní prvek nové právní úpravy. 
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valnou hromadu i dle § 187 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, který ovšem 

kvalifikovaného společníka vymezuje trochu odlišně od dosavadní právní úpravy tak, že 

jím je: „Společník nebo společníci, jejichž vklady dosahují alespoň 10 % základního 

kapitálu nebo 10% podíl na hlasovacích právech.“ Z toho vyplývá, že zákon 

o obchodních korporacích pro kvalifikovaného společníka nově stanovuje nikoliv jedno 

kritérium, ale dvě. Za použití gramatického a teleologického výkladu daného ustanovení 

dle mého dospějeme k závěru, že v konkrétním případě dostačuje buďto vklad 

dosahující 10 % základního kapitálu nebo, pokud je počet hlasů společníka stanoven 

společenskou smlouvou odlišně od poměru výše jeho vkladu k výši základního kapitálu 

společnosti dle § 169 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, 10% podíl na 

hlasovacích právech. Vždy tedy postačí naplnění jednoho z výše uvedených kritérií. 

Kvalifikovaný společník ovšem nemůže bez dalšího valnou hromadu svolat sám. 

Primárně o svolání valné hromady musí požádat jednatele. Až když je jednatel nečinný, 

tak teprve kvalifikovanému společníkovi přímo vzniká oprávnění valnou hromadu 

svolat. Zákon o obchodních korporacích dále nově výslovně stanoví, že kvalifikovaný 

společník musí při svolání valné hromady postupovat obdobně dle § 184 až 186 zákona 

o obchodních korporacích, tedy že se na svolání valné hromady kvalifikovaným 

společníkem uplatní stejná pravidla ohledně lhůty, náležitostí a formy pozvánky na 

valnou hromadu. Sporné dle dosavadní právní úpravy bylo, po jak dlouhé době může 

kvalifikovaný společník postupovat sám. Ustanovení § 129 odst. 2 obchodního 

zákoníku totiž oprávnění svolat valnou hromadu kvalifikovanému společníkovi 

přiznávalo v případě, kdy jednatel nesvolal valnou hromadu do jednoho měsíce od 

doručení žádosti kvalifikovaným společníkem. To bylo možné na jednu stranu vykládat 

tak, že postačí, aby ve lhůtě jednoho měsíce byla jednotlivým společníkům doručena 

pozvánka, nebo tak, že se v dané lhůtě jednoho měsíce musí valná hromada konat. 

Osobně jsem se přikláněl k druhému výkladu, jelikož se jedná o výklad více šetřící 

práva jednotlivých společníků. V případě prvního výkladu by totiž v krajním případě 

mohl jednatel sice doručit pozvánku ve lhůtě jednoho měsíce, ale samotné konání valné 

hromady by mohl oddálit i o několik měsíců, čímž by mohlo dojít k poškození práv 

kvalifikovaného společníka. Obdobně stanovila i část jurisprudence202 a judikatura203. 

                                                 
202 PELIKÁNOVÁ, Irena; ČERNÁ, Stanislava et al. Obchodní právo: 2, Společnosti obchodního práva 
a družstva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. ISBN 80-7357-149-8., s. 415; ŠTENGLOVÁ, Ivana; 
Stanislav PLÍVA; Miloš TOMSA et al. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 
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Část jurisprudence dále dovozovala, že pokud lhůta jednoho měsíce nevyhovovala lhůtě 

stanovené společenskou smlouvou pro oznámení o konání valné hromady, tak se lhůta 

prodloužila o nezbytně nutnou lhůtu tak, aby bylo vyhověno i ustanovení společenské 

smlouvy.204 Dle mého byla v takovém případě úprava společenské smlouvy neúčinná 

a bylo třeba postupovat výhradně dle lhůty stanovené obchodním zákoníkem. Úprava 

společenské smlouvy totiž nemůže být v rozporu s donucujícím ustanovením zákona. 

Jiná část jurisprudence naopak dovozovala, že ve lhůtě jednoho měsíce postačilo 

pozvánku na valnou hromadu doručit, pokud se tato dále konala v přiměřené lhůtě.205 

Zákon o obchodních korporacích daný výkladový problém výslovně řeší v § 187 odst. 

2, kdy stanoví, že kvalifikovaný společník má právo svolat valnou hromadu, pokud 

valná hromada není svolána ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žádosti a nekoná se 

v přiměřené lhůtě. To je dle mého pozitivní posun právní úpravy. Bude samozřejmě 

otázkou dalšího výkladu, co je v konkrétním případě přiměřená lhůta. Dle mého je 

nutné tuto lhůtu vykládat ve prospěch kvalifikovaného společníka, na jehož ochranu je 

ustanovení § 187 zákona o obchodních korporacích do právní úpravy zakotveno, tedy 

spíše restriktivně. 

Jurisprudence se shoduje na tom, že kritérium vymezující kvalifikovaného 

společníka, nově upravené v § 187 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, může být 

ve společenské smlouvě sníženo, popř. právo svolat valnou hromadu může být přiznáno 

každému společníkovi.206 S tímto se ztotožňuji. Ustanovení § 187 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích, stejně jako doposud ustanovení § 129 odst. 2 obchodního 

zákoníku, je dle mého jednostranně dispozitivní, kdy umožňuje snížení zákonem 
                                                                                                                                               
ISBN 978-80-7400-354-7., s. 440; HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením 
omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-391-2., s. 68; DVOŘÁK, Tomáš. Valná 
hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 133-134; 
POKORNÁ, Jarmila; Zdeněk KOVAŘÍK, Zdeněk ČÁP et al. Obchodní zákoník: komentář. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8., s. 597-598. 
203 Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 14 Cmo 149/2001, ze dne 26. 2. 2002. 
204 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 133-134. 
205 KANIA, Jiří. Svolání valné hromady společnosti s ručením omezeným [online]. Lawyer.cz, 
11. 03. 2009 [cit. 2012-01-11]. Dostupné z http://www.firemnipravo.com/article/svolani-valne-hromady-
spolecnosti-s-rucenim-omezenym; DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. 
Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-071-1., s. 1140. 
206 ŠTENGLOVÁ, Ivana; Stanislav PLÍVA; Miloš TOMSA et al. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7., s. 440; HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady 
společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-391-2., s. 75; POKORNÁ, 
Jarmila; Zdeněk KOVAŘÍK, Zdeněk ČÁP et al. Obchodní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8., s. 598; DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: 
komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-071-1., s. 1140. 
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stanovených kritérií ve prospěch jednotlivých společníků, případně i jejich vyloučení 

přiznáním práva svolat valnou hromadu každému společníkovi, avšak neumožňuje daná 

kritéria zpřísnit. Dle mého je taktéž vyloučeno, aby společenská smlouva ve vztahu ke 

kvalifikovanému společníkovi a jeho oprávnění svolat valnou hromadu stanovila 

jakékoliv další kritérium. 

Obchodní zákoník v § 129 odst. 2 kvalifikovanému společníkovi nepřiznával 

výslovné oprávnění stanovit ve své žádosti o svolání valné hromady jím požadované 

body pořadu valné hromady. Toto oprávnění dle mého ovšem nezbytně vyplývalo ze 

samotného účelu právní úpravy. Shodně dovozovala i část jurisprudence.207 V opačném 

případě by došlo k podstatnému oslabení práva kvalifikovaného společníka, jelikož 

jednatel společnosti by de facto na pořad valné hromady nemusel zařadit projednání 

žádné záležitosti.208 Zařazení konkrétního bodu na pořad valné hromady by následně 

bylo možné pouze postupem dle § 129 odst. 1 obchodního zákoníku, tedy pouze za 

přítomnosti všech společníků. Zákon o obchodních korporacích v § 187 odst. 1 nově 

výslovně stanoví, že kvalifikovaný společník může požádat o svolání valné hromady 

k projednání jím navržených záležitostí. Jak jsem již uvedl, tak toto oprávnění bylo dle 

mého nutné dovodit i z dosavadní právní úpravy, ale výslovné zákonné oprávnění 

v tomto ohledu jen přispěje k právní jistotě a ochraně společníků. 

Část jurisprudence si klade otázku, jak postupovat v případě, kdy po učinění 

žádosti kvalifikovaným společníkem následně dojde ke skutečnosti, v jejímž důsledku 

se zmenší podíl vkladu kvalifikovaného společníka vůči základnímu kapitálu, resp. dle 

nové právní úpravy i jeho podíl na hlasovacích právech, tak, že klesne pod zákonem 

stanovenou hranici.209 Dle mého je vyhovění zákonným požadavkům třeba posuzovat 

k okamžiku, kdy kvalifikovaný společník učiní projev vůle vůči jednateli, tedy 

k okamžiku, kdy se žádost o svolání valné hromady dostane do dispozice jednatele. 

Následný posun již dle mého na povinnost jednatele svolat valnou hromadu nemá vliv. 

Ovšem z gramatického a systematického výkladu § 187 odst. 1 a 2 zákona o obchodních 

korporacích dle mého vyplývá, že pokud by jednatel valnou hromadu ve stanovené 

                                                 
207 ŠTENGLOVÁ, Ivana; Stanislav PLÍVA; Miloš TOMSA et al. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7., s. 440; DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: 
komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-071-1., s. 1147. 
208 Pořad valné hromady by se mohl např. sestávat pouze z kontroly usnášeníschopnosti, volby 
funkcionářů valné hromady a diskuze. 
209 PELIKÁNOVÁ, Irena a Ivan KOBLIHA. Komentář k obchodnímu zákoníku. Část II, § 56-260. Praha: 
Linde, 1995. ISBN 80-85647-52-4., s. 362. 



67 
 

lhůtě nesvolal, tak již společník či společníci nevyhovující definici kvalifikovaného 

společníka nebudou moci sami valnou hromadu svolat. To na druhou stranu nevylučuje 

odpovědnost jednatele za jím porušenou povinnost. Je tedy třeba rozlišit okamžik 

požádání jednatele o svolání valné hromady, tj. okamžik doručení žádosti jednateli, 

a případný následný okamžik svolání valné hromady kvalifikovaným společníkem, 

konkrétně okamžik zaslání pozvánky kvalifikovaným společníkem. U každého 

okamžiku je tedy nutné zvlášť zkoumat dodržení požadavku stanoveného v § 187 odst. 

1 zákona o obchodních korporacích. 

Obchodní zákoník dále výslovně nestanovil, zda oprávnění svolat valnou 

hromadu, pokud tato nebyla svolána jednatelem, náleží pouze kvalifikovanému 

společníkovi, a případně kterému, nebo jestli tak může učinit jakýkoliv společník. Část 

jurisprudence toto oprávnění přiznávala jakémukoliv společníkovi.210 Část 

jurisprudence zastávala názor, že tak může učinit jakýkoliv kvalifikovaný společník, 

tedy nejen ten, který o svolání valné hromady požádal.211 Část jurisprudence toto 

oprávnění naopak přiznávala pouze kvalifikovanému společníkovi, který o svolání 

valné hromady požádal.212 Osobně jsem názoru, že dle dosavadní právní úpravy toto 

oprávnění svědčilo pouze kvalifikovanému společníkovi, který o svolání valné hromady 

požádal, jelikož pouze jemu svědčilo právo nakládat s jím již uplatněným právem 

v podobě požádání o svolání valné hromady. Pokud by totiž valnou hromadu svolal jiný 

společník, ať již kvalifikovaný či nikoliv, tak by přinejmenším zasáhl do práva daného 

kvalifikovaného společníka určit místo a čas konání valné hromady. Daný výkladový 

problém z části odstranil § 187 odst. 2 zákona o obchodních korporacích tím, že právo 

svolat valnou hromadu, pokud tak neučiní jednatel, výslovně svěřuje pouze 

kvalifikovanému společníkovi. Není již ovšem dále jednoznačně stanoveno, zda se 

může jednat o jakéhokoliv kvalifikovaného společníka, nebo pouze o toho, který 

o svolání valné hromady požádal. Dle mého, jak jsem již uvedl výše, toto oprávnění 

náleží pouze kvalifikovanému společníkovi, který o svolání valné hromady požádal. 

                                                 
210 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1140. 
211 KOBLIHA, Ivan et al. Obchodní zákoník: úplný text zákona s komentářem. Podle stavu k 1. 4. 2006. 
Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-564-8., s. 363. 
212 ELIÁŠ, Karel. Valná hromada společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., 
s. 1030; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters 
Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 222; ČECH, Petr. Svolání valné hromady. Právní rádce. 
2008, roč. 16, č. 10. ISSN 1210-4817., s. 5. 
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4.3.3.4.1. Pravidlo usnášeníschopnosti 

Na valnou hromadu svolanou kvalifikovaným společníkem je třeba aplikovat 

obecné pravidlo usnášeníschopnosti upravené v § 169 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích. To znamená, že je vyžadována přítomnost společníků majících alespoň 

polovinu všech hlasů, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Oproti tomu vládní návrh 

zákona o obchodních korporacích obsahoval v rámci úpravy oprávnění kvalifikovaného 

společníka svolat valnou hromadu speciální ustanovení týkající se usnášeníschopnosti 

takto svolané valné hromady. V § 195 odst. 3 vládního návrhu zákona o obchodních 

korporacích bylo stanoveno, že: „Jsou-li na valné hromadě svolané podle odstavců 1 

nebo 2213 účastni společníci, kteří o její svolání požádali, popřípadě ji sami svolali, je 

tato valná hromada schopna se usnášet, ledaže společenská smlouva určí jinak.“ 

Teoreticky by tedy dle úpravy vládního návrhu zákona o obchodních korporacích 

v krajním případě pro usnášeníschopnost valné hromady stačila přítomnost společníků, 

jejichž vklady dosahují 10 % základního kapitálu nebo 10% podíl na hlasovacích 

právech. Dle mého by toto nadměrně zasahovalo do vnitřních poměrů společnosti 

a vztahů mezi jednotlivými společníky. Je tedy vhodné, že § 195 odst. 3 vládního 

návrhu zákona o obchodních korporacích není součástí zákona o obchodních 

korporacích. 

4.3.3.4.2. Nevyhovění žádosti 

Část jurisprudence dle dosavadní právní úpravy dovozovala, že oprávnění 

kvalifikovaného společníka požadovat svolání valné hromady nebylo definitivní. 

Dovozovala, že bylo možné nevyhovět dané žádosti, pokud byla zjevně zneužívající 

nebo, pokud bylo požadováno projednání záležitosti, která již byla dříve na valné 

hromadě projednána nebo, pokud bylo požadováno projednání záležitosti nespadající do 

působnosti valné hromady.214 V tomto ohledu je dle mého důležitá i otázka nákladů 

konání valné hromady, kterou dosavadní právní úprava jakkoliv výslovně neupravovala. 

Z dosavadní právní úpravy bylo dle mého nutné dovodit, že náklady nesla vždy 

                                                 
213 Ustanovení odstavce 1 a 2 upravovala vymezení pojmu kvalifikovaného společníka, jeho oprávnění 
požádat o svolání valné hromady a taktéž jeho oprávnění svolat valnou hromadu, pokud tato nebyla 
svolána jednatelem. Ve zkratce se ustanovení § 195 odst. 1 a 2 vládního návrhu zákona o obchodních 
korporacích obsahově shodovala s ustanoveními § 187 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích. 
214 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 133. 
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společnost. Ustanovení § 187 odst. 2 věta druhá zákona o obchodních korporacích nově 

stanoví, že: „Náklady spojené se svoláním valné hromady nese společnost, ledaže bylo 

svolání zjevně neopodstatněné.“ Z tohoto ustanovení dle mého vyplývá povinnost 

jednatele svolat valnou hromadu bez ohledu na to, zda se mu svolání valné hromady 

jeví jako opodstatněné či nikoliv, a to například i v případě, kdy by byl názoru, že bod 

pořadu nespadá do působnosti valné hromady. Dle mého tedy jednatel nemůže 

postupovat tak, že nesvolá valnou hromadu nebo nezařadí určitý bod na pořad valné 

hromady. Opodstatněnost svolání valné hromady se vždy posoudí až následně (ex post). 

Pokud by se ukázalo, že svolání valné hromady bylo neopodstatněné, tak bude 

kvalifikovaný společník povinen nahradit náklady jejího svolání. Rozhodnutí 

o povinnosti nahradit náklady svolání valné hromady nebude ovšem moci učinit 

společnost, ale bude třeba pravomocné rozhodnutí soudu, kdy soud bude 

neopodstatněnost svolání valné hromady posuzovat jako předběžnou otázku. Úpravu 

ustanovení § 187 odst. 2 větu druhou zákona o obchodních korporacích shledávám 

vzhledem k výše uvedenému jako velmi pozitivní, jelikož implicitně nepřipouští 

vyloučit povinnost jednatele svolat valnou hromadu na žádost kvalifikovaného 

společníka. Tím je kvalifikovaný společník chráněn před možnými excesy jednatele. 

4.3.3.5. Společník 

Zákon o obchodních korporacích v § 183 výslovně rozšiřuje případy, kdy může 

kterýkoliv společník bez ohledu na výši jeho vkladu v poměru k výši základního 

kapitálu nebo nově výši jeho podílu na hlasovacích právech svolat valnou hromadu. 

Může tak učinit jednak v případě, kdy společnost nemá jednatele, jak doposud 

stanovoval i obchodní zákoník v § 129 odst. 2, a dále nově i v případě, kdy „jednatel 

dlouhodobě neplní své povinnosti“. Oprávnění společníka svolat valnou hromadu 

v případě dlouhodobé nečinnosti jednatele dovozovala dle dosavadní právní úpravy 

i část jurisprudence. Daný případ analogicky přirovnávala k případu, kdy společnost 

jednatele neměla.215 Možnost daného postupu musela dle mého být vykládána velmi 

restriktivně. Oprávnění společníka přímo svolat valnou hromadu bych z důvodu 

                                                 
215 ŠTENGLOVÁ, Ivana; Stanislav PLÍVA; Miloš TOMSA et al. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7., s. 440; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 136; DĚDIČ, Jan et al. 
Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-071-1., s. 1148. 
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neexistující výslovné právní úpravy připustil pouze v případě zjevně se blížícímu 

případu, kdy společnost jednatele neměla, jako například, když byl jednatel neznámého 

pobytu. Lze říci, že nová právní úprava jasně a výslovně stanovila případy, kdy je 

společník oprávněn svolat valnou hromadu bez součinnosti jednatele, a to za okolností, 

kdy danou součinnost ani nelze předpokládat, což bezpochyby přispěje k ochraně zájmů 

společníků i společnosti. Pokud by společník nebyl takto přímo oprávněn svolat valnou 

hromadu, tak by společníkům zbývala pouze možnost postupovat dle ustanovení § 187 

zákona o obchodních korporacích. Kvalifikovaný společník by musel formalisticky 

požádat o svolání valné hromady a následně vyčkat jeden měsíc, než by mohl valnou 

hromadu svolat sám. Tato prodleva by přitom mohla způsobit újmu společnosti.216 

Obchodní zákoník v § 129 odst. 2 možnost svolání valné hromady společníkem 

stanovoval výslovně jako pouhé právo společníka. Výkladem § 181 až 183 zákona 

o obchodních korporacích, zejména vzhledem ke změně zákonné dikce § 183 věta první 

zákona o obchodních korporacích, lze dle mého dospět k závěru, že nově má každý 

společník nikoliv pouhé právo, ale i povinnost svolat valnou hromadu v případě, kdy 

společnost nemá jednatele nebo ten dlouhodobě neplní svoji funkci. Ustanovení § 183 

věta první zákona o obchodních korporacích totiž zní následovně: „V případě, že 

společnost nemá jednatele nebo jednatel dlouhodobě neplní své povinnosti, svolá 

valnou hromadu kterýkoliv společník.“ V těchto případech je dán jednoznačný zájem 

společnosti na svolání valné hromady, jelikož bez osoby jednatele není nikdo, kdo by 

byl oprávněn vykonávat působnost statutárního orgánu společnosti a rozhodovat 

v rámci obchodního vedení společnosti. V daném případě, i když tak zákon výslovně 

nestanoví, by měla být valná hromada svolána za účelem, aby na ní byl zvolen jednatel 

nový, případně odvolán jednatel dosavadní, jelikož danou působnost má výhradně valná 

hromada jakožto nejvyšší orgán společnosti dle § 190 odst. 2 písm. c) zákona 

o obchodních korporacích. Povinnost svolat valnou hromadu dle § 183 zákona 

o obchodních korporacích přitom nemá kvalifikovaný společník dle § 187 odst. 1 

zákona o obchodních korporacích, ale každý společník. Implicitní stanovení povinnosti 

společníka svolat valnou hromadu v § 183 zákona o obchodních korporacích dle mého 

svědčí o částečné změně koncepce vztahu společníka a společnosti, kdy na společníka je 

                                                 
216 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 136; ŠTENGLOVÁ, Ivana; Stanislav PLÍVA; Miloš TOMSA et al. Obchodní zákoník: 
komentář. 13. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7., s. 440. 
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nově přenesena větší zodpovědnost za řádný chod společnosti. Část jurisprudence dle 

dosavadní právní úpravy dovodila, že povinnost společníka svolat valnou hromadu lze 

výslovně zakotvit ve společenské smlouvě, a to při zachování principu zákazu zneužití 

většiny dle ustanovení § 56a obchodního zákoníku a principu poctivého obchodního 

styku.217 Stanovení této povinnosti ve společenské smlouvě nad rámec § 183 zákona 

o obchodních korporacích je dle mého možné i dle nové právní úpravy. 

4.3.4. Zákonné povinnosti svolání valné hromady 

Z jednotlivých ustanovení zákona o obchodních korporacích lze dovodit 

případy, kdy má určitý orgán či osoba povinnost svolat valnou hromadu. O jednotlivých 

případech pojednám níže. Část jurisprudence dovozuje, že povinnost svolat valnou 

hromadu trvá po celou dobu existence společnosti,218 jelikož zákon výslovně nestanoví 

jinak.219 Nová právní úprava v tomto ohledu nepřináší žádné nové vodítko, kdy 

z hlediska svolání valné hromady stanoví pouze obecná pravidla. 

4.3.4.1. Uplynutí časového intervalu 

Obchodní zákoník v § 128 odst. 1 stanovoval povinnost jednatele svolat valnou 

hromadu přinejmenším jedenkrát za rok. Tímto obchodní zákoník zřejmě myslel 

kalendářní rok.220 Zákon o obchodních korporacích takto doposud stanovenou 

minimální frekvenci svolávání valné hromady nemění, ale částečně ji modifikuje. 

V ustanovení § 181 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je stanovena povinnost 

jednatele svolat valnou hromadu alespoň jedenkrát za „účetní období“. Pojem účetní 

období, jakožto pojem finančního práva, je přitom třeba odlišovat od obecného pojmu 

rok (kalendářní rok). Z hlediska časového se tyto pojmy mohou překrývat, ale nemusí 

tomu tak být.221 Zákon o obchodních korporacích dále obdobně jako dosavadní právní 

                                                 
217 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 69-70. 
218 Tedy i v případě likvidace společnosti nebo probíhajícího insolvenčního řízení. 
219 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 137. 
220 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1039; HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: 
C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-391-2., s. 73. 
221 Účetní období je období, za které je účetní jednotka povinna vyhotovit účetní závěrku. Účetní období 
může kopírovat kalendářní rok (tedy období od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku) nebo může představovat 
12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, začínajících prvním dnem jakéhokoliv měsíce v roce. Účetní 
období může být taktéž v některých případech i kratší než 12 měsíců. 
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úprava stanoví omezení, dle kterého valná hromada musí projednat řádnou účetní 

závěrku „nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního 

období“.222 Stanoví tak ale dle mého jednoznačněji, jelikož nehovoří pouze o účetním 

období, jak to činil obchodní zákoník, ale přesněji o předcházejícím účetním období. 

Část jurisprudence řeší otázku, zda bude učiněno zákonnému požadavku svolání 

valné hromady alespoň jednou za rok, dnes jednou za účetní období, zadost, pokud bude 

v této lhůtě odeslána pozvánka, ale valná hromada se bude konat později. Vyslovuje 

právní názor, že je třeba, aby se v tomto intervalu valná hromada konala.223 S tímto se 

ztotožňuji. Na základě teleologického výkladu ustanovení § 181 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích dle mého dospějeme k závěru, že v rámci každého účetního 

období nepostačí pouhé odeslání pozvánky na valnou hromadu, ale je nutné, aby se 

valná hromada konala. V opačném případě by konání valné hromady mohlo být 

odsunuto i o několik měsíců po skončení daného účetního období. Tím by došlo 

k obcházení zákonné úpravy a oslabení práva společníků podílet se na řízení společnosti 

prostřednictvím účasti na valné hromadě dle § 167 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích, i přes možnost kvalifikovaného společníka požádat o svolání valné 

hromady, mimo jiné i proto, že ne každý společník musí kritéria kvalifikovaného 

společníka splňovat. Z hlediska takto uvedeného by bylo lepší, kdyby § 181 odst. 1 

zákona o obchodních korporacích zněl následovně: „Valnou hromadu svolává jednatel 

tak, aby se konala alespoň jednou za účetní období, ledaže tento zákon nebo 

společenská smlouva určí, že valná hromada má být svolána častěji.“ 

Zákon o obchodních korporacích v § 181 odst. 1 obdobně jako dosavadní právní 

úprava stanoví, že společenská smlouva a nově pouze zákon o obchodních korporacích 

mohou stanovit, že se valná hromada svolává častěji. Jurisprudence dovozuje, že to 

znamená nutnost svolání častěji z hlediska časového anebo nutnost svolání ve 

                                                 
222 V případě neschválení účetní závěrky dle § 190 odst. 2 písm. g) a § 181 odst. 2 zákona o obchodních 
korporacích může být společnosti uložena sankce. Pokud totiž společnost jakožto účetní jednotka dle 
ustanovení § 21a odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, nezveřejní účetní závěrku, pro nějž je třeba 
nejprve její schválení valnou hromadou, tak může být společnosti uložena sankce dle § 37 odst. 1 písm. g) 
ve spojení s § 37 odst. 2 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, až do výše 3 % hodnoty aktiv. 
223 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 71. 
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stanovených případech.224 Zákon o obchodních korporacích například v § 182 stanoví 

povinnost jednatele svolat valnou hromadu, pokud zjistí, že společnosti hrozí úpadek. 

4.3.4.2. Existence vážného důvodu 

Jak jsem již uvedl, tak povinnost svolat valnou hromadu má primárně jednatel, 

a to v časových intervalech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo 

společenskou smlouvou. Zákon o obchodních korporacích v § 182 nově výslovně 

stanoví povinnost jednatele svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co 

zjistí, že společnosti hrozí úpadek, nebo z „jiných vážných důvodů“.225 Část 

jurisprudence tuto povinnost jednatele dovozovala již dle dosavadní právní úpravy, a to 

z povinnosti jednatele postupovat s odbornou péčí dle § 66 odst. 2 a § 567 odst. 1 

obchodního zákoníku.226 Výslovná zákonná úprava v tomto ohledu bezesporu přispěje 

k větší ochraně společnosti. 

4.3.4.3. Existence zájmu společnosti 

Povinnost svolat valnou hromadu v případě existence zájmu společnosti má dle 

§ 183 zákona o obchodních korporacích, stejně jako doposud dle dosavadní právní 

úpravy, dozorčí rada společnosti. Jak jsem již uvedl v pojednání o osobách a orgánech 

oprávněných svolat valnou hromadu, konkrétně v rámci pojednání o dozorčí radě, tak 

dle mého lze ze systematiky úpravy § 181 až 183 zákona o obchodních korporacích 

dovodit, že zájem společnosti zakládající právo a zároveň povinnost dozorčí rady svolat 

valnou hromadu bude dán v případě, kdy jednatel nesplní svoji povinnost svolat valnou 

hromadu v případech stanovených v § 181 a 182 zákona o obchodních korporacích.  

                                                 
224 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 
2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 220; ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: 
Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., s. 134; ELIÁŠ, Karel. Valná hromada společnosti s r.o. 
Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., s. 1029; ELIÁŠ, Karel. Svolání valné hromady ve 
společnosti s ručením omezeným. Právník. 1997, roč. 136, č. 1. ISSN 0324-7007., s. 66. 
225 Zákon o obchodních korporacích v § 182 dále výslovně stanoví jeden případ, kdy se o vážný důvod 
jedná, a to když je ohrožen cíl sledovaný společností. Je otázkou, zda cíl sledovaný společností lze 
ztotožňovat s předmětem činnosti společnosti, nebo se jedná o pojem širší. Dle mého je nutné vycházet 
z předmětu činnosti společnosti, ale zároveň jej vykládat co nejšířeji. 
226 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 134; ELIÁŠ, Karel. Valná hromada společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., 
s. 1030; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters 
Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 220. 



74 
 

4.3.4.4. Neexistence jednatele nebo jeho dlouhodobé neplnění povinností 

Jak jsem již uvedl v pojednání o osobách a orgánech oprávněných svolat valnou 

hromadu, konkrétně v pojednání o společníkovi, tak zastávám názor, že nyní zejména 

na základě gramatického výkladu § 183 zákona o obchodních korporacích dospějeme 

k závěru, že nově má každý společník nikoliv pouhé právo, ale i povinnost svolat 

valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá jednatele nebo ten dlouhodobě neplní 

své povinnosti. 

4.3.4.5. Podmět ze strany kvalifikovaného společníka 

Jak jsem již uvedl, tak kvalifikovaný společník má dle § 187 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích právo požádat jednatele společnosti o svolání valné hromady. 

Okamžikem doručení žádosti kvalifikovaného společníka vzniká jednateli povinnost 

valnou hromadu svolat. Jednatel je přitom omezen lhůtou stanovenou v § 187 odst. 2 

zákona o obchodních korporacích, kdy nově je dle mého tato lhůta stanovena tak, že její 

interpretace nečiní velké obtíže. Kvalifikovaný společník ovšem není stejně jako 

doposud dle dosavadní právní úpravy odkázán na splnění povinnosti jednatelem, jelikož 

po uplynutí dané lhůty může valnou hromadu svolat sám. 

4.3.4.6. Další zákonem stanovené případy 

4.3.4.6.1. Povinnost zvolení nového jednatele nebo člena dozorčí rady 

Zákon o obchodních korporacích v případě zániku funkce jednatele nebo člena 

dozorčí rady přísněji oproti dosavadní právní úpravě upravuje povinnost zvolení 

nového. Dle § 198 odst. 1 zákona o obchodních korporacích musí být nový jednatel 

a dle § 201 odst. 4 a § 198 odst. 1 zákona o obchodních korporacích i člen dozorčí rady 

zvolen valnou hromadou do jednoho měsíce od ukončení funkce. Zpřísnění spočívá 

v tom, že nově je lhůta zkrácena z tří měsíců na pouhý jeden měsíc. Před tím, než valná 

hromada zvolí nového jednatele nebo člena dozorčí rady, tak musí být samozřejmě 

svolána. Volba jednatel nebo člena dozorčí rady přitom nemůže být učiněna nikým 

jiným, jelikož tato pravomoc spadá do výlučné působnosti valné hromady dle § 190 
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odst. 2 písm. c) zákona o obchodních korporacích.227 Dle mého je lhůta jednoho měsíce, 

zejména v případě smrti jednatele nebo člena dozorčí rady, příliš krátká. Je jasný zájem 

na tom, aby společnost jednatele i členy dozorčí rady měla z důvodu jejího řádného 

fungování, ale na druhou stranu by dle mého neměly být na společnost a její společníky 

kladeny tak vysoké nároky. Například ve společnostech, kde společníci budou občany 

třetích států, může být takto krátká lhůta až „šikanózní“. 

4.3.4.6.2. Naložení s uvolněným podílem 

Odlišně od dosavadní právní úpravy je v zákoně o obchodních korporacích 

upraveno nejen nakládání s uvolněným podílem, ale i lhůta pro rozhodnutí valné. Zákon 

o obchodních korporacích v § 215 odst. 1 stanoví povinnost valné hromady naložit 

s uvolněným podílem bez zbytečného odkladu, resp. do jednoho měsíce, po vyplacení 

vypořádacího podílu.228 Lhůta pro naložení s uvolněným podílem přitom činí na základě 

systematického výkladu § 215 odst. 1, § 214 odst. 1 a § 212 odst. 2 zákona 

o obchodních korporacích v případě, kdy je převod nebo přechod podílu omezen či 

vyloučen, nanejvýš pouhé dva měsíce od zániku účasti společníka ve společnosti. 

V ostatních případech se bude jednat o lhůtu až pěti měsíců. Vzhledem k dané situaci, 

zejména nutnosti svolání valné hromady a dosažení konsenzu potřebné většiny 

společníků, se lhůta dvou měsíců může jevit jako krátká, o to více, pokud jako sankce 

hrozí zrušení společnosti s likvidací.229 

4.3.4.6.3. Vzetí na vědomí odstoupení člena orgánu 

Jednou z možností zániku funkce člena orgánu obchodní korporace je dle § 59 

odst. 5 zákona o obchodních korporacích, stejně jako doposud dle § 66 odst. 1 
                                                 
227 V případě neprovedení volby v zákonem stanovené lhůtě může být dle § 198 odst. 3 zákona 
o obchodních korporacích, stejně jako doposud dle dosavadní právní úpravy, jednatel nebo člen dozorčí 
rady jmenován soudem na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně 
zvolen nový. V tomto případě tedy zákon umožňuje ingerenci soudu do vnitřních poměrů společnosti. 
Tento postup soudu je přitom výlučně vázán na návrh osoby s právním zájmem. Pokud by nebyla 
provedena volba v zákonem stanovené lhůtě a ani by osoba s právním zájmem za účelem dočasného 
jmenování nového jednatele nebo člena dozorčí rady nepodala návrh k soudu, tak může soud dle § 198 
odst. 3 zákona o obchodních korporacích společnost i bez návrhu zrušit s likvidací. 
228 Vypořádací podíl musí být počítaje od zániku účasti společníka ve společnosti na základě výkladu 
ustanovení § 212 odst. 2, § 213 odst. 1 a § 214 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vyplacen 
nejpozději ve lhůtě 4 měsíců, resp. 1 měsíce v případě, kdy je převod nebo přechod podílu omezen či 
vyloučen. 
229 Společnosti svědčí zákonný požadavek upravený v § 172 odst. 2 nového občanského zákoníku, který 
stanovuje soudu povinnost poskytnout společnosti před jejím zrušení přiměřenou lhůtu pro sjednání 
nápravy. 
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obchodního zákoníku, jeho odstoupení. Nová právní úprava odlišně vymezuje okamžik, 

ke kterému dochází k zániku funkce. Ustanovení § 59 odst. 5 věta třetí zákona 

o obchodních korporacích stanoví, že: „Neurčuje-li společenská smlouva nebo smlouva 

o výkonu funkce jinak, oznámí odstupující člen své odstoupení orgánu, který jej zvolil, 

a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-

li příslušný orgán obchodní korporace na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku 

funkce.“ Změna v rámci nové právní úpravy spočívá v tom, že pro platnost odstoupení 

již není výslovně stanovena povinnost projednání230 odstoupení příslušným orgánem. 

Člen orgánu obchodní korporace má nově pouze povinnost své odstoupení „oznámit“ 

orgánu, který jej zvolil. V případě jednatele a člena dozorčí rady společnosti s ručením 

omezeným je tímto orgánem valná hromada dle § 190 odst. 2 písm. c) zákona 

o obchodních korporacích. Z toho vyplývá, že funkce jednatele a člena dozorčí rady 

skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení oznámení valné hromadě. Nepostačí 

přitom pouhé doručení společnosti, jelikož nelze ztotožňovat valnou hromadu 

a společnost. Je otázkou, zda oznámení může být valné hromadě doručeno tak, že bude 

učiněno až přímo na zasedání valné hromady. To by mohlo společnosti způsobit obtíže 

tím, že na valné hromadě by již nemohl být zvolen nový jednatel nebo člen dozorčí rady 

z důvodu omezení vyplývajících z § 184 zákona o obchodních korporacích. Výjimkou 

by byl pouze případ, kdy by na valné hromadě byl dle § 185 zákona o obchodních 

korporacích doplněn pořad valné hromady za přítomnosti a souhlasu všech společníků. 

Zastávám názor, že je nutné, aby valná hromada měla možnost na odstoupení bez 

větších obtíží reagovat. To vyvozuji z povinnosti člena orgánu obchodní korporace 

jednat s péčí řádného hospodáře dle § 159 odst. 1 nového občanského zákoníku ve 

spojení s § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dále z omezení stanoveného 

pro odstoupení člena orgánu obchodní korporace v § 59 odst. 5 věta druhá zákona 

o obchodních korporacích, které zní: „Nesmí tak však učinit v době, která je pro 

obchodní korporaci nevhodná.“ Mimo jiné je dle mého nevhodná doba i tehdy, pokud 

společnost nemůže nebo může jen s velkými obtížemi zvolit nového člena orgánu. Člen 

orgánu obchodní korporace zvolený valnou hromadou tedy bude muset, pokud se 

                                                 
230 Judikatura projednání charakterizuje nikoliv jako rozhodnutí o tom, zda orgán či člen orgánu 
společnosti odstupuje, ale pouze jako „institualizované vzetí na vědomí jednostranného projevu vůle 
odstupujícího orgánu“. Projednání tudíž nezakládá práva ani povinnosti. K tomu viz Usnesení Vrchního 
soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 89/2003, ze dne 13. 1. 2004. 
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nebude jednat o jednatele, vyrozumět jednatele společnosti, jakožto primárního 

svolatele valné hromady, o svém záměru odstoupit z funkce. Jednatel bude mít následně 

povinnost svolat valnou hromadu a volbu nového člena zahrnout na pořad valné 

hromady.231 

4.3.5. Důsledky nesvolání valné hromady 

Důsledkem nesvolání valné hromady může být odpovědnost osob majících 

povinnost svolat valnou hromadu za škodu tímto způsobenou.  Jak jsem již uvedl 

v pojednání o osobách a orgánech oprávněných svolat valnou hromadu, konkrétně 

v pojednání o společníkovi, tak i jednotliví společníci mají dle mého v zákonem 

stanovených případech uvedených v § 183 zákona o obchodních korporacích nově 

povinnost svolat valnou hromadu, tudíž i společníci mohou být odpovědni za škodu 

způsobenou porušením povinnosti svolat valnou hromadu. 

Nesvolání valné hromady již nemá jako dle dosavadní právní úpravy za následek 

možnost zrušení společnosti s likvidací. Nový občanský zákoník v ustanoveních 

o zrušení právnické osoby ani zákon o obchodních korporacích v ustanoveních 

o zrušení a zániku obchodní korporace ani ustanoveních o zrušení společnosti s ručením 

omezeným nestanoví jako důvod zrušení společnosti s ručením omezeným nekonání její 

valné hromady po určité období. 

4.3.6. Písemná pozvánka či jiný způsob svolání valné hromady 

Zákon o obchodních korporacích v § 184 odst. 1 dispozitivně stanoví, stejně 

jako doposud obchodní zákoník v § 129 odst. 1, jako způsob oznámení o konání valné 

hromady společníkům formu písemné pozvánky. Judikatura vyslovila závěr, že ke 

splnění zákonných požadavků zcela postačí, pokud je pozvánka zaslána formou 

doporučeného dopisu.232 Nově je výslovně stanoveno, na jakou adresu je svolatel 

povinen společníkovi pozvánku zaslat. Ustanovení § 184 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích stanoví, že: „Pozvánka se zašle na adresu společníka uvedenou v seznamu 

společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak.“233 K tomuto závěru dle dosavadní 

                                                 
231 V případě odstoupení jednatele bude mít tuto povinnost jednatel sám. 
232 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 3703/2009, ze dne 16. 6. 2010. 
233 V důsledku takto stanoveného lze říci, že seznam společníků upravený v § 139 až 141 zákona 
o obchodních korporacích má mimo jiné velký význam z hlediska svolání valné hromady. 
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právní úpravy dospěla i judikatura.234 Z takto uvedeného vyplývá, že každý svolatel, 

tedy i společník, musí pozvánku zaslat na adresu společníka uvedenou v seznamu 

společníků. Z tohoto hlediska vnímám jako pozitivní a taktéž nezbytné ustanovení § 140 

zákona o obchodních korporacích, které přiznává každému společníkovi právo 

požadovat po společnosti výpis či opis seznamu společníků pouze za úhradu nákladů 

s tím spojených a taktéž určuje lhůtu, ve které musí společnost toto učinit, a to v době 

sedmi dnů od doručení písemné žádosti společníka. Pokud by společník neměl zákonem 

zaručený přístup k seznamu společníků, tak by bylo oslabeno jeho právo svolat valnou 

hromadu. U společníka se přitom nejedná pouze o jeho právo, ale za okolností 

uvedených v § 183 zákona o obchodních korporacích dle mého taktéž o jeho povinnost. 

Je otázkou, zda lze z hlediska ustanovení § 184 odst. 2 zákon o obchodních korporacích 

považovat svolání valné hromady za rozporné se zákonem, resp. zda je dán důvod pro 

vyslovení neplatnosti přijatých usnesení valné hromady, pokud by pozvánka byla 

zaslána na adresu odlišnou od adresy uvedené v seznamu společníků, ale společník by 

přesto danou pozvánku prokazatelně převzal. Přikláním se k závěru, že proces svolání 

sice trpí vadou, avšak v důsledku prokazatelného doručení byl naplněn účel zákonné 

úpravy spočívající v informování společníka o konání valné hromady, kdy z tohoto 

důvodu by soud neměl vyslovit neplatnost přijatých usnesení valné hromady dle § 260 

odst. 1 nového občanského zákoníku, jelikož zde nejsou závažné právní následky. 

Pokud by doručení společníkovi nebylo možné prokázat, tak by zde naopak byl 

jednoznačně dán důvod pro vyslovení neplatnosti usnesení na takto svolané valné 

hromadě přijatých. 

Výše uvedené má pouze dispozitivní povahu, tedy uplatní se jen, pokud 

společenská smlouva neobsahuje odlišnou úpravu.235 Takto stanoví výslovně i zákon 

o obchodních korporacích v § 184 odst. 1 a 2. Společenská smlouva tudíž může způsob 

svolání valné hromady stanovit odlišně od zákona. Je vždy ovšem třeba respektovat 

zákonné mantinely zejména v podobě poctivého obchodního styku. Část jurisprudence 

uvádí, že valná hromada může být například svolána emailem, telegrafem, faxem, 

                                                 
234 Pokud společník ve vztahu k seznamu společníků neoznámí změnu své adresy, tak tím sám zanedbá 
ochranu svých práv, a nemůže se tudíž domáhat neplatnosti přijatých usnesení. K tomu viz Usnesení 
Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 1982/2011, ze dne 24. 10. 2012. 
235 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 3703/2009, ze dne 16. 6. 2010. 
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publikací v tisku atd.236 Při odchylné úpravě svolání bude vhodné, aby zvolený způsob 

umožňoval ověření předání informace společníkovi pro předejití komplikací 

v případném řízení o vyslovení neplatnosti přijatých usnesení valné hromady.237 

Posouzení vhodnosti způsobu svolání valné hromady je přitom třeba činit vzhledem ke 

konkrétním osobám společníků, kdy kritérii mohou být např. věk, sociální postavení 

apod. Judikatura stanovila, že žádný ze společníků by neměl být nucen vynakládat 

nepřiměřenou námahu při přejímání oznámení o konání valné hromady.238 Z výše 

uvedenými závěry plně souhlasím. 

4.3.6.1. Právní povaha pozvánky 

V judikatuře a jurisprudenci nebyl dle dosavadní právní úpravy jednotný názor 

na to, jakou právní povahu má pozvánka na valnou hromadu. Část jurisprudence 

pozvánku na valnou hromadu považovala za právní úkon.239 Další část jurisprudence 

podotýkala, že v tomto případě by muselo pozvánku zaslat, respektive podepsat tolik 

jednatelů, kolik jich je vyžadováno pro jednání jménem společnosti navenek dle stavu 

zápisu v obchodním rejstříku, jinak by valná hromada nebyla svolána řádně.240 Jiná část 

jurisprudence daný právní názor rozváděla dále, kdy uváděla, že svolání společníků je 

projevem vůle společnosti vůči jejím společníkům jakožto členům valné hromady ve 

formě právního úkonu, neboť se jedná „o projev vůle společnosti směřující ke vzniku, 

změně nebo zániku práv a povinností společníků, který právní předpisy s tímto 

projevem vůle spojují“, jak stanovuje v § 34 občanský zákoník. V případě, kdy valnou 

hromadu svolávali společníci, dovozovala, že společník jedná jako zákonný zástupce 

společnosti. I přes takto uvedené vylučovala možnost domáhat se neplatnosti pozvánky 

na valnou hromadu prostřednictvím institutu určovací žaloby upravené v § 80 písm. c) 

                                                 
236 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 140-141; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: 
ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 223; KANIA, Jiří. Svolání valné hromady 
společnosti s ručením omezeným [online]. Lawyer.cz, 11. 03. 2009 [cit. 2012-01-11]. Dostupné 
z http://www.firemnipravo.com/article/svolani-valne-hromady-spolecnosti-s-rucenim-omezenym. 
237 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 84. 
238 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 88/2001, ze dne 24. 9. 2001. 
239 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1143. 
240 BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava. Ke Svolání valné hromady společnosti s ručením omezeným. Právní 
praxe v podnikání. 1995, roč. 4, č. 7-8. ISSN 1210-4043., s. 17. 
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zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád241, jelikož obchodní zákoník obsahoval 

speciální úpravu v podobě práva domáhat se neplatnosti usnesení na takto svolané valné 

hromadě přijatých, kdy v rámci tohoto řízení je třeba zkoumat zákonnost svolání valné 

hromady jako předběžnou otázku dle § 135 odst. 2 občanského soudního řádu.242 

Judikatura v názoru na právní povahu pozvánky nebyla jednotná. Nejprve bylo 

judikováno, že pozvánka na valnou hromadu je právním úkonem.243 Následně ovšem 

judikatura dospěla k opačnému právnímu názoru. Právní argumentace byla mimo jiné 

založena na tom, že pokud by pozvánka měla povahu právního úkonu, tak by se otevřel 

příliš široký prostor pro napadení zákonnosti konání valné hromady soudní cestou, což 

by vedlo k právní nejistotě uvnitř společnosti. Stanovila, že pokud má pozvánka na 

valnou hromadu nedostatky, tak se lze ochrany domáhat pouze prostřednictvím institutu 

neplatnosti usnesení valné hromady.244 Otázka, zda má pozvánka na valnou hromadu 

dle nové právní úpravy povahu právního jednání, je důležitá z pohledu, zda je třeba 

dodržet všechny zákonné požadavky, které jsou na právní jednání zákonem kladeny. 

Dle mého je pozvánka na valnou hromadu právním jednáním. Zaslání pozvánky na 

valnou hromadu totiž vyvolává právní následky v podobě práva, popř. povinnosti, 

společníků, orgánů či členů orgánů společnosti a dalších osob zúčastnit se konkrétního 

zasedání valné hromady. Je taktéž nezbytným zákonným předpokladem pro konání 

valné hromady, vyjma aplikace zákonem upraveného postupu vzdání se práva na řádné 

svolání valné hromady dle § 184 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Pozvánka na 

valnou hromadu tedy vyvolává právní následky dle § 545 nového občanského zákoníku. 

Jako taková tudíž musí splňovat požadavky zákonem kladené na právní jednání, jako 

například určitost a srozumitelnost dle § 553 odst. 1 nového občanského zákoníku. 

Zastávám avšak názor, že i když má pozvánka povahu právního jednání, tak proti jejím 

nedostatkům nelze brojit prostřednictvím určovací žaloby upravené v § 80 písm. c) 

občanského soudního řádu. Je tomu tak proto, že v daném případě není naplněna 

podmínka naléhavého právního zájmu, jelikož obrany se lze domáhat prostřednictvím 
                                                 
241 Dále jako „občanský soudní řád“. 
242 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 142-143; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: 
ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 219-220. 
243 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 155/2001, ze dne 25. 9. 2001. 
244 Rozhodnutí velkého senátu obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky civ. R 102/2007; 
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 372/2007, ze dne 29. 4. 2007; Usnesení 
Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 1247/2007, ze dne 27. 1. 2009; Usnesení Nejvyššího 
soudu České republiky sp. zn. 35 Odo 755/2005, ze dne 13. 12. 2006. 
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jiného zákonem upraveného postupu v podobě podání návrhu na vyslovení neplatnosti 

usnesení na takto svolané valné hromadě přijatých dle § 191 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích. Obrana soudní cestou je tedy přípustná pouze proti přijatým 

usnesením valné hromady, nikoliv proti samotné pozvánce na valnou hromadu. 

4.3.6.2. Náležitosti pozvánky 

V ustanoveních zákona o obchodních korporacích upravujících svolání valné 

hromady nejsou vypočteny náležitosti pozvánky na valnou hromadu. Některé z nich 

vyplývají z ustanovení § 184 až 186 zákona o obchodních korporacích a jiné je nutné 

dovodit výkladem. Část jurisprudence uvádí, že pozvánka na valnou hromadu by měla 

obsahovat údaj specifikující společnost, osobu svolatele, dobu a místo konání, pořad 

a podpis svolatele, kdy tyto údaje jsou nezbytné pro to, aby byla pozvánka dostatečně 

určitá a srozumitelná.245 Judikatura taktéž vyžaduje, aby pozvánka byla dostatečně 

určitá a srozumitelná, i přesto, že ji nepovažuje za právní úkon.246 Judikatura ovšem 

nevyžaduje, aby obsahovala podpis svolatele, a to právě z důvodu, že ji nepovažuje za 

právní úkon. Stanoví ovšem, že z pozvánky musí být patrné, kdo je svolatelem.247 Jak 

jsem uvedl v pojednání o právní povaze pozvánky, tak zastávám názor, že pozvánka na 

valnou hromadu má povahu právního jednání. Odpověď na to, zda pozvánka musí 

obsahovat podpis svolatele, je dle mého závislá na formě pozvánky. Podpis svolatele 

bude dle mého třeba pouze u pozvánky v písemné formě, popř. ve formě elektronické 

v podobě zaručeného elektronického podpisu, pokud tento způsob svolání stanoví 

společenská smlouva. Vždy bude ovšem nezbytné, aby bylo patrno, kdo je svolatelem. 

                                                 
245 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 137; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 
978-80-7357-710-0., s. 143-144; HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením 
omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-391-2., s. 82-83; ELIÁŠ, Karel a Tomáš 
DVOŘÁK. Obchodní zákoník: praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od roku 1900. 
5. přeprac. a rozš. vyd. podle stavu k 1. 11. 2006. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-624-5., s. 310; 
ELIÁŠ, Karel. Svolání valné hromady ve společnosti s ručením omezeným. Právník. 1997, roč. 136, č. 1. 
ISSN 0324-7007., s. 71. 
246 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 3703/2009, ze dne 16. 6. 2010. 
247 Usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 35 Odo 755/2005, ze dne 
13. 12. 2006; Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 372/2007, ze dne 29. 4. 2008; 
Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 1247/2007, ze dne 27. 1. 2009. 
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4.3.6.2.1. Bod pořadu valné hromady 

Zákon o obchodních korporacích stejně jako doposud obchodní zákoník 

výslovně nestanovuje požadavek určitosti jednotlivých bodů pořadu valné hromady. 

Požadavek určitosti jednotlivých bodů pořadu valné hromady lze dle mého nicméně 

dovodit z § 184 a 185 zákona o obchodních korporacích. Dle judikatury a jurisprudence 

je určitost jednotlivých bodů pořadu valné hromady nezbytná z důvodu zabránění 

obcházení zákonem upraveného postupu svolání valné hromady. Pokud je nějaký bod 

pořadu neurčitý, např. ve znění diskuze, jiné apod., tak to sice samo o sobě nezakládá 

vadu pozvánky, ale v rámci takto neurčitého bodu nemůže být přijato jakékoliv usnesení 

valné hromady.248 

Část jurisprudence vyslovila právní názor, že body pořadu valné hromady musí 

být projednány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.249 Tento 

požadavek dle mého nelze z úpravy zákona o obchodních korporacích, stejně jako 

doposud z úpravy obchodního zákoníku, vyvodit. Ochrana společníků, za jejímž účelem 

je dle mého úprava svolání valné hromady koncipována, je docílena tím, že jim musí 

být konání valné hromady včas a řádně oznámeno. Následně mají společníci právo 

volby, zda se valné hromady zúčastní, a to ať již osobně, nebo prostřednictvím 

zplnomocněného zástupce. Dle mého je tedy možné změnu pořadí jednotlivých bodů 

pořadu na zasedání valné hromady provést, ale jen na základě procedurálního usnesení 

valné hromady, pro které je vyžadován souhlas prosté většiny hlasů přítomných 

společníků dle § 170 zákona o obchodních korporacích, ledaže společenská smlouva 

určí jinak. Judikatura v tomto ohledu dospěla k obdobnému závěru, kdy stanovila, že 

pokud se společník zpozdí a přijde na valnou hromadu až v jejím průběhu, tak musí 

počítat s tím, že část nebo celý program valné hromady již bude vyčerpán.250 

                                                 
248 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 155/2001, ze dne 25. 9. 2001; DVOŘÁK, 
Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-710-0., 
s. 146-147; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters 
Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 225-226; ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. 
Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., s. 137; DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. 
Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-071-1., s. 1146; ELIÁŠ, Karel. Společnost 
s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., s. 137; ELIÁŠ, Karel. Valná 
hromada společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., s. 1032; ELIÁŠ, Karel. 
Svolání valné hromady ve společnosti s ručením omezeným. Právník. 1997, roč. 136, č. 1. ISSN 0324-
7007., s. 71. 
249 POKORNÁ, Jarmila; Zdeněk KOVAŘÍK, Zdeněk ČÁP et al. Obchodní zákoník: komentář. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8., s. 598. 
250 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 372/2007, ze dne 29. 4. 2008. 
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4.3.6.2.2. Návrh usnesení valné hromady 

Zákon o obchodních korporacích obsahuje novinku z hlediska náležitostí 

pozvánky na valnou hromadu. V § 184 odst. 1 věta za středníkem zákona o obchodních 

korporacích je stanoveno, že: „součástí pozvánky je i návrh usnesení valné hromady.“ 

Tím je jednoznačně kladen větší důraz na obsahové náležitosti pozvánky. Z pohledu 

společníků se určitě jedná o pozitivní přínos nové právní úpravy, jelikož společníci 

budou mít již před konáním valné hromady představu o tom, v jaké podobě chce 

svolatel usnesení na valné hromadě přijmout. Je otázkou, zda návrh usnesení valné 

hromady musí být uveden i ve vztahu k procedurálnímu bodu pořadu v podobě volby 

funkcionářů valné hromady. Jelikož svolatel valné hromady nemůže s jistotou vědět, 

kdo bude na valné hromadě přítomen, a kdo tedy bude moci tyto funkce vykonávat, tak 

zastávám názor, že v tomto případě daná povinnost dána není. Je taktéž otázkou, zda 

nezahrnutí návrhu usnesení valné hromady ve vztahu k jednotlivým bodům pořadu 

může způsobit neplatnost přijatých usnesení valné hromady. Dle mého je odpověď 

kladná, jelikož by nastal zřejmý rozpor s právním předpisem. Dle § 191 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích je přitom rozpor s právním předpisem důvodem pro 

vyslovení neplatnosti přijatých usnesení valné hromady. Bude problematické se bránit 

tím, že dané porušení dle § 260 odst. 1 nového občanského zákoníku nemělo závažné 

právní následky, jelikož při obecné aplikaci tohoto tvrzení by svolateli zcela odpadla 

povinnost návrh usnesení valné hromady do pozvánky zahrnout.  

Část jurisprudence je názoru, že nutnost začlenění návrhu usnesení valné 

hromady do pozvánky zapříčiní znepružnění průběhu jednání valné hromady.251 S tímto 

se neztotožňuji. Dle mého nelze ze zákonné úpravy dovodit omezení, které by valné 

hromadě umožňovalo přijmout usnesení pouze v podobě, ve které bylo v podobě návrhu 

uvedeno v pozvánce na valnou hromadu. Při projednávání jednotlivých bodů pořadu 

mohou totiž společníci realizovat své právo činit pozměňovací návrhy, kdy v důsledku 

tohoto může být valnou hromadou finálně hlasováno o návrhu v odlišné podobě. 

Opačný výklad by dle mého vedl k přílišnému zásahu do pravomocí valné hromady 

a oslabení práv jednotlivých společníků, zejména práva podílet se na řízení společnosti 

dle § 167 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, kdy zasedání valné hromady by se 

                                                 
251 ČECH, Petr. S.r.o. po rekodifikaci. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR [cit. 2012-01-11]. 
Dostupné z http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/napsali-o-nas/100-s-r-o-po-rekodifikaci.html. 
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de facto změnilo v pouhé hlasování v podobě „pro“ či „proti“ jednotlivým návrhům 

usnesení valné hromady uvedeným v pozvánce na valnou hromadu. 

4.3.6.2.3. Přílohy pozvánky 

Zákon o obchodních korporacích, stejně jako doposud obchodní zákoník, 

nestanovuje povinnost, aby svolatel k pozvánce na valnou hromadu přiložil přílohy 

týkající se jednotlivých bodů pořadu. Jurisprudence dovozuje, že tyto přílohy jsou 

nezbytnou součástí pozvánky, a to v té míře, aby zajistily dostatečnou informovanost 

společníků před konáním valné hromady bez ohledu na to, kdo je svolatelem valné 

hromady.252 Dle mého si lze jen těžko představit např. schválení rozsáhlých změn 

společenské smlouvy, aniž by obsahový návrh těchto změn byl společníkům znám 

předem.  

4.3.7. Střetnutí více svolání 

V praxi může nastat situace, kdy více kvalifikovaných společníků požádá 

jednatele o svolání valné hromady nebo, kdy o svolání valné hromady požádá 

kvalifikovaný společník a vedle toho valnou hromadu zamýšlí svolat i sám jednatel. 

Zákonná úprava v tomto ohledu nedává jakékoliv vodítko. Dle mého má jednatel 

povinnost, pokud je to možné a neohrozí to zájmy společnosti a jednotlivých 

společníků, vše spojit tak, aby se konala jedna valná hromada zahrnující všechny body 

pořadu. Tento závěr vyvozuji z povinnosti jednatele jednat s péčí řádného hospodáře dle 

§ 159 odst. 1 nového občanského zákoníku ve spojení s § 51 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích. Tímto způsobem jsou totiž šetřeny čas a náklady 

jednotlivých společníků i společnosti. Nebylo by například vhodné, aby se valná 

hromada konala ve dvou po sobě jdoucích dnech, pokud by bylo možné projednat vše 

v jednom. Mimo jiné zřejmě za tímto účelem zákon o obchodních korporacích v § 187 

odst. 1, stejně jako dosavadní právní úprava, stanovuje jednatele primárním svolatelem 

                                                 
252 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 138; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 
978-80-7357-710-0., s. 148-149; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. 
Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 226; ELIÁŠ, Karel. Svolání valné 
hromady ve společnosti s ručením omezeným. Právník. 1997, roč. 136, č. 1. ISSN 0324-7007., s. 71-72. 
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valné hromady. Část jurisprudence se z důvodu hospodárnosti obecně přiklání k řešení 

v podobě konání jednoho zasedání valné hromady namísto konání více.253 

4.3.8. Doba a místo konání valné hromady 

Obchodní zákoník nestanovoval omezení konání valné hromady z hlediska doby 

ani místa. Jurisprudence dovodila, že doba a místo konání valné hromady nesmí 

nepřiměřeně zasahovat do práva jednotlivých společníků účastnit se valné hromady.254 

K tomuto závěru bylo možné dospět mimo jiné aplikací principu dobrých mravů.255 

Judikatura stanovila, že k omezení společníka dochází v případě, kdy musí vynaložit 

nepřiměřené náklady na svoji účast.256 Jako omezující lze například spatřovat velkou 

vzdálenost místa konání valné hromady od sídla společnosti.257 Hledisko doby a místa 

konání valné hromady je ovšem třeba vždy poměřovat ke konkrétním okolnostem, a to 

jak samostatně, tak i ve vzájemné souvislosti.258 Zákon o obchodních korporacích takto 

uvedené reflektuje v § 186, když stanoví, že: „Doba a místo konání valné hromady 

nesmí nepřiměřeně omezovat právo společníka účastnit se valné hromady.“ To 

bezpochyby přispěje k ochraně práv společníků spojených s účastí na valné hromadě. 

Pokud by nebyl brán ohled na dobu a místo konání valné hromady, tak by mohlo 

docházet k omezení nebo v krajních případech i vyloučení práva společníka podílet se 

na řízení společnosti prostřednictvím účasti na valné hromadě dle § 167 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích. 

4.3.9. Včasnost oznámení o konání valné hromady 

Z hlediska včasnosti oznámení o konání valné hromady obsahuje zákon 

o obchodních korporacích v § 184 odst. 1 stejné požadavky jako doposud obchodní 

                                                 
253 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 87. 
254 POKORNÁ, Jarmila; Zdeněk KOVAŘÍK, Zdeněk ČÁP et al. Obchodní zákoník: komentář. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8., s. 597; ŠTENGLOVÁ, Ivana; 
Stanislav PLÍVA; Miloš TOMSA et al. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. 
ISBN 978-80-7400-354-7., s. 440; BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava a Ivana ŠTENGLOVÁ. Společnost 
s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-441-4., s. 196-197. 
255 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1144. 
256 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 4820/2010, ze dne 23. 2. 2011. 
257 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 66/2011, ze dne 18. 10. 2011. 
258 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 66/2011, ze dne 18. 10. 2011; Usnesení 
Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 4796/2010, ze dne 23. 2. 2011. 
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zákoník v § 129 odst. 1. To znamená, že společníkům musí být termín konání valné 

hromady oznámen nejméně 15 dní přede dnem jejího konání, neurčí-li společenská 

smlouva jinak. Zákonem určená lhůta má tedy pouze dispozitivní povahu. Běh této 

lhůty se řídí obecnými pravidly běhu lhůt stanovenými občanským zákoníkem,259 nově 

dle § 605 a násl. nového občanského zákoníku.260 V uvedené patnáctidenní lhůtě je 

přitom třeba pozvánku nejen odeslat, ale i doručit společníkům.261 To je dle mého 

nezbytný závěr plynoucí ze samotného pojmu „oznámení společníkovi“, jelikož 

gramatickým výkladem daného pojmu dospějeme k tomu, že informace o konání valné 

hromady se musí ve stanovené lhůtě dostat do sféry společníka tak, aby se tento s ní 

mohl objektivně seznámit. Dle závěrů učiněných judikaturou se přitom den konání 

valné hromady do běhu zákonem či společenskou smlouvou stanovené lhůty 

nezapočítává.262 Dle názoru části jurisprudence se společenská smlouva může od 

zákonem stanovené lhůty odchýlit i stanovením kratší lhůty.263 Při stanovení kratší lhůty 

je ale třeba vždy brát zřetel na dodržení zásady poctivého obchodního styku, kdy takto 

stanovená lhůta nesmí jakkoliv omezit právo společníka být účasten na valné hromadě 

nebo se na ni náležitě připravit. Na druhou stranu není vhodné ani nadměrné 

prodloužení této lhůty.264 Povinnost ohledně dodržení zákonem či společenskou 

smlouvou stanovené lhůty má bezpochyby výhradně osoba svolatele. Judikatura 

vyložila tuto povinnost tak, že svolatel musí vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze 

spravedlivě požadovat tak, aby se pozvánka ve lhůtě stanovené zákonem nebo 

společenskou smlouvou dostala do sféry společníka jakožto adresáta. Svolatel tedy 
                                                 
259 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 783/2003, ze dne 21. 4. 2004. 
260 Mezi zde uvedenými pravidly jsou zejména důležitá pravidla uvedená v § 605 odst. 1 nového 
občanského zákoníku stanovujícího, že: „Lhůta nebo doba určená podle dnů počíná dnem, který následuje 
po skutečnosti rozhodné pro její počátek,“ a v § 607 nového občanského zákoníku stanovujícího, že: 
„Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.“ Jedná se o stejná pravidla jako dle dosavadní právní úpravy. 
261 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 590/2009, ze dne 29. 7. 2009; FOREJT, 
Alois. Obchodní společnosti. Praha: Prospektrum, 1992. ISBN 80-85431-54-8., s. 96; ELIÁŠ, Karel. 
Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., s. 136; DĚDIČ, Jan et 
al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-071-1., s. 1143; 
ELIÁŠ, Karel. Valná hromada společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., s. 1030; 
ELIÁŠ, Karel. Svolání valné hromady ve společnosti s ručením omezeným. Právník. 1997, roč. 136, č. 1. 
ISSN 0324-7007., s. 68; KANIA, Jiří. Svolání valné hromady společnosti s ručením omezeným [online]. 
Lawyer.cz, 11. 03. 2009 [cit. 2012-01-11]. Dostupné z http://www.firemnipravo.com/article/svolani-
valne-hromady-spolecnosti-s-rucenim-omezenym. 
262 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 783/2003, ze dne 21. 4. 2004. 
263 POKORNÁ, Jarmila. Subjekty obchodního práva: vybrané problémy. Brno: Masarykova univerzita, 
1997. ISBN 80-210-1519-5., s. 180. 
264 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 136. 
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nesmí postupovat ledabyle. V konkrétním případě je třeba následně zkoumat, zda 

nedodržení bylo zapříčiněno svolatelem či společníkem.265 

Jurisprudence a judikatura dospěly k závěru, že pokud by některému 

společníkovi nebylo konání valné hromady řádně oznámeno, a tento by se na valnou 

hromadu nedostavil, tak nelze bez dalšího usuzovat, že dané porušení nemělo závažné 

právní následky, a z tohoto důvodu nevyslovit neplatnost přijatých usnesení valné 

hromady, a to bez ohledu na to, zda mohl daný společník váhou svých hlasů ovlivnit 

výsledek hlasování, jelikož bylo porušeno jeho právo účastnit se řízení společnosti. 

Pokud se ale daný společník na valnou hromadu dostaví, tak dojde ke zhojení důvodu 

pro vyslovení neplatnosti přijatých usnesení.266 I společník ovšem musí vynaložit jisté 

minimální úsilí, aby mu konání valné hromady mohlo být řádně a včas oznámeno, a to 

zejména poskytnutím svého aktuálního bydliště či sídla a dále převzetím jemu zaslané 

pozvánky.267 S tímto se plně ztotožňuji. Nelze připustit odepření práva společníka být 

informován o konání valné hromady. V tomto ohledu je bez významu podíl společníka 

na hlasovacích právech. Pokud bychom akceptovali, že nevyrozumění a s tím spojená 

neúčast společníka s minimálním podílem na hlasovacích právech nemá za následek 

možnost vyslovení neplatnosti přijatých usnesení valné hromady, tak by mohlo dojít až 

k vyloučení práva společníka podílet se na řízení společnosti dle § 167 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích. V souvislosti s tímto je velmi důležitý institut v podobě 

seznamu společníků, nově přímo upravený v § 139 až 141 zákona o obchodních 

korporacích. Ke zhojení vady nikoliv řádného a včasného svolání valné hromady může 

dle mého dojít jednak dostavením se na valnou hromadu, jak uvádí jurisprudence 

a judikatura, dále vzdáním se práva na včasné a řádné svolání valné hromady dle § 184 

odst. 3 zákona o obchodních korporacích, jež rozeberu dále, a projevením následného 

souhlasu s přijatými usneseními valné hromady dle § 174 zákona o obchodních 

korporacích. 

                                                 
265 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 590/2009, ze dne 29. 7. 2009. 
266 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 136; ELIÁŠ, Karel. Svolání valné hromady ve společnosti s ručením omezeným. Právník. 1997, 
roč. 136, č. 1. ISSN 0324-7007., s. 69; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. 
vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 224; DĚDIČ, Jan et al. Obchodní 
zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-071-1., s. 1145; Usnesení 
Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 1717/2011, ze dne 20. 6. 2012; Usnesení Nejvyššího 
soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 816/2006, ze dne 11. 12. 2007. 
267 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 149-151. 
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4.3.9.1. Nepřevzetí pozvánky 

Judikatura dovodila, že jako řádné a včasné oznámení o konání valné hromady je 

třeba považovat i případ, kdy společník odmítl převzít zásilku obsahující pozvánku na 

valnou hromadu, bez ohledu na to, jestli na zásilce bylo vyznačeno, že obsahuje 

pozvánku na valnou hromadu. Důkazní břemeno o odmítnutí je přitom na svolateli.268 

Konání valné hromady je tedy řádně a včas oznámeno, pokud svolatel zašle pozvánku 

běžným doporučeným dopisem, který nebyl doručen pouze z příčin na straně 

adresáta.269 

4.3.10. Vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady 

Zákon o obchodních korporacích upravuje v § 184 odst. 3 možnost a postup, 

jakým se společník může vzdát práva na řádné a včasné svolání valné hromady, kdy 

takto stanoví obdobně jako dosavadní právní úprava. Část jurisprudence nepřipouští 

možnost, aby se společník obecně vzdal, byť i úpravou ve společenské smlouvě, práva 

na včasné a řádné svolání valné hromady.270 S tímto názorem souhlasím, jelikož 

z předmětné právní úpravy dle mého vyplývá, že vzdání se práva na včasné řádné 

svolání valné hromady může být učiněno pouze vzhledem ke konkrétnímu zasedání 

valné hromady. Vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady je třeba 

vnímat jako zákonem aprobovaný postup, kterým lze zhojit procedurální nedostatky 

týkající se svolání valné hromady z hlediska lhůty, místa, času, formy, bodů pořadu 

a nově i zahrnutí návrhu usnesení valné hromady. Tento nástroj je dle mého nezbytný 

z důvodu, že nad dodržením zákonem či společenskou smlouvou stanoveného postupu 

pro svolání valné hromady v některých případech převažují zájmy společnosti nebo 

společníků. Jednotliví společníci jsou přitom chráněni buďto v podobě řádně a včas 

svolané valné hromady, nebo tak, že se s vědomím okolností konkrétního případu 

tohoto práva výslovně vzdají. V konkrétním případě může například existovat naléhavý 

zájem společnosti vyžadující bezodkladné řešení, kdy za daných okolností mohou být 

pravidla vyžadovaná pro oznámení o konání valné hromady pro společnost, tedy i její 

společníky, škodlivá. 

                                                 
268 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 1233/2006, ze dne 1. 8. 2007. 
269 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 1429/2006, ze dne 28. 1. 2008. 
270 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 149-151, s. 154; DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. 
Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-071-1., s. 1145. 
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Stejně jako z dosavadní právní úpravy, tak i z § 184 odst. 3 zákona o obchodních 

korporacích, lze dovodit, že společník se může práva na včasné a řádné svolání valné 

hromady vzdát jednak přímo na valné hromadě, a to prohlášením uvedeným v zápise 

z valné hromady nebo ve veřejné listině, osvědčuje-li se jí rozhodnutí valné hromady, 

anebo mimo valnou hromadu. Novinkou je, že pro vzdání se mimo valnou hromadu již 

není nově vyžadováno osvědčení formou veřejné listiny271, kdy postačí pouze písemné 

prohlášení s úředně ověřeným podpisem. Tato nově zákonem stanovená forma 

prohlášení dle mého dostatečně osvědčuje, kdo prohlášení učinil. Je přitom kladen 

menší nárok na jednotlivé společníky, což obecně shledávám jako pozitivní aspekt 

právní úpravy, pokud tím ovšem nedochází k ohrožení právní jistoty předmětných 

vztahů. 

Zákon o obchodních korporacích, stejně jako doposud obchodní zákoník, 

jednoznačně nestanoví, zda se mimo valnou hromadu lze práva na včasné a řádné 

svolání vzdát před konáním valné hromady, po již konané valné hromadě, nebo v obou 

případech. Část jurisprudence dle dosavadní právní úpravy vylučovala možnost 

následného vzdání se tohoto práva.272 Jiná část jurisprudence tento postup naopak 

připouštěla.273 Dle mého je následné vzdání se možné. Tento závěr dovozuji jednak 

z toho, že proti tomuto postupu nehovoří zákonná dikce, a dále ze skutečnosti, že 

následné vzdání se má obdobné účinky, jako kdyby společník vědomým zdržením se 

jednání v podobě nepodání návrhu na vyslovení neplatnosti přijatých usnesení nechal 

vzniklý nedostatek zhojit. Namísto toho, aby existovala právní nejistota ze strany 

společnosti a ostatních společníků po dobu, po kterou by byl poškozený společník 

oprávněn podat návrh, je dle mého zákonnou úpravou dána možnost závadný stav 

odstranit. 

Jako pozitivní, i když možná nadbytečné, shledávám nové výslovné zákonné 

ustanovení § 184 odst. 3 věta čtvrtá zákona o obchodních korporacích, které stanoví, že: 
                                                 
271 Dle dosavadní právní úpravy bylo třeba vzdání se mimo valnou hromadu učinit formou notářského 
zápisu dle § 62 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád (dále jen „notářský řád“), jakožto notářského 
zápisu o právním úkonu. ŠTENGLOVÁ, Ivana; Stanislav PLÍVA; Miloš TOMSA et al. Obchodní 
zákoník: komentář. 13. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7., s. 439; 
BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava a Ivana ŠTENGLOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-441-4., s. 196. 
272 PELIKÁNOVÁ, Irena a Ivan KOBLIHA. Komentář k obchodnímu zákoníku. Část II, § 56-260. Praha: 
Linde, 1995. ISBN 80-85647-52-4., s. 362; KOBLIHA, Ivan et al. Obchodní zákoník: úplný text zákona 
s komentářem. Podle stavu k 1. 4. 2006. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-564-8., s. 362. 
273 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1145. 
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„Prohlášení má účinky i vůči každému dalšímu nabyvateli podílu tohoto společníka.“ 

Tento účinek je dle mého nutné dovodit i bez výslovného zákonného ustanovení, jelikož 

nabyvatel podílu musí vždy přijmout stav, jaký je v okamžiku nabytí podílu. Nicméně 

výslovná zákonná dikce může jen přispět k právní jistotě stavu založeného přijatými 

usneseními valné hromady. 

4.3.11. Změna doby, místa či pořadu valné hromady 

Zákon o obchodních korporacích otázku změny doby, místa či pořadu valné 

hromady výslovně neřeší, stejně jako doposud obchodní zákoník. Obecné vyloučení této 

možnosti dle mého ale z právní úpravy vyvodit nelze. Část jurisprudence dovozuje, že 

změnu konání valné hromady je třeba oznámit stejným způsobem, jakým byla valná 

hromada původně svolána, tedy je třeba vyhovět všem požadavkům stanoveným 

zákonem i společenskou smlouvou.274 Jiná část jurisprudence na případ odvolání nebo 

odložení konání valné hromady analogicky aplikuje výslovnou úpravu obsaženou 

v rámci akciové společnosti v § 184a odst. 5 obchodního zákoníku, nově v rámci § 410 

odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích, kde je stanoveno, že společnost může 

odvolat nebo odložit konání valné hromady způsobem stanoveným pro její svolání, a to 

alespoň jeden týden před původně oznámeným datem konání valné hromady, jinak musí 

akcionářům nahradit náklady tímto vzniklé.275 Dle mého lze odpověď najít výkladem 

právní úpravy svolání valné hromady společnosti s ručením omezeným. Systematickým 

a teleologickým výkladem § 184 až 187 zákona o obchodních korporacích dle mého 

dospějeme k závěru, že při změně doby, místa či pořadu valné hromady je třeba vyhovět 

všem požadavkům stanoveným zákonem a společenskou smlouvou, jako by se jednalo 

o nově svolanou valnou hromadu. Společníci přitom dle mého mají nárok na náhradu 

újmy tímto postupem vzniklé. Judikatura stanovila, že je vždy třeba zkoumat, zda 

změnou doby či místa konání valné hromady nedošlo k podstatnému porušení práv 

společníků, a to i vzhledem k opatřením, která byla přijata, aby se všichni společníci 

o změně náležitě dozvěděli.276 

                                                 
274 BEJČEK, Josef a František FALDYNA. Obchodní zákoník s komentářem. Praha: Codex, 2000. ISBN 
80-86395-06-5., s. 330; POKORNÁ, Jarmila; Zdeněk KOVAŘÍK, Zdeněk ČÁP et al. Obchodní zákoník: 
komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8., s. 597. 
275 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1144. 
276 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 984/2005, ze dne 26. 6. 2007. 
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4.3.12. Doplnění pořadu valné hromady 

Zákon o obchodních korporacích v § 185 upravuje, obdobně jako obchodní 

zákoník v § 129 odst. 1, možnost přímo na zasedání valné hromady doplnit pořad valné 

hromady o bod neuvedený v pozvánce, a to za podmínky přítomnosti všech společníků. 

Zákon o obchodních korporacích ovšem oproti dosavadní právní úpravě stanovuje další 

podmínku, kdy vyžaduje nejen přítomnost, ale i souhlas všech společníků s projednáním 

záležitosti neuvedené v pozvánce. Nezbytnost souhlasu všech společníků dovozovala 

dle dosavadní právní úpravy i část jurisprudence.277 Jiná část jurisprudence naopak 

dovozovala pouze nutnost přítomnosti všech společníků a souhlas prosté většiny 

z nich.278 Změnu právní úpravy spatřuji jako velmi přínosnou, jelikož dle mého bylo dle 

dosavadní právní úpravy opravdu sporné, zda je pro doplnění pořadu valné hromady 

třeba souhlasu všech společníků, nebo jen prostá většina hlasů přítomných společníků. 

Požadavek souhlasu všech společníků dle mého přispívá k ochraně práv jednotlivých 

společníků, jelikož v tomto případě nemůže být žádný společník zastižen zařazením 

předem neočekávaného bodu na pořad valné hromady, kdy na jeho projednání by 

nemusel být zcela připraven. Bez náležité přípravy přitom nelze učinit zcela 

informované rozhodnutí. 

4.4. Usnášeníschopnost valné hromady 

Otázka usnášeníschopnosti valné hromady je velmi podstatná. Valná hromada 

jakožto kolektivním orgán společnosti s ručením omezeným, který je složen ze všech 

společníků, může totiž zasedat a přijmout rozhodnutí v záležitostech uvedených 

v pozvánce na valnou hromadu279 jen za předpokladu účasti potřebné většiny 

                                                 
277 BEJČEK, Josef; Karel ELIÁŠ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva: obchodní závazky. 5. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-337-0., s. 212; VEČERKOVÁ, Eva et al. Obchodní právo. 
2. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-577-9., s. 449; 
ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., s. 138; 
ELIÁŠ, Karel. Valná hromada společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., s. 1032; 
BEJČEK, Josef a František FALDYNA. Obchodní zákoník s komentářem. Praha: Codex, 2000. ISBN 80-
86395-06-5., s. 330; ELIÁŠ, Karel. Svolání valné hromady ve společnosti s ručením omezeným. Právník. 
1997, roč. 136, č. 1. ISSN 0324-7007., s. 72. 
278 PELIKÁNOVÁ, Irena a Ivan KOBLIHA. Komentář k obchodnímu zákoníku. Část II, § 56-260. Praha: 
Linde, 1995. ISBN 80-85647-52-4., s. 362; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 
3. přeprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 225; KANIA, Jiří. 
Svolání valné hromady společnosti s ručením omezeným [online]. Lawyer.cz, 11. 03. 2009 [cit. 2012-01-
11]. Dostupné z http://www.firemnipravo.com/article/svolani-valne-hromady-spolecnosti-s-rucenim-
omezenym. 
279 S výjimkou postupu dle § 185 zákona o obchodních korporacích. 
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společníků, resp. hlasů společníků, jelikož pro usnášeníschopnost valné hromady 

a možnost přijetí jejího rozhodnutí je rozhodující hlas společníka z kvantitativního 

hlediska. Výše uvedené vyplývá z povahy valné hromady jakožto kolektivního orgánu 

a dále z práva společníka podílet se na řízení společnosti prostřednictvím účasti na valné 

hromadě. Požadavek přítomnosti společníků se stanoveným podílem na hlasovacích 

právech je dán proto, aby bylo možno považovat výsledný projev vůle společníků 

v podobě přijatého rozhodnutí za projev vůle valné hromady. Jak hovoří část 

jurisprudence, tak z povahy valné hromady jakožto kolektivního orgánu na druhou 

stranu vyplývá, že na jejím zasedání nemusí být přítomni všichni společníci.280 

Z hlediska usnášeníschopnosti valné hromady je třeba v zápise z valné hromady vždy 

zaznamenat odchod či příchod jednotlivých společníků v rámci průběhu valné hromady. 

Usnášeníschopnost valné hromady totiž nelze zkoumat pouze na začátku jejího 

zasedání, ale v celém jejím průběhu.281  

4.4.1. Obecné pravidlo usnášeníschopnosti valné hromady 

Zákon o obchodních korporacích v § 169 odst. 1 stanovuje obecné pravidlo 

usnášeníschopnosti valné hromady, stejně jako doposud obchodní zákoník v § 127 odst. 

1, tak, že valná hromada je schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají 

alespoň polovinu všech hlasů. Toto obecné pravidlo je v souladu s povahou valné 

hromady jakožto kolektivního orgánu společnosti.282 

4.4.2. Usnášeníschopnost v případě kvalifikovaných rozhodnutí 

Dle názoru části jurisprudence je třeba otázku usnášeníschopnosti valné 

hromady posuzovat vždy „in concreto“, a to nejen vzhledem ke konkrétnímu zasedání 

valné hromady, ale taktéž vzhledem ke každému přijímanému rozhodnutí, jelikož pro 

                                                 
280 ELIÁŠ, Karel. Schopnost valné hromady společnosti s r.o. usnášet se. Právní rozhledy. 1996, roč. 4, 
č. 7. ISSN 1210-6410., s. 395; ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. 
ISBN 80-7175-047-6., s. 138. 
281 PELIKÁNOVÁ, Irena a Ivan KOBLIHA. Komentář k obchodnímu zákoníku. Část II, § 56-260. Praha: 
Linde, 1995. ISBN 80-85647-52-4., s. 358; KOBLIHA, Ivan et al. Obchodní zákoník: úplný text zákona 
s komentářem. Podle stavu k 1. 4. 2006. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-564-8., s. 358. 
282 Pro kolektivní orgán je obecně z hlediska možnosti přijímat rozhodnutí vyžadována přítomnost 
nadpoloviční většiny všech jeho členů (pokud má každý stejnou výši hlasu). Jelikož u společnosti 
s ručením omezeným je výše hlasu společníka závislá na konkrétním kritériu, dispozitivně na výši jeho 
vkladu vzhledem k výši základního kapitálu, tak je pro usnášeníschopnost valné hromady určující 
přítomnost společníků s nadpoloviční většinou všech hlasů. 
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přijetí některých druhů rozhodnutí zákon283 nebo společenská smlouva vyžadují souhlas 

kvalifikované většiny společníků. Vychází z toho, že zákon sám o sobě implicitně 

modifikuje pravidlo obecné usnášeníschopnosti valné hromady při přijímání daných 

druhů rozhodnutí s tím, že do hlasů přítomných společníků se započítávají i hlasy 

nepřítomných společníků, kteří projeví svůj souhlas následně.284 Jiná část jurisprudence 

pro usnášeníschopnost valné hromady naopak dovozuje nutnost přítomnosti společníků 

s potřebnou kvalifikovanou většinou hlasů přímo na valné hromadě.285 Dle mého, pokud 

společenská smlouva neurčí jinak, jak nově umožňuje § 169 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích, tak valná hromada může zasedat za přítomnosti společníků, 

kteří mají alespoň polovinu všech hlasů, bez ohledu na druh rozhodnutí, které má být na 

valné hromadě přijato. To dovozuji z ustanovení § 174 odst. 1 a 2 zákona o obchodních 

korporacích, které nově výslovně stanoví právní fikci, že na společníka, který nebyl 

přítomen na valné hromadě, ale následně písemně vykonal své hlasovací právo ve lhůtě 

7 dnů ode dne konání valné hromady, se hledí, jako by na valné hromadě byl přítomen. 

Z takto zákonem výslovně stanovené fikce je dle mého třeba dovodit, že hlasy daného 

nepřítomného společníka se započítávají do usnášeníschopnosti již konané valné 

hromady.286 Otázku přijetí rozhodnutí, pokud již nebylo přijato v rámci průběhu valné 

hromady, je tedy možné zodpovědět až po uplynutí lhůty uvedené v § 174 odst. 1 

zákona o obchodních korporacích. Výše uvedené ovšem platí s výhradou případu, kdy 

                                                 
283 Nově jsou daná rozhodnutí vypočtena v § 171 zákona o obchodních korporacích. 
284 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 197; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: 
ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 232; ELIÁŠ, Karel a Tomáš DVOŘÁK. 
Obchodní zákoník: praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od roku 1900. 5. přeprac. a rozš. 
vyd. podle stavu k 1. 11. 2006. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-624-5., s. 307-308; RABAN, Přemysl 
et al. Obchodní zákoník: komentář. Judikatura. 6. dopl. vyd. Praha: Eurounion, 2009. ISBN 978-80-7317-
081-3., s. 217; DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. 
ISBN 80-7273-071-1., s. 1117-1118. 
285 POKORNÁ, Jarmila; Zdeněk KOVAŘÍK, Zdeněk ČÁP et al. Obchodní zákoník: komentář. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8., s. 587; PELIKÁNOVÁ, Irena a Ivan 
KOBLIHA. Komentář k obchodnímu zákoníku. Část II, § 56-260. Praha: Linde, 1995. ISBN 80-85647-
52-4., s. 358-360; KOBLIHA, Ivan et al. Obchodní zákoník: úplný text zákona s komentářem. Podle stavu 
k 1. 4. 2006. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-564-8., s. 358-360; BEJČEK, Josef a František 
FALDYNA. Obchodní zákoník s komentářem. Praha: Codex, 2000. ISBN 80-86395-06-5., 
s. 326-327. 
286 Tento závěr bylo dle mého ovšem třeba vyvodit i z dosavadní právní úpravy. Společník totiž, jak jsem 
již uváděl v pojednání o valné hromadě jakožto nejvyšším orgánu společnosti, vykonává své právo 
podílet se na řízení společnosti na valné hromadě i mimo ni. Pokud je přitom společníkovi po konání 
valné hromady zákonem umožněno následně vykonat své hlasovací právo, a tím ovlivnit výsledek 
rozhodnutí valné hromady, tak jeho hlas musí být z povahy věci počítán do usnášeníschopnosti valné 
hromady. 
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postup dle § 174 zákona o obchodních korporacích vyloučí společenská smlouva, jak 

nově umožňuje § 174 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Ohledně každého bodu 

pořadu valné hromady by tedy mělo být na valné hromadě hlasováno287, a to bez hledu 

na to, zda jsou na valné hromadě přítomni společníci s většinou hlasů potřebnou pro 

přijetí daného druhu rozhodnutí. 

4.4.3. Odchylná úprava usnášeníschopnosti ve společenské smlouvě 

Obchodní zákoník v § 127 odst. 1 umožňoval, aby společenská smlouva 

odchylně upravila obecné pravidlo usnášeníschopnosti valné hromady, kdy stanovil, že: 

„Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 

polovinu všech hlasů, nevyžaduje-li společenská smlouva vyšší počet hlasů.“ 

Jurisprudence z tohoto dle mého správně dovodila, že společenská smlouva může pro 

usnášeníschopnost valné hromady stanovit pouze kvórum vyšší, nikoliv nižší.288 Úprava 

obchodního zákoníku tedy byla jednostranně kogentní.289 

Z hlediska možnosti odchylně upravit usnášeníschopnost valné hromady ve 

společenské smlouvě přináší zákon o obchodních korporacích velmi podstatnou změnu. 

Ustanovení § 169 odst. 1 zákona o obchodních korporacích upravující 
                                                 
287 Ledaže by procedurálním usnesením valné hromady dle § 170 zákona o obchodních korporacích bylo 
rozhodnuto, že se o daném bodu pořadu valné hromady nebude jednat anebo hlasovat. I takové 
procedurální usnesení nicméně vyžaduje předchozí hlasování. 
288 Úprava § 127 odst. 1 obchodního zákoníku původně neobsahovala výslovné zmocnění, které by 
umožňovalo úpravou ve společenské smlouvě kvórum valné hromady zvýšit. To se změnilo až novelou 
provedenou zákonem č. 370/2000 Sb. Před zmíněnou novelou existoval v jurisprudenci rozpor, zda 
společenská smlouva může kvórum valné hromady zvýšit či nikoliv. K tomuto např. ELIÁŠ, Karel. 
Schopnost valné hromady společnosti s r.o. usnášet se. Právní rozhledy. 1996, roč. 4, č. 7. ISSN 1210-
6410., s. 395-397; ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-
7175-047-6., s. 138-140; ŠTENGLOVÁ, Ivana; Stanislav PLÍVA; Miloš TOMSA et al. Obchodní 
zákoník: komentář. 13. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7., s. 430-431; 
PELIKÁNOVÁ, Irena a Ivan KOBLIHA. Komentář k obchodnímu zákoníku. Část II, § 56-260. Praha: 
Linde, 1995. ISBN 80-85647-52-4., s. 97; FOREJT, Alois. Obchodní společnosti. Praha: Prospektrum, 
1992. ISBN 80-85431-54-8., s. 97; BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava a Ivana ŠTENGLOVÁ. Společnost 
s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-441-4., s. 197; BEJČEK, Josef; 
Karel ELIÁŠ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva: obchodní závazky. 5. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2010. ISBN 978-80-7400-337-0., s. 210; FALDYNA, František et al. Obchodní právo. 2. aktualiz. vyd. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 1170 s. ISBN 978-80-7357-577-9., s. 446; ELIÁŠ, Karel 
a Tomáš DVOŘÁK. Obchodní zákoník: praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od roku 
1900. 5. přeprac. a rozš. vyd. podle stavu k 1. 11. 2006. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-624-5., s. 308. 
289 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 197; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: 
ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 232-233; HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné 
hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-391-2., s. 115; 
POKORNÁ, Jarmila; Zdeněk KOVAŘÍK, Zdeněk ČÁP et al. Obchodní zákoník: komentář. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8., s. 587; BEJČEK, Josef a František 
FALDYNA. Obchodní zákoník s komentářem. Praha: Codex, 2000. ISBN 80-86395-06-5., s. 326. 
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usnášeníschopnost valné hromady stanoví, že: „Neurčí-li společenská smlouva jinak, je 

valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň 

polovinu všech hlasů.“ V tomto ustanovení již není nadále výslovně obsaženo omezení, 

které by ve společenské smlouvě připouštělo stanovit pouze vyšší kvórum. Dle mého 

můžeme vyloučit pochybení zákonodárce v tom, že by do § 169 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích dané omezení opomenul zakotvit. Část jurisprudence 

konstatuje, že nově došlo ke změně koncepce usnášeníschopnosti valné hromady 

společnosti s ručením omezeným, kdy společenská smlouva může kvórum valné 

hromady nejen zvýšit, ale i dokonce snížit pod zákonem dispozitivně stanovenou 

hranici. Tímto dispozitivním ustanovením se taktéž nově otevřela možnost konání tzv. 

„náhradní valné hromady“.290 K institutu náhradní valné hromady blíže viz příslušné 

pojednání. Společenská smlouva může například stanovit, že valná hromada je schopna 

se usnášet, pokud jsou přítomni společníci mající alespoň 40 % všech hlasů. Je otázkou, 

zda by podstatným snížením kvóra valné hromady, například na 20 % všech hlasů, 

nedošlo k narušení principů spojených s valnou hromadou společnosti s ručením 

omezeným. Jak jsem již uvedl v pojednání o valné hromadě společnosti s ručením 

omezeným, tak tato je nejvyšším orgánem společnosti složeným ze všech společníků, 

kdy výsledné rozhodnutí je třeba považovat za rozhodnutí všech společníků, a to i těch, 

kteří na valné hromadě nebyli přítomni nebo hlasovali proti danému návrhu. Podstatné 

je taktéž to, že je jí svěřena pravomoc rozhodovat o zásadních otázkách týkajících se 

samotné společnosti. Dle mého nelze v případě takto nízko stanoveného kvóra dovodit 

dostatečný mandát pro konání valné hromady a následné přijetí rozhodnutí. Je třeba 

respektovat principy vztahující se ke společnosti s ručením omezeným a zejména její 

valné hromadě, konkrétně zákaz zneužití většiny či menšiny hlasů ve společnosti. 

Rozhodné budou taktéž okolnosti konkrétního případu. Bude na společnících, zda a jak 

využijí možnost stanovit pravidlo usnášeníschopnosti valné hromady odchylně ve 

společenské smlouvě.291 Praktičnost možnosti snížení kvóra valné hromady může být 

dána například v případě, kdy ve společnosti bude velký počet společníků.292  

                                                 
290 ČECH, Petr. S.r.o. po rekodifikaci. [online]. Ministerstvo spravedlnosti ČR [cit. 2012-01-11]. 
Dostupné z http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/napsali-o-nas/100-s-r-o-po-rekodifikaci.html. 
291 Pokud nedojde ke konfliktu s principy spojenými s valnou hromadou společnosti s ručením 
omezeným, tak nemůže dojít k omezení práv společníků, jelikož stanovení kvóra odlišně od § 169 odst. 1 
zákona o obchodních korporacích může být učiněno pouze se souhlasem všech společníků, ať již při jejím 
založení společnosti nebo v rámci jejího trvání dle ustanovení § 172 odst. 2 zákona o obchodních 
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4.4.4. Hlasy započítávané do usnášeníschopnosti valné hromady 

Stejně jako doposud obchodní zákoník, tak i zákon o obchodních korporacích 

v § 169 odst. 3 stanovuje, že: „Při posuzování schopnosti valné hromady se usnášet se 

nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo.“ Rozdíl 

oproti dosavadní právní úpravě spočívá v tom, že zákon o obchodních korporacích dané 

omezení obsahuje přímo v rámci úpravy společnosti s ručením omezeným, zatímco 

obchodní zákoník tak činil odkazem na úpravu akciové společnosti, konkrétně na 

ustanovení § 186c odst. 1 obchodního zákoníku. Stanovení daného pravidla je dle mého 

namístě, jelikož pokud nastanou okolnosti uvedené v § 173 odst. 1 písm. a) – d) zákona 

o obchodních korporacích, tak může dojít k ohrožení nebo porušení zájmů ostatních 

společníků i společnosti. Omezení z hlediska zákazu výkonu hlasovacího práva a s tím 

spojené usnášeníschopnosti valné hromady je přitom třeba posuzovat vždy vzhledem ke 

konkrétnímu rozhodnutí, které má být na valné hromadě přijato.293 

Podstatný je přitom důsledek nemožnosti výkonu hlasovacího práva 

společníkem na celkovou usnášeníschopnost valné hromady. Část jurisprudence dle 

dosavadní právní úpravy dovodila, že usnášeníschopnost valné hromady se v daném 

případě posuzuje z počtu hlasů všech zbylých společníků, kteří hlasovací právo 

vykonávat mohou.294 Valná hromada je dle daného výkladu za okolností nově 

uvedených v § 173 odst. 1 písm. a) – d) zákona o obchodních korporacích obecně 

usnášeníschopná, pokud jsou na valné hromadě přítomni společníci s nadpoloviční 

většinou všech hlasů, počítaje ovšem pouze společníky, kteří mohou hlasovací právo 

vykonávat. Ke stejnému závěru dospěla judikatura.295 V opačném případě by mohla 

nastat situace těžko řešitelná pro společnost i některé společníky. Pokud by totiž 

nemožnost výkonu hlasovacího práva postihla společníka či společníky, kteří mají více 

                                                                                                                                               
korporacích, jelikož tímto dochází k zásahu do práv všech společníků. Pokud se přitom třetí osoba bude 
chtít stát společníkem, tak je na ni, aby si pečlivě prostudovala obsah společenské smlouvy a na tomto 
základě se rozhodla, zda chce či nechce do společnosti vstoupit. 
292 Zákon o obchodních korporacích již na rozdíl od dosavadní právní úpravy nestanovuje žádnou 
maximální hranici počtu společníků ve společnosti s ručením omezeným. 
293 Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 9/2009, ze dne 16. 4. 2009. 
294 VEČERKOVÁ, Eva et al. Obchodní právo. 2. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2010. ISBN 978-80-7357-577-9., s. 447; ELIÁŠ, Karel a Tomáš DVOŘÁK. Obchodní zákoník: praktické 
poznámkové vydání s výběrem judikatury od roku 1900. 5. přeprac. a rozš. vyd. podle stavu k 1. 11. 2006. 
Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-624-5., s. 308; BEJČEK, Josef a František FALDYNA. Obchodní 
zákoník s komentářem. Praha: Codex, 2000. ISBN 80-86395-06-5., s. 327-328; DĚDIČ, Jan et al. 
Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-071-1., s. 1117-
1118. 
295 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 585/2010, ze dne 27. 09. 2011. 
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než polovinu všech hlasů ve společnosti, a usnášeníschopnost valné hromady by se 

posuzovala i z hlasů společníků, kteří hlasovací právo vykonávat nemohou, tak by valná 

hromada v důsledku tohoto nemohla rozhodnutí uvedená v § 173 odst. 1 písm. a) – c) 

zákona o obchodních korporacích přijmout a v případě uvedeném v § 173 odst. 1 písm. 

d) zákona o obchodních korporacích, konkrétně v případě prodlení společníka s plněním 

vkladové či příplatkové povinnosti, by dokonce nemohla přijmout rozhodnutí žádné, 

tudíž by byla zcela neusnášeníschopná. Tím by došlo k paralyzaci valné hromady 

jakožto nejvyššího orgánu společnosti, a tím i de facto společnosti jako celku. Tento 

výklad je neúnosný. 

4.4.5. Náhradní valná hromada 

Institut náhradní valné hromady spočívá v tom, že pokud není řádně svolaná 

valná hromada usnášeníschopná, tak je za určitý časový úsek svolána „náhradní valná 

hromada“, která je již usnášeníschopná bez ohledu na to, jak velký podíl hlasů mají 

přítomní společníci. U akciové společnosti byl v rámci dosavadní právní úpravy institut 

náhradní valné hromady výslovně upraven v § 185 odst. 3 obchodního zákoníku, kdy 

nově je upraven v § 414 zákona o obchodních korporacích. V rámci společnosti 

s ručením omezeným jurisprudence vyvozovala nepřípustnost konání náhradní valné 

hromady z důvodu jednostranně  kogentní úpravy usnášeníschopnosti valné hromady 

upravené v § 127 odst. 1 obchodního zákoníku, dle které byla pro usnášeníschopnost 

valné hromady vyžadována přítomnost společníků majících alespoň polovinu všech 

hlasů ve společnosti.296 Ke stejnému závěru dospěla i judikatura.297 S touto právní 

argumentací se plně ztotožňuji.  

V rámci nové právní úpravy již k tomuto závěru ovšem dle mého nemůžeme 

dospět z důvodu odlišné úpravy usnášeníschopnosti valné hromady společnosti 

s ručením omezeným obsažené v § 169 odst. 1, který stanoví, že: „Neurčí-li společenská 

smlouva jinak, je valná hromada schopná se usnášet, jsou-li přítomni společníci, kteří 

mají alespoň polovinu všech hlasů.“ Gramatickým výkladem daného ustanovení totiž 

                                                 
296 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1139; PELIKÁNOVÁ, Irena; ČERNÁ, Stanislava et al. Obchodní právo: 2, Společnosti 
obchodního práva a družstva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. ISBN 80-7357-149-8., s. 411; ELIÁŠ, 
Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., s. 151-152; 
ELIÁŠ, Karel. Valná hromada společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., s. 1042. 
297 Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 9/2009, ze dne 16. 4. 2009. 
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dospějeme k závěru, že společenská smlouva může stanovit nejen vyšší kvórum, ale 

i nižší. Nově tedy lze připustit konání náhradní valné hromady i v rámci společnosti 

s ručením omezeným. Náhradní valná hromada se ale nemůže konat bez dalšího. Je 

nutná výslovná úprava ve společenské smlouvě přinejmenším určující kvórum náhradní 

valné hromady, a to i tak, že náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez dalšího, 

dále povinnost osoby oprávněné svolat valnou hromadu, nejlépe jednatele společnosti, 

náhradní valnou hromadu svolat a dále časový úsek, ve kterém se náhradní valná 

hromada má konat. Z povahy věci je zřejmé, že pořad náhradní valné hromady nemůže 

být oproti původně svolané valné hromadě měněn. Ohledně pozvánky na náhradní 

valnou hromadu budou platit obecná pravidla stanovená zákonem a společenskou 

smlouvou, ledaže i v tomto ohledu by společenská smlouva obsahovala speciální 

úpravu, která by ovšem stále musela být v souladu s kogentními ustanoveními zákona. 

Společníkům je možností zakotvit konání náhradní valné hromady dána větší volnost 

v tom, jaká pravidla si chtějí v rámci řízení společnosti nastavit. Nemůže přitom dojít 

k ohrožení práv jednotlivých společníků, jelikož těm je vždy známo znění společenské 

smlouvy při vzniku jejich účasti ve společnosti, ať již originárním či derivativním 

způsobem, a pro případnou změnu společenské smlouvy je třeba souhlasu všech 

společníků, jelikož odlišnou úpravou usnášeníschopnosti valné hromady dochází 

k zásahu do práv všech společníků dle § 171 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 

4.5. Účast na valné hromadě 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným, jež je 

obligatorně zřízen na základě zákona. Otázkou, kterou je třeba zodpovědět z hlediska 

konání valné hromady, je mimo jiné i to, kdo je oprávněn se valné hromady účastnit. 

Část jurisprudence pojem „účasti na valné hromadě“ vykládá jednak restriktivně jako 

účast osob s hlasovacím právem, tedy účast osob vykonávajících práva společníka,298 

a dále extenzivně jako účast všech osob přítomných na valné hromadě.299 Nadále budu, 

pokud nebude stanoveno jinak, pojem účast používat v rovině výkladu extenzivního. 

                                                 
298 Dle mého nelze zcela ztotožnit osobu s hlasovacím právem a osobu vykonávající práva společníka, 
jelikož zákon v taxativně vypočtených případech hlasovací právo společníka vylučuje, nově dle § 173 
odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Dle mého je lepší o první skupině hovořit pouze jako o osobách 
vykonávajících práva společníka. 
299 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 91. 
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Jelikož společnost s ručením omezeným je soukromou osobou práva nadanou právy 

i povinnostmi stejně jako osoby fyzické, tak účast na její valné hromadě, jakožto 

„zásah“ do jejích vnitřních poměrů, může přiznat pouze zákon, společenská smlouva 

nebo v konkrétním případě rozhodnutí valné hromady. K tomu viz výklad dále. 

Subjekty, které se mohou valné hromady účastnit, lze přitom rozdělit na ty, které se 

valné hromady mohou účastnit dobrovolně, a na ty, které se valné hromady účastnit 

musí.300 Část jurisprudence dále dělí osoby účastnící se valné hromady z hlediska jejich 

možnosti nechat se zastoupit, a to na osoby, které se valné hromady musí účastnit 

osobně, a na osoby, které se mohou na valné hromadě nechat zastoupit.301 

Ohledně nové právní úpravy účasti na valné hromadě společnosti s ručením 

omezeným v podobě jednak zákona o obchodních korporacích a dále nového 

občanského zákoníku, který obecně upravuje institut zastoupení, lze říci, že nově jsou 

upraveny některé dříve výkladově sporné otázky. Nicméně stále zůstává několik otázek 

zákonem výslovně neupravených. Některé lze zodpovědět bez větších výkladových 

problémů, kdy jurisprudence a judikatura již dle dosavadní právní úpravy dospěly 

v zásadě k jednotnému závěru, ale zůstávají i takové, u kterých se řešení hledá obtížně. 

Úprava účasti na valné hromadě byla dle mého přitom jeden z nejvíce mezerovitých 

úseků dosavadní právní úpravy valné hromady společnosti s ručením omezeným. Je 

tedy dle mého kupodivu, že nová právní úprava se této otázce nevěnuje podrobněji, a to 

zejména i proto, že v případě účasti společníka se jedná o jeden ze způsobů výkonu jeho 

práva podílet se na řízení společnosti dle § 167 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích. 

4.5.1. Osoby s právem účasti na valné hromadě 

4.5.1.1. Společník 

Zákon o obchodních korporacích v § 167 odst. 1 a § 168 odst. 1 stejně jako 

doposud dosavadní právní úprava stanovuje právo společníka účastnit se valné 

hromady. Společník je přitom oprávněn účastnit se valné hromady bez ohledu na to, zda 

                                                 
300 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 158. 
301 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 91. 
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je vyloučeno jeho hlasovací právo.302 Je tedy třeba oddělit právo společníka účastnit se 

valné hromady a jeho právo účastnit se rozhodovacího procesu valné hromady v podobě 

hlasování. 

Právo účastnit se valné hromady, a za tímto účelem i právo na obdržení 

pozvánky na valnou hromadu dle § 184 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, je 

spojeno s účastí společníka ve společnosti. Účast společníka ve společnosti přitom může 

být předmětem převodu či přechodu. V okamžiku konání valné hromady může právo 

účasti na ní svědčit pouze jedné konkrétní osobě. Souhlasím s názorem části 

jurisprudence, že se bude jednat o osobu, o které bude mít společnost náležitě doloženo, 

že je společníkem, tedy že u ní v minulosti nastaly skutečnosti, s nimiž právo spojuje 

následek v podobě převodu nebo přechodu podílu ve společnosti. Primárně bude právo 

účasti na valné hromadě svědčit osobě, která bude zapsána v seznamu společníků, nově 

upraveném v § 139 a násl. zákona o obchodních korporacích, ledaže jiná osoba náležitě 

doloží skutečnosti svědčící o opaku.303 Za specifických okolností může dle mého nastat 

situace, kdy podíl ve společnosti bude náležet osobě jedné, ale právo účasti na valné 

hromadě bude svědčit osobě druhé, jelikož společnost nebude mít náležitě doloženo, že 

u druhé osoby nastaly skutečnosti, v jejichž důsledku se stala společníkem.304 

                                                 
302 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1113; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 158-159. 
303 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 94; ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 
1997. ISBN 80-7175-047-6., s. 142; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. 
Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 227; ELIÁŠ, Karel. Valná hromada 
společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., s. 1035. 
304 V případě převodu podílu upraveného v § 207 a násl. zákona o obchodních korporacích toto nehrozí, 
jelikož společnosti bude v souvislosti s převodem podílu vždy známa osoba vlastnící podíl ve společnosti. 
To vyplývá ze skutečnosti, že smlouva o převodu podílu je vůči společnosti účinná, resp. k nabytí podílu 
ve společnosti dochází, až okamžikem, kdy je společnosti doručena účinná smlouva o převodu podílu 
s úředně ověřenými podpisy dle § 209 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. V souvislosti 
s převodem podílu se tudíž valné hromady nemůže účastnit osoba odlišná od vlastníka podílu nebo jeho 
zástupce. V případě přechodu podílu je ovšem situace složitější. Dle § 1479 a § 1475 odst. 1 nového 
občanského zákoníku má dědic právo na pozůstalost nebo na poměrný podíl z ní okamžikem smrtí 
zůstavitele a dle § 42 odst. 1 zákona o obchodních korporacích smrtí nebo zánikem společníka přechází 
jeho podíl na dědice nebo právního nástupce. Teoreticky je možná situace, že se společník bude valné 
hromady účastnit prostřednictvím svého zástupce, ale těsně před jejím konáním zemře. V tomto případě 
jeho podíl ve společnosti jakožto část jeho pozůstalosti připadne jeho dědicům. V okamžiku konání valné 
hromady tedy bude podíl ve společnosti náležet dědicům, ale jelikož společnosti nebude náležitě doložen 
přechod podílu, tak právo účasti na valné hromadě bude svědčit zůstaviteli, resp. jeho zástupci. Práva 
spojená s účastí společníka ve společnosti mohou přitom dle mého dědicové vykonávat až po zahájení 
dědického řízení. To dovozuji výkladem § 42 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, který stanovuje, 
že práva spojená s podílem, který je předmětem pozůstalosti, vykonává „osoba na základě dohody dědiců 
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4.5.1.1.1. Podíl náležející více osobám 

Situaci, kdy podíl v společnosti náleží více osobám, a to jak z titulu společného 

jmění manželů, tak i z titulu podílového spoluvlastnictví, řeší ustanovení § 32 odst. 4 

zákona o obchodních korporacích, které jednak stanoví, že podíl vůči společnosti 

spravuje jen správce společné věci,305 a dále nově, že spoluvlastníci jsou společným 

společníkem. Zákon o obchodních korporacích tudíž výslovně vytváří právní fikci, kdy 

vícero osob, kterým náleží podíl ve společnosti, je považováno za jediného společníka. 

Obdobně dle dosavadní právní úpravy dovozovala i část jurisprudence.306 Jelikož 

účastnit se valné hromady může pouze osoba vykonávající práva společníka a práva 

plynoucí z podílu ve společnosti, který náleží více osobám, může vůči společnosti 

vykonávat pouze správce společné věci, tak právo účasti na valné hromadě náleží pouze 

správci společné věci.  

Dosavadní právní úprava výslovně neřešila situaci, jak správce společné věci 

ustanovit. Zákon o obchodních korporacích tak nečiní taktéž. Ustanovení § 1134 a násl. 

nového občanského zákoníku však v rámci úpravy spoluvlastnictví institut „správce 

společné věci“ upravuje podrobněji. Dle § 1134 nového občanského zákoníku 

spoluvlastníci volí správce společné věci stejným způsobem, jako o záležitostech běžné 

správy. O běžné správě společné věci spoluvlastníci dle § 1128 odst. 1 nového 

občanského zákoníku rozhodují většinou hlasů.307 Tato právní úprava dle mého přispěje 

k právní jistotě doposud výslovně neupravených vztahů.  

4.5.1.1.2. Právnická osoba jako společník 

Jelikož právnická osoba je subjekt fyzicky neexistující v reálném světě, tak není 

ani možné, aby se fyzicky zúčastnila zasedání valné hromady. Proto je třeba, aby na 

valné hromadě byla přítomna osoba oprávněná zastupovat právnickou osobu, primárně 

statutární orgán právnické osoby. Otázkou může být, jak postupovat, pokud právnickou 

                                                                                                                                               
v dědickém řízení“, popřípadě „správce dané části pozůstalosti“. Ustanovení správce pozůstalosti 
a uzavření dohody dědiců je přitom možné až v rámci dědického řízení. 
305 Obdobně doposud stanovoval obchodní zákoník v § 114 odst. 3, kdy namísto pojmu správce společné 
věci užíval pojem společný zástupce. 
306 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 142; HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 
2011. ISBN 978-80-7400-391-2., s. 99. 
307 Ustanovení § 1135 nového občanského zákoníku správci společné věci výslovně přiznává statut 
příkazníka, kdy mu stanovuje povinnost vyúčtování správy, ale na druhou stranu mu přiznává právo na 
náhradu účelně vynaložených nákladů. 
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osobu může vůči třetím osobám zastupovat pouze více statutárních orgánů či členů 

statutárního orgánu, pokud má právnická osoba statutární orgán vícečlenný. I když tuto 

otázku nová právní úprava, stejně jako doposud dosavadní právní úprava, výslovně 

neřeší, tak dle mého je třeba analogicky aplikovat ustanovení § 32 odst. 4 zákona 

o obchodních korporacích upravujícího výkon práv spoluvlastníků podílu ve společnosti 

prostřednictvím správce společné věci. Toto ustanovení dle mého vyjadřuje zásadu, že 

výkon práv a povinností spojených s jedním podílem může vykonávat pouze jedna 

konkrétní osoba. Za právnickou osobu, kterou musí zastupovat více statutárních orgánů 

či členů statutárního orgánu, jí bude statutární orgán či člen statutárního orgánu k tomu 

pověřený nebo zmocněnec k tomu zmocněný na základě písemné plné moci dle § 168 

odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Obdobně stanoví dle dosavadní právní úpravy 

i část jurisprudence.308 

Část jurisprudence se dále zabývá otázkou, zda právnickou osobu může na valné 

hromadě zastupovat i její prokurista.309 Dospěla k závěru, že jelikož prokura zmocňuje 

prokuristu pouze k právním úkonům, ke kterým dochází při provozu podniku, popřípadě 

jeho pobočky, a účast na valné hromadě pod provoz podniku ani pobočky nespadá, tak 

prokurista k zastoupení právnické osoby na valné hromadě potřebuje plnou moc.310 

S tímto právním názorem se ztotožňuji. 

4.5.1.2. Zástupce společníka 

4.5.1.2.1. Smluvní zastoupení 

Zákon o obchodních korporacích v § 168 odst. 1 věta první a druhá umožňuje, 

stejně jako doposud obchodní zákoník v § 126, aby se společník valné hromady účastnil 

                                                 
308 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1113. 
309 Vymezení prokury se v rámci nové právní úpravy nezměnilo. Definice prokury dle § 450 odst. 1 
nového občanského zákoníku zní: „Udělením prokury zmocňuje podnikatel zapsaný v obchodním 
rejstříku prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě 
pobočky, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Zcizit nebo zatížit nemovitou věc je 
však prokurista oprávněn, je-li to výslovně uvedeno.“ Tudíž závěry dosažené dle dosavadní právní úpravy 
lze dle mého aplikovat i na novou právní úpravu. 
310 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 171; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: 
ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 228; ŠTENGLOVÁ, Ivana; Stanislav PLÍVA; 
Miloš TOMSA et al. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-
354-7., s. 429; DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. 
ISBN 80-7273-071-1., s. 1116. 
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nejen osobně, ale i v zastoupení na základě písemné plné moci. Část jurisprudence dané 

ustanovení považuje za kogentní, tudíž vylučuje možnost, aby společenská smlouva 

nebo i rozhodnutí valné hromady omezili či vyloučili právo společníka nechat se na 

valné hromadě zastoupit. Nad rámec toho dodává, že jelikož zákon nepřikazuje osobní 

výkon práv společníka vyplývajících z jeho účasti ve společnosti, tak by i bez výslovné 

zákonné úpravy bylo možné dovodit oprávnění společníka nechat se zastoupit na valné 

hromadě.311 Z důvodu právní jistoty je ovšem výslovné zákonné ustanovení namístě.312 

Část jurisprudence zdůrazňuje, že smluvním zástupcem společníka může být jakákoliv 

osoba, ať již fyzická či právnická, a to i osoba vykonávající funkci ve společnosti,313 

pokud je plně svéprávná.314 Zákon o obchodních korporacích v dané oblasti oproti 

dosavadní právní úpravě přináší několik zpřesnění, viz dále. 

Zaprvé § 168 odst. 1 zákona o obchodních korporacích stanoví, že z písemné 

plné moci musí „vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jednu nebo více valných 

hromad“. Tato podmínka byla stanovena již v rámci dosavadní právní úpravy akciové 

společnosti v § 184 odst. 4 obchodního zákoníku. Přípustnost tohoto rozlišení byla dříve 

pro účely zastoupení společníka na valné hromadě společnosti s ručením omezeným 

jurisprudencí315 i judikaturou316 diskutována se závěrem, že bez výslovného zákonného 

zákazu je možné plnou moc udělit jak pro jednu, tak i pro více valných hromad. 

Druhou novinkou obsaženou v § 168 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je 

stanovení výslovné povinnosti zástupce sdělit společníkovi v dostatečném předstihu 

před konáním valné hromady veškeré skutečnosti, které „by mohly mít pro společníka 

význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů se zájmy zástupce“. 

Dané ustanovení má vazbu na ustanovení § 437 odst. 1 nového občanského zákoníku, 

                                                 
311 Dle mého lze prostřednictvím zmocněnce vykonávat veškerá práva i povinnosti společníka vyplývající 
z jeho účasti ve společnosti, a to s účinky přímo pro zastoupeného společníka. 
312 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 170-171. 
313 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 102. Do novely provedené zákonem č. 420/2009 Sb., nemohl být 
zmocněncem společníka jednatel společnosti nebo člen dozorčí rady společnosti. 
314 PELIKÁNOVÁ, Irena a Ivan KOBLIHA. Komentář k obchodnímu zákoníku. Část II, § 56-260. Praha: 
Linde, 1995. ISBN 80-85647-52-4., s. 356. Svéprávnost je právní institut upravený v § 15 odst. 2 nového 
občanského zákoníku, a to namísto doposud dosavadní právní úpravou užívaného institutu v podobě 
způsobilosti k právním úkonům upraveného v § 8 odst. 1 občanského zákoníku. 
315 ŠTENGLOVÁ, Ivana; Stanislav PLÍVA; Miloš TOMSA et al. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7., s. 428; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 175. 
316 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 5297/2008, ze dne 25. 6. 2009. 
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které stanoví, že: „Zastoupit jiného nemůže ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy 

zastoupeného, ledaže při smluvním zastoupení zastoupený o takovém rozporu věděl 

nebo musel vědět.“ Nový občanský zákoník tedy nově výslovně umožňuje, aby v rámci 

smluvního zastoupení existoval střet mezi zájmy zástupce a zastoupeného, pokud o tom 

zastoupený „věděl nebo musel vědět“. Tato podmínka přitom dle mého musí být 

splněna po celou dobu existence smluvního zastoupení, nikoliv pouze na jeho počátku. 

Z tohoto dle mého vyplývá, že zmocněnec je povinen společníkovi jakožto zmocniteli 

před konáním každé valné hromady sdělit jakékoliv nové skutečnosti, které by mohly 

zakládat střet zájmů. 

4.5.1.2.1.1. Právní povaha plné moci 

Jurisprudence a judikatura vedly dle dosavadní právní úpravy spor o to, jakou 

povahu má plná moc pro zastoupení společníka na valné hromadě. Dosavadní právní 

úprava totiž jednoznačně nestanovila, zda plná moc opravňující zmocněnce zastoupit 

společníka na valné hromadě může mít povahu generální plné moci, nebo zda musí mít 

povahu speciální plné moci výslovně opravňující zmocněnce zastupovat společníka na 

valné hromadě konkrétní společnosti s ručením omezeným. Judikatura, zastávající 

právní názor, že hlasování společníka na valné hromadě nebylo právním úkonem, 

dospěla k závěru, že se jedná o speciální plnou moc odlišnou od plné moci k právnímu 

úkonu317, kdy pouze z důvodu chybějící speciální úpravy je třeba analogicky aplikovat 

zákonnou úpravu plné moci k právnímu úkonu.318 Část jurisprudence byla obdobného 

názoru.319 Jiná část jurisprudence, považující hlasování společníka na valné hromadě za 

právní úkon a právo neoddělitelně spojené s právem účastnit se valné hromady, naopak 

dospěla k závěru, že se jedná o plnou moc k právnímu úkonu dle § 31 a násl. 

občanského zákoníku.320 Dle mého je právo účasti společníka na valné hromadě právem 

souborným implicitně v sobě obsahujícím i jiná práva v podobě např. práva na 

                                                 
317 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 215/2002, ze dne 27. 11. 2002. 
318 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 5297/2008, ze dne 25. 6. 2009. 
319 ŠTENGLOVÁ, Ivana; Stanislav PLÍVA; Miloš TOMSA et al. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-354-7., s. 428-429; HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady 
společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-391-2., s. 104; 
POKORNÁ, Jarmila; Zdeněk KOVAŘÍK, Zdeněk ČÁP et al. Obchodní zákoník: komentář. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8., s. 585. 
320 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 172-173. 
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informace nebo práva hlasovat.321 Tato práva jsou dle mého ovšem oddělitelná, tudíž 

plná moc může výkon některého z nich výslovně vyloučit. Samotná holá účast 

společníka, resp. i jeho zástupce, na valné hromadě přitom dle mého nemá povahu 

právního jednání. Plná moc pro zastoupení společníka na valné hromadě musí mít 

nicméně i tak povahu speciální plné moci, jelikož musí zmocněnce výslovně opravňovat 

k účasti na valné hromadě konkrétní společnosti s ručením omezeným. To vyplývá z 

§ 168 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, který nově výslovně stanovuje jako 

obligatorní součást plné moci údaj o tom, zda je plná moc udělena pro zastoupení na 

jedné či více valných hromadách konkrétní společnosti s ručením omezeným. Z důvodu 

chybějící úpravy je přitom na danou plnou moc třeba analogicky aplikovat ustanovení 

o plné moci k právnímu jednání dle § 441 a násl. nového občanského zákoníku. 

4.5.1.2.1.2. Přísnější podmínky stanovené společenskou smlouvou 

Jurisprudence se dle dosavadní právní úpravy shodla na tom, že společenská 

smlouva může ohledně plné moci určené k zastoupení společníka na valné hromadě 

stanovit povinnost jejího vyhotovení ve formě notářského zápisu namísto pouhé 

písemné formy.322 Tento postup lze dle mého podřadit pod princip smluvní volnosti, jež 

je se zákonem stanovenými omezeními aplikovatelný i na úpravu valné hromady 

společnosti s ručením omezeným. Vzhledem k důležitosti výkonu práv společníka na 

valné hromadě a zejména následků vadného zastoupení, je namístě požadovat osvědčení 

pravosti podpisu společníka formou veřejné listiny, i když dle mého by stačilo úřední 

ověření podpisu na plné moci. 

                                                 
321 Hlasování společníka na valné hromadě považuji dle nové právní úpravy za právní jednání dle § 545 
a násl. nového občanského zákoníku, jelikož vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, a to 
v podobě přijetí nebo nepřijetí usnesení valné hromady dle § 184 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích. 
322 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1116; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 174-175; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 
3. přeprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 227; ŠTENGLOVÁ, 
Ivana; Stanislav PLÍVA; Miloš TOMSA et al. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2010. ISBN 978-80-7400-354-7., s. 429; ELIÁŠ, Karel a Tomáš DVOŘÁK. Obchodní zákoník: praktické 
poznámkové vydání s výběrem judikatury od roku 1900. 5. přeprac. a rozš. vyd. podle stavu k 1. 11. 2006. 
Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-624-5., s. 306. 
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4.5.1.2.2. Zákonné zastoupení 

Dosavadní právní úprava výslovně neřešila otázku, zda se valné hromady 

namísto společníka v případě, kdy společník jakožto fyzická osoba nebyl plně 

svéprávný, účastnil jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. Dle mého bylo za dané 

situace třeba vycházet z obecné úpravy zastoupení obsažené v občanském zákoníku. 

Shodně dovozovala i část jurisprudence.323 V tomto ohledu dle mého zákon 

o obchodních korporacích přináší změnu, když v § 168 odst. 1 věta první stanoví, že: 

„Společník se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.“ Pod pojmem 

„zastoupení“ je totiž dle mého třeba rozumět zastoupení dle § 436 a násl. nového 

občanského zákoníku, tedy jak smluvní dle § 441 a násl. nového občanského zákoníku, 

tak i zákonné dle § 457 a násl. nového občanského zákoníku. Za společníka, který není 

plně svéprávný, ať již z důvodu neúplné zletilosti nebo omezení jeho svéprávnosti na 

základě soudního rozhodnutí dle § 56 odst. 1 nového občanského zákoníku, tedy bude 

práva vyplývající z jeho účasti ve společnosti vykonávat zákonný zástupce nebo 

opatrovník.324 Zákonný zástupce nebo opatrovník bude přitom oprávněn spravovat 

jmění společníka v souvislosti s jeho účastí ve společnosti pouze v rámci „běžné 

správy“. Nad rámec běžné správy bude vyžadováno schválení soudem. Takto stanoví 

nový občanský zákoník v § 461 odst. 1 obdobně jako dle dosavadní právní úpravy 

občanský zákoník v § 28. 

                                                 
323 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 143; ELIÁŠ, Karel. Valná hromada společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., 
s. 1035; ELIÁŠ, Karel a Tomáš DVOŘÁK. Obchodní zákoník: praktické poznámkové vydání s výběrem 
judikatury od roku 1900. 5. přeprac. a rozš. vyd. podle stavu k 1. 11. 2006. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-
7201-624-5., s. 306; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 171; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. 
vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 228; POKORNÁ, Jarmila; 
Zdeněk KOVAŘÍK, Zdeněk ČÁP et al. Obchodní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8., s. 585; BEJČEK, Josef a František FALDYNA. Obchodní 
zákoník s komentářem. Praha: Codex, 2000. ISBN 80-86395-06-5., s. 325. 
324 V tomto případě zákonný zástupce nebo opatrovník bez dalšího vykonává nejen právo plně 
nesvéprávného společníka účastnit se valné hromady, ale i zbývající práva a povinnosti vyplývající 
z účasti společníka ve společnosti. Nový občanský zákoník v § 472 a násl. upravuje nový institut 
v podobě „opatrovnické rady“. Opatrovnická rada je kolektivním orgánem, který je dle § 474 nového 
občanského zákoníku tvořen alespoň třemi členy, jimiž mohou dle § 472 odst. 2 a § 473 odst. 2 nového 
občanského zákoníku být osoby blízké a přátelé opatrovance za podmínky, že členem může být pouze 
„osoba, která o opatrovance osvědčí dlouhodobý a vážný zájem a schopnost projevovat jej i do budoucna 
a jejíž zájmy neodporují zájmům opatrovance“. Opatrovnická rada je de facto „kontrolním orgánem“ 
vykonávajícím kontrolu nad opatrovníkem ve prospěch zájmů opatrovance. Opatrovnická rada jednak 
projednává zprávu o činnosti opatrovníka a dále dává souhlas k rozhodnutím uvedeným v § 480 nového 
občanského zákoníku, která opatrovník nemůže činit bez souhlasu opatrovnické rady. Využití institutu 
opatrovnické rady je dle mého namístě například právě v případě, kdy opatrovník vykonává práva 
a povinnosti společníka vyplývající z jeho účasti ve společnosti. 
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Pro to, aby zákonný zástupce mohl zastupovat společníka na valné hromadě, tak 

mezi ním a společníkem nemůže existovat střet zájmů dle § 437 odst. 1 nového 

občanského zákoníku a contrario. V případě střetu zájmů je třeba společníkovi ustanovit 

kolizního opatrovníka dle § 460 nového občanského zákoníku. 

4.5.1.2.3. Pověření dalšího zástupce 

Dosavadní právní úprava § 24 občanského zákoníku stanovovala, že zástupce za 

sebe může ustanovit dalšího zástupce, jen jestliže je to právním předpisem stanoveno 

nebo účastníky dohodnuto. Ustanovení § 438 nového občanského zákoníku danou 

problematiku upravuje trochu odlišně. Zástupce může za sebe pověřit dalšího zástupce 

jednak stejně jako dle dosavadní právní úpravy při ujednání mezi zastoupeným 

a zástupcem a dále nově, vyžaduje-li to nutná potřeba. Z toho dle mého vyplývá obecné 

oprávnění zástupce pověřit za sebe dalšího zástupce, pokud usoudí, že to vyžaduje 

nutná potřeba okolností konkrétního případu. Zástupce tak bude moci učinit i pro účely 

zastoupení společníka na valné hromadě. Substituční plná moc bude dle mého ovšem 

muset v případě smluvního i zákonného zastoupení splňovat náležitost vyžadovanou pro 

plnou moc v ustanovení § 168 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, a to určení, zda 

byla udělena pro zastoupení na jednu nebo více valných hromad. 

4.5.1.2.4. Simultánní účast na valné hromadě 

4.5.1.2.4.1. Simultánní účast společníka a jeho zástupce 

Zákon o obchodních korporacích, stejně jako doposud dosavadní právní úprava, 

výslovně neřeší otázku možné simultánní neboli souběžné účasti společníka a jeho 

zástupce na valné hromadě. Judikatura souběžnou přítomnost společníka a jeho 

zástupce bez souhlasu dotčeného orgánu vylučuje.325 Část jurisprudence obdobně 

dovozuje, že v takovém případě záleží na valné hromadě, zda souběžnou účast připustí 

či nikoliv.326 Další část jurisprudence dovozuje, že v případě, kdy se na valnou hromadu 

společně dostaví společník a jeho smluvní zástupce, plná moc zaniká pro následnou 

                                                 
325 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 701/2004, ze dne 27. 4. 2005. Tento 
judikát se týká členské schůze družstva, ovšem dle mého je aplikovatelný i na valnou hromadu 
společnosti s ručením omezeným. 
326 ELIÁŠ, Karel. Valná hromada společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., 
s. 1036; DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 
80-7273-071-1., s. 1800. 
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nemožnost plnění.327 Jiná část jurisprudence naopak dovozuje, že společník má bez 

dalšího právo účastnit se valné hromady spolu se svým zástupcem, kdy analogicky 

argumentuje občanským soudním řízením, které vedle účastníka řízení připouští 

souběžnou účast jeho zástupce.328 Z ustanovení § 32 odst. 4 zákona o obchodních 

korporacích, stejně jako doposud z ustanovení § 114 odst. 3 obchodního zákoníku, lze 

dle mého vyvodit obecný princip, dle kterého práva a povinnosti spojené s jedním 

podílem může vykonávat pouze jedna osoba. Nemožnost souběžného výkonu práv 

vyplývajících z účasti společníka ve společnosti ze strany společníka a jeho zástupce 

taktéž vyplývá z § 167 odst. 1 a § 168 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 

Teleologickým výkladem daných ustanovení je dle mého třeba dospět k závěru, že 

zákon primárně počítá s osobní účastí společníka na valné hromadě, kdy pouze, pokud 

se společník nemůže či nechce valné hromady účastnit osobně, zákon umožňuje jeho 

zastoupení. Souběžná účast společníka a jeho smluvního zástupce na valné hromadě 

tudíž dle mého způsobí, že v daném konkrétním okamžiku bude plná moc zmocněnce 

právně neúčinná z důvodu účasti společníka jakožto zmocnitele. Přítomnost zmocněnce, 

v daném okamžiku třetí osoby nevykonávající žádná práva, může být připuštěna pouze 

na základě úpravy ve společenské smlouvě nebo rozhodnutí valné hromady, a to 

výslovně v podobě usnesení valné hromady anebo mlčky. V takovém případě bude mít 

„zmocněnec společníka“ pouze postavení jeho poradce, kdy veškeré projevy vůle na 

valné hromadě bude muset činit sám společník. Pokud by ovšem v rámci průběhu dané 

valné hromady společník její zasedání opustil, tak důvod neúčinnosti plné moci 

odpadne a zmocněnec bude moci od daného okamžiku opět jednat jménem a na účet 

společníka jakožto zmocnitele. Obdobně je třeba postupovat i v případě valných hromad 

konaných v budoucnu za předpokladu, že plná moc byla udělena k zastoupení na více 

valných hromadách dle ustanovení § 168 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 

V případě zákonného zastoupení je situace opačná. Pokud valná hromada, ať již 

výslovně či mlčky, anebo společenská smlouva připustí souběžnou účast společníka 

a jeho zákonného zástupce, tak společníkovi bude náležet pouze „holé právo“ účasti na 

valné hromadě, zatímco zákonný zástupce bude vykonávat práva vyplývající z účasti 

                                                 
327 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 177. 
328 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 105-106. 
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společníka ve společnosti. Odlišnost mezi smluvním a zákonným zastoupením 

z hlediska souběžné účasti zástupce a zastoupeného spočívá v tom, že zákon primárně 

přiznává výkon práv vyplývajících z účasti společníka ve společnosti v případě 

smluvního zastoupení společníkovi, zatímco v případě zákonného zastoupení zástupci 

společníka. Právo účasti na valné hromadě nad rámec stanovený zákonem tedy může 

být přiznáno v případě smluvního zastoupení „zmocněnci společníka“ a v případě 

zákonného zastoupení společníkovi. 

4.5.1.2.4.1.1. Problematika více podílů ve společnosti 

Jednou z novinek právní úpravy společnosti s ručením omezeným obsažené 

v ustanovení § 135 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je to, že společník může 

vlastnit více podílů, a to i různého druhu, pokud tak určí společenská smlouva. Pokud 

bude společník vlastnit více podílů, kupříkladu dva, tak by mohla nastat situace, kdy by 

společník k účasti na valné hromadě v souvislosti s jedním svým podílem zmocnil 

svého smluvního zástupce, zatímco v souvislosti se svým druhým podílem by se chtěl 

valné hromady účastnit sám. Jurisprudence již tuto problematiku řešila ve vztahu 

k akciové společnosti, v rámci níž dosavadní právní úprava připouštěla vlastnictví více 

akcií („podílů ve společnosti“). Dané závěry lze tudíž dle mého aplikovat i na případ 

vlastnictví více podílů ve společnosti s ručením omezeným dle nové právní úpravy. 

První část jurisprudence dospěla k závěru, že výše uvedený postup je možný. 

Argumentuje tím, že práva a povinnosti akcionáře jsou spojeny s každou akcií, nikoliv 

se všemi jako souborem. Pokud je tedy možno např. převést jednu akcii a další si 

ponechat, tak je možné obdobně postupovat i v případě účasti na valné hromadě.329 

Druhá část jurisprudence naopak dospěla k závěru, že výše uvedený postup je v rozporu 

se zákonem. Argumentuje tím, že práva a povinnosti jsou sice spojena s každou akcií, 

ale výkon práv a povinností přísluší souborně akcionáři, kdy „velikost“ práva akcionáře 

je odvislá od počtu akcií mu náležejících. Akcionář má tudíž vždy pouze jedno právo 

podílet se na řízení společnosti, nikoliv více. Proto nemůže ve vztahu k účasti na valné 

hromadě své hlasy „rozdělit“. 330 Teleologickým a systematickým výkladem § 167 odst. 

1 a § 168 odst. 1 dle mého dospějeme k závěru, že bez dalšího právo účastnit se valné 
                                                 
329 VAŠÍČEK, Milan; HONĚK, Jiří. Ještě k účasti a zastupování na valné hromadě akciové společnosti. 
Právní rozhledy. 1996, roč. 4, č. 1. ISSN 1210-6410., s. 19-20. 
330 BÁRTA, Jan. Účast a zastupování na valné hromadě akciové společnosti. Právní rozhledy. 1995, 
roč. 3, č. 8. ISSN 1210-6410., s. 305-306. 
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hromady náleží pouze společníkovi. Pouze, pokud se tento nemůže či nechce účastnit 

valné hromady osobně, zákon umožňuje jeho zastoupení. To platí ohledně všech podílů 

náležejících jednomu společníkovi. Pokud se společník dostaví na valnou hromadu, tak 

jsou bez dalšího právně neúčinné všechny plné moci, které ke svému zastoupení na 

valné hromadě dané společnosti udělil. Jedná se o obdobnou situaci jako v případě 

simultánní účasti společníka a jeho zástupce, konkrétně zástupce smluvního. 

Skutečnost, jestli společník vlastní více podílů ve společnosti, na danou problematiku 

nemá vliv. 

4.5.1.2.4.2. Simultánní účast společníka a správce společné věci 

V případě, kdy podíl ve společnosti náleží více osobám, práva a povinnosti 

s tímto podílem spojené vykonává správce společné věci dle § 32 odst. 4 zákona 

o obchodních korporacích. Jedním z těchto práv je i právo účasti na valné hromadě. 

Nová právní úprava stejně jako doposud dosavadní právní úprava výslovně neřeší 

otázku, zda se vedle správce společné věci mohou valné hromady účastnit i společníci 

jakožto spoluvlastníci podílu. Část jurisprudence souběžnou účast vylučuje.331 Jiná část 

jurisprudence přiznává spoluvlastníkům podílu právo účasti na valné hromadě, a s tím 

i právo na obdržení pozvánky na valnou hromadu s omezením, že na valné hromadě 

může úkony činit pouze správce společné věci.332 Další část jurisprudence dovozuje, že 

vedle správce společné věci se valné hromady mohou účastnit spoluvlastníci podílu, 

stejně jako jakákoliv jiná osoba, pouze pokud jim toto oprávnění přizná valná hromada. 

Valná hromada je taktéž na druhou stranu může kdykoliv vykázat.333 Výkladem § 32 

odst. 4 zákona o obchodních korporacích, stejně jako doposud § 114 odst. 3 obchodního 

zákoníku, je dle mého třeba dospět k závěru, že práva a povinnosti spojené s podílem, 

který vlastní více osob, vykonává pouze správce společné věci. Spoluvlastníci podílu, 

jakožto společný společník, tedy nemají bez dalšího právo účastnit se valné hromady, 

tudíž ani právo na obdržení pozvánky na valnou hromadu. Právo účasti na valné 

                                                 
331 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 142; ELIÁŠ, Karel. Valná hromada společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., 
s. 1036; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters 
Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 228. 
332 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 99-100. 
333 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1800; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 177. 
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hromadě může spoluvlastníkům podílu přiznat jednak společenská smlouva a dále ad 

hoc rozhodnutí valné hromady, ať již výslovně či mlčky, ovšem pouze v „holé podobě“, 

tedy bez práva hlasovat, činit návrhy atd. Jedná se o obdobnou situaci jako v případě 

simultánní účasti společníka a jeho zástupce, konkrétně zákonného zástupce. 

4.5.1.2.5. Zastoupení více společníků společným zástupcem 

Nová právní úprava, stejně jako doposud dosavadní právní úprava, výslovně 

neupravuje možnost zastoupení více společníků společným zástupcem. Souhlasím 

s názorem jurisprudence, že výkladově nelze tuto možnost vyloučit. Překážkou může 

být případný střet zájmů,334 nově upravený v § 437 odst. 1 nového občanského 

zákoníku, a to nejen mezi zástupcem a zastoupeným, ale i zastoupenými navzájem. Jiná 

část jurisprudence naopak možnost zastoupení více společníků společným zástupcem 

zcela vylučuje právě z důvodu neustále hrozícího střetu zájmů.335 Část jurisprudence 

dovozuje, že právo zmocněnce zastupovat na valné hromadě dalšího společníka může 

vyloučit udělená plná moc.336 

4.5.1.2.5.1. Střet zájmů v případě smluvního zastoupení 

V případě smluvního zastoupení není nově dle § 437 odst. 1 nového občanského 

zákoníku ve vazbě na § 168 odst. 2 zákona o obchodních korporacích ani střet zájmů 

překážkou platné existence smluvního zastoupení, pokud o tomto střetu zastoupený 

věděl nebo vědět musel. Nevědomost některého ze společníků přitom dle mého 

nezpůsobuje neplatnost zastoupení vůči všem společníkům, ale pouze vůči danému 

„nevědomému společníkovi“, kdy bez dalšího platně vznikne smluvní zastoupení mezi 

zmocněncem a ostatními společníky, u nichž ve vztahu ke zmocněnci střet zájmů není, 

nebo kteří o střetu zájmů se zmocněncem vědí nebo vědět musí.337 Dle mého ovšem 

                                                 
334 PELIKÁNOVÁ, Irena a Ivan KOBLIHA. Komentář k obchodnímu zákoníku. Část II, § 56-260. Praha: 
Linde, 1995. ISBN 80-85647-52-4., s. 310; DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-
175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-071-1., s. 1115; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. 
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 178; DVOŘÁK, Tomáš. 
Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-
7357-344-7., s. 228; ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 
80-7175-047-6., s. 143. 
335 FOREJT, Alois. Obchodní společnosti. Praha: Prospektrum, 1992. ISBN 80-85431-54-8., s. 96. 
336 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 104-105. 
337 Smluvní zastoupení více osob je dle mého vždy třeba chápat jako více samostatných dohod o plné 
moci uzavřených mezi zástupcem a jednotlivými společníky jakožto zastoupenými, bez ohledu na to, 
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nemůže zmocněnec na valné hromadě zastupovat více společníků, pokud je střet zájmů 

dán mezi danými společníky, a to bez ohledu na to, zda o střetu zájmů společníci vědí 

nebo vědět musí. V opačném případě by totiž zmocněnec mohl být okolnostmi nucen 

upřednostnit zájmy jednoho ze zastoupených společníků na úkor zájmů dalšího. To je 

neslučitelné s řádnou péčí, ke které je zmocněnec zavázán.  

Dle mého může teoreticky nastat situace, kdy by všichni společníci společnosti 

s ručením omezeným zmocnili konkrétního zmocněnce k jejich zastoupení na valné 

hromadě, ať již vědomě či nevědomě. V takovém případě by mohlo být otázkou, zda 

musí zmocněnec s vědomím, že je oprávněn zastupovat všechny společníky, být účasten 

svolané valné hromady, tedy být přítomen v místě a čase, kde se má valná hromada dle 

pozvánky na valnou hromadu konat, nebo zda může analogicky postupovat dle úpravy 

jednočlenné společnosti obsažené v § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Dle 

mého je třeba vycházet z toho, že prioritní právo účasti na valné hromadě má společník. 

Může se stát, že i když společník udělí zmocněnci plnou moc pro své zastoupení na 

valné hromadě, tak se i přesto na valnou hromadu dostaví sám. Toto oprávnění 

společníka zúčastnit se osobně valné hromady nemůže zmocněnec svým jednáním 

jakkoliv vyloučit, tudíž se valné hromady musí zúčastnit. Valná hromada se tedy dle 

mého i za takto specifických okolností musí konat. Pokud by se valné hromady 

zmocněnec zúčastnil sám, tak bude muset přiměřeně postupovat dle § 188 a násl. 

zákona o obchodních korporacích, zejména bude muset vyhotovit zápis z jednání valné 

hromady. 

4.5.1.2.5.2. Střet zájmů v případě zákonného zastoupení 

Zákonný zástupce nemůže na valné hromadě zastupovat společníka, pokud je 

mezi ním a společníkem dán střet zájmů dle § 437 odst. 1 nového občanského zákoníku. 

Může přitom nastat i situace, kdy by existoval střet zájmů mezi společníky 

zastoupenými týmž zákonným zástupcem. Za těchto okolností dle mého nebude moci 

zákonný zástupce zastupovat na valné hromadě ani jednoho z nich, jelikož zákonný 

zástupce musí v každém okamžiku hájit zájmy všech osob, které zastupuje. Jedná se 

o stejný případ jako v případě střetu zájmů mezi společníky v případě smluvního 

zastoupení. Za všech výše uvedených okolností bude muset být společníkovi ustanoven 
                                                                                                                                               
jestli jsou součástí jednoho či více ujednání. Vady jedné dohody o plné moci tedy nemohou bez dalšího 
způsobit neplatnost dohod ostatních. 
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kolizní opatrovník dle ustanovení § 460 nového občanského zákoníku, a to buďto pouze 

ad hoc pro konkrétní valnou hromadu nebo obecně pro výkon všech práv a povinností 

spojených s účastí společníka ve společnosti, a to v závislosti na tom, jaké povahy bude 

střet zájmů. 

4.5.1.2.6. Zastoupení jednoho společníka více zástupci 

Zákon o obchodních korporacích výslovně neřeší ani otázku, zda společník 

může udělit plnou moc ke svému zastoupení na valné hromadě více osobám, ani zda 

může najednou společníka na valné hromadě zastupovat více zástupců. Část 

jurisprudence dovozuje, že zákon jakkoliv nevylučuje, aby společníka na valné hromadě 

zastupovalo více osob. Zastává názor, že k projevu vůle zástupců se přihlíží pouze, 

pokud svoji vůli projevují shodně. Jinak se k hlasům zastoupeného společníka 

nepřihlíží.338 Judikatura v rámci smluvního zastoupení dospěla k závěru, že společník 

nemůže udělit plnou moc ke společnému zastoupení na valné hromadě více 

zmocněncům, jelikož na valné hromadě nemůže vůli spojenou s jedním podílem 

projevovat více osob.339 Stejně hovoří i část jurisprudence.340 Dle mého právní úprava 

jako celek nevylučuje možnost, aby společník měl více zástupců pro účely svého 

zastoupení na valné hromadě, a to jak v případě smluvního, tak i zákonného zastoupení. 

Podmínkou je, že každý ze zástupců bude oprávněn společníka zastupovat sám,341 

a dále, že v každém okamžiku bude společníka na valné hromadě zastupovat jen jeden 

zástupce. Práva a povinnosti vyplývající z účasti společníka ve společnosti totiž nemůže 

v jednom okamžiku vykonávat více osob, což dovozuji analogií ustanovení § 32 odst. 4 

zákona o obchodních korporacích. Pokud by se o účast na valné hromadě ucházelo více 

zástupců jednoho společníka, tak dle mého nezbyde než nepřipustit účast ani jednoho 

z nich. K předejití této situace může zmocnitel v rámci smluvního zastoupení v plné 

moci určit přednost toho či onoho zmocněnce. 
                                                 
338 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 178-180. 
339 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 5297/2008, ze dne 25. 6. 2009; Usnesení 
Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 215/2002, ze dne 27. 11. 2002. 
340 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 103; DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. 
Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-7273-071-1., s. 1114. 
341 K dodržení této podmínky přispívá i změna v rámci nové právní úpravy. V rámci obecné úpravy 
zastoupení obsažené v novém občanském zákoníku, konkrétně v § 439, je totiž stanoveno, že v případě, 
kdy zastoupený má více zástupců, se má za to, že každý z nich může jednat samostatně. Právní domněnka 
je zde stanovena obráceně oproti dosavadní právní úpravě obsažené v § 31 odst. 1 občanského zákoníku.  
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Zákon o obchodních korporacích nově v § 135 odst. 1 a 2 připouští, aby 

společník v rámci společnosti s ručením omezeným vlastnil více podílů, a to i různého 

druhu. V souvislosti s tímto může vyvstat otázka, zda za daných okolností ohledně 

zastoupení společníka více zástupci nevyplývají jiné závěry. Judikatura v rámci 

dosavadní právní úpravy akciové společnosti, která připouštěla, aby akcionář vlastnil 

více akcií („podílů ve společnosti“), dospěla k závěru, že akcionář může v souvislosti 

s účastí na valné hromadě udělit plnou moc více zástupcům, pokud je každý z nich 

zmocněn ve vztahu k odlišným akciím.342 Dle mého je souběžná účast více zmocněnců 

na valné hromadě možná za předpokladu, že každý z nich vykonává práva k jinému 

podílu. V daném případě totiž není porušen princip vycházející z § 32 odst. 4 zákona 

o obchodních korporacích, který stanovuje, že práva a povinnosti spojené s jedním 

podílem může vykonávat pouze jedna osoba. Plná moc zmocněnců taktéž není v daném 

okamžiku neúčinná jako v případě souběžné účasti společníka a jeho smluvního 

zástupce, jelikož v tomto případě není společník na valné hromadě přítomen. 

4.5.1.2.7. Neoprávněné zastoupení společníka 

Ustanovení § 440 nového občanského zákoníku, stejně jako doposud ustanovení 

§ 33 odst. 2 občanského zákoníku, stanovuje, že v případě, kdy za jiného jedná osoba, 

která k tomu není oprávněna, je z daného právního jednání zavázána osoba, která 

jednala.343 Souhlasím s názorem části jurisprudence, ke kterému dospěla dle dosavadní 

právní úpravy, že úprava nezmocněného jednatelství není v žádném případě 

aplikovatelná na zastoupení společníka na valné hromadě, jelikož jednak práva 

vyplývající z účasti společníka ve společnosti nemůže vykonávat osoba odlišná od 

osoby společníka nebo jeho oprávněného zástupce a dále zejména práva a povinnosti 

spojené s podílem ve společnosti nemůže nabývat osoba odlišná od osoby společníka.344 

Judikatura v tomto ohledu stanovila, že pokud je plná moc pro zastoupení společníka na 

valné hromadě udělena v rozporu se zákonem, tak se tato vada přenáší i na dalšího 

zástupce pověřeného zmocněncem.345 

                                                 
342 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 5297/2008, ze dne 25. 6. 2009. 
343 Novinkou je, že nový občanský zákoník tak stanoví v rámci obecných ustanovení o zastoupení, což 
znamená, že toto pravidlo se bude aplikovat jak na smluvní, tak i zákonné zastoupení. 
344 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1119; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 181. 
345 Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 888/1998, ze dne 22. 7. 1999. 
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4.5.1.3. Společnost 

Dosavadní právní úprava, konkrétně § 120 odst. 2 obchodního zákoníku, 

stanovovala, že pokud společnost nabyde vlastní obchodní podíl, tak není oprávněna 

vykonávat práva společníka s tímto obchodním podílem spojená. Dle dosavadní právní 

úpravy tudíž společnost nemohla vykonávat ani právo společníka účastnit se valné 

hromady, resp. za společnost jakožto právnickou osobu nemohl být na valné hromadě 

přítomen její zástupce. Nová právní úprava obsažená v § 149 odst. 2 zákona 

o obchodních korporacích nově stanoví, že: „Společnost, která nabude svůj podíl, 

nevykonává s tímto podílem hlasovací práva.“346 Na základě srovnání dosavadní a nové 

právní úpravy lze dospět k závěru, že striktně vzato má společnost s ručením omezeným 

vlastnící vlastní podíl právo účastnit se valné hromady, jelikož jí toto právo stejně jako 

ostatním společníkům přiznává ustanovení § 31 a § 167 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích. Otázkou je, jaké povahy by byla účast společnosti s ručením omezeným na 

její vlastní valné hromadě. Dle mého účast společnosti s ručením omezeným, v daném 

okamžiku striktně jakožto společníka, na vlastní valné hromadě má povahu jednání vůči 

třetím osobám, které jsou taktéž účastny na valné hromadě. K účasti na valné hromadě 

bude tudíž oprávněna osoba, která je oprávněna zastupovat společnost vůči třetím 

osobám, tedy primárně jednatel společnosti dle ustanovení § 194 zákona o obchodních 

korporacích. Účast jednatele na valné hromadě je přitom povinná již dle § 184 odst. 4 

zákona o obchodních korporacích. Zástupce společnosti tedy bude na valné hromadě 

přítomen bez ohledu na to, zda společnost bude vlastníkem svého podílu či nikoliv. 

V tomto ohledu nebude rozdílu. Následně si je třeba položit další otázku, a to jaká práva 

bude moci společnost, účastnící se prostřednictvím svého zástupce, na valné hromadě 

vykonávat. Hlasovací právo je vyloučeno výslovně v § 149 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích. Z práv, která lze realizovat na valné hromadě, dále zbývá právo na 

informace, právo být slyšen, právo být zvolen předsedou a zapisovatelem valné 

hromady a právo dovolávat se neplatnosti přijatých usnesení valné hromady. Realizace 

práva na informace o sobě samé, navíc osobu jednatele, která je dle § 155 zákona 

o obchodních korporacích povinna dané informace sdělovat, je nesmyslná. K výkonu 

                                                 
346 Zákon o obchodních korporacích v souvislosti s vlastním podílem vedle výkonu hlasovacího práva 
výslovně upravuje i právo na podíl na zisku tak, že: „Právo na podíl na zisku spojené s vlastním podílem 
v majetku společnosti zaniká jeho splatností. Nevyplacený zisk společnost převede na účet nerozděleného 
zisku z minulých let.“ 
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ostatních práv je jednatel společnosti oprávněn i z titulu výkonu své funkce jednatele 

společnosti na základě § 184 odst. 4 a § 191 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 

Na základě výše uvedeného společnosti s ručením omezeným v souvislosti s vlastním 

podílem zřejmě svědčí pouze holé právo účastnit se valné hromady. Společnost by tudíž 

měla být zapsána do listiny přítomných dle § 188 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích. Nedodržení tohoto požadavku dle mého ale nebude mít jakékoliv právní 

následky. 

Vzhledem k výše uvedenému se nabízí jedno úskalí v podobě oznámení 

o konání valné hromady. Pokud totiž dospějeme k závěru, že společnost s ručením 

omezeným má v případě nabytí vlastního podílu právo účasti na valné hromadě, tak je 

otázkou, zda jí musí být zaslána pozvánka na valnou hromadu. Dle mého ke splnění 

dané povinnosti dojde oznámením jednateli společnosti, který musí být o konání valné 

hromady informován již z titulu své funkce jednatele společnosti dle § 184 odst. 4 

zákona o obchodních korporacích, k tomu více viz pojednání o svolání valné hromady. 

Je pravdou, že z hlediska práva účasti na valné hromadě nelze ztotožňovat osobu 

jednatele společnosti a společnost, i když jednatel společnosti bude na valné hromadě 

společnost jakožto vlastníka vlastního podílu zastupovat, ale oznámení jednateli jakožto 

osobě oprávněné generálně zastupovat společnost navenek je dle mého třeba považovat 

za oznámení společnosti. Oznámení přitom z povahy věci nebude třeba, pokud bude 

valnou hromadu svolávat sám jednatel společnosti. 

4.5.1.4. Funkcionáři valné hromady 

Zákon o obchodních korporacích v § 188 odst. 1, stejně jako doposud dosavadní 

právní úprava v § 129 odst. 3 obchodních zákoníku, upravuje obligatorní funkcionáře 

valné hromady v podobě předsedy a zapisovatele. Právní úprava přitom výslovně 

neomezuje osoby, které mohou tyto funkce vykonávat. Část jurisprudence dovozuje, že 

předsedou a zapisovatelem valné hromady může být jakákoliv fyzická osoba, tedy 

nikoliv pouze společník, a dále, že tito funkcionáři mají z titulu výkonu své funkce 

právo účastnit se valné hromady.347 Dle mého může být předsedou a zapisovatelem 

valné hromady jakákoliv plně svéprávná fyzická osoba, která je v okamžiku volby na 

valné hromadě přítomna, a to jednak z důvodu, že opak odporuje logice věci, a dále 
                                                 
347 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 112-114. 
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proto, že musí výslovně nebo implicitně danou funkci přijmout, byť to zákon výslovně 

nestanoví. Pokud zákon, společenská smlouva nebo valná hromada, ať již svým 

usnesením anebo implicitně, umožní konkrétní plně svéprávné fyzické osobě účast na 

valné hromadě, tak již nic nebrání tomu, aby tato byla zvolena funkcionářem valné 

hromady, bez ohledu na to, jestli je společníkem, orgánem nebo členem orgánu 

společnosti či nikoliv. Právo účasti na valné hromadě má tedy dle mého z titulu výkonu 

funkce předsedy či zapisovatele valné hromady jakákoliv svéprávná fyzická osoba. 

4.5.2. Vykázání osob z valné hromady 

4.5.2.1. Vykázání společníka 

Dle názoru části jurisprudence je právo společníka účastnit se valné hromady 

právo neomezitelné, kdy společník nemůže být z valné hromady jakkoliv vykázán,348 

a to ani v případech, kdy je vyloučeno jeho hlasovací právo, jelikož účastí na valné 

hromadě společník dále vykonává právo na informace a právo kontroly.349 Judikatura 

v tomto ohledu dospěla k poněkud odlišnému názoru, a to takovému, že bez dalšího 

nelze společníka ze zasedání valné hromady vyloučit, ovšem pokud společník ohrozí 

práva ostatních společníků nebo společnosti, tak je již možné jej ze zasedání valné 

hromady vykázat. Jako příklad uvádí nadměrný hluk společníka znemožňující průběh 

jednání valné hromady nebo fyzické napadání ostatních společníků. Před vykázáním je 

ovšem třeba společníka vyzvat k nápravě nebo užít mírnějších prostředků. Vykázání 

tedy připouští pouze jako poslední možnost, a to pouze k ochraně práv společníků nebo 

společnosti.350 Dle mého nelze právo společníka účastnit se valné hromady vykládat 

jako právo zcela neomezitelné. Limitem tohoto práva je zejména ekvivalentní právo 

ostatních společníků a dále oprávněné zájmy společnosti. Možnost vykázání společníka 

je ovšem dle mého třeba vykládat velmi restriktivně. 

                                                 
348 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1113; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 158-159. 
349 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 92. 
350 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 1717/2011, ze dne 20. 6. 2012. 
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4.5.2.2. Odepření účasti zástupce společníka 

Na zástupce společníka, ať již smluvního či zákonného, je v intenzích jeho 

vystupování na základě zákonného zmocnění nebo plné moci třeba pohlížet, jako by se 

jednalo přímo o společníka, tedy jako by na valné hromadě byl přítomen sám společník. 

Striktně fakticky se ovšem valné hromady účastní osoba odlišná od osoby společníka. 

Část jurisprudence dovodila, že za jistých okolností lze uvažovat o odepření účasti 

zmocněnce společníka na valné hromadě, konkrétně například v případě, kdy by 

zmocněncem byl jednatel konkurenční společnosti, jelikož svou účastí na valné 

hromadě by mohl poškodit společnost. V daném případě shledává jednak rozpor 

s dobrými mravy, nově upravenými v § 2 odst. 3 nového občanského zákoníku, 

dobrými mravy soutěže, nově upravenými v § 2976 odst. 1 nového občanského 

zákoníku, a poctivým obchodním stykem.351 Tento právní názor má svoji logiku. 

Argumentovat lze zejména povinností loajality společníka vůči společnosti, kterou 

dovodila judikatura.352  K možnosti daného postupu je ovšem dle mého obecně třeba 

přistupovat s velkou opatrností a zdrženlivostí. Pokud by totiž valná hromada odepřela 

zástupci účast na svém zasedání bez náležitého opodstatnění, tak by vznikl prostor pro 

vyslovení neplatnosti všech usnesení přijatých na valné hromadě dle § 191 odst. 1 

zákona o obchodních korporacích. Osobně tedy tento postup nezavrhuji, ale možnost 

jeho využití bych vykládal velmi restriktivně. O to spornější by byl případ, kdyby se 

v intenzích výše uvedeného nejednalo o zástupce smluvního, ale o zástupce zákonného. 

Za dané situace by dle mého bylo třeba posuzovat, zda mezi zástupcem a společníkem 

jakožto zastoupeným neexistuje střet zájmů dle § 437 odst. 1 nového občanského 

zákoníku či nikoliv, jelikož ohrožením zájmů společníka by došlo i k ohrožení zájmů 

společnosti. To lze dovodit jednak ze zájmu společníka na řádném fungování 

společnosti dle § 167 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dále zejména 

z povinnosti loajality společníka vůči společnosti. Pokud bude dán střet zájmů, tak bude 

nutné společníkovi ustanovit kolizního opatrovníka dle § 460 nového občanského 

zákoníku. 

                                                 
351 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 143. 
352 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 1007/2005, ze dne 31. 1. 2006; Rozsudek 
Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 387/2006, ze dne 26. 6. 2007; Usnesení Nejvyššího 
soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 2005/2012, ze dne 17. 10. 2012. 
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4.5.3. Osoby s povinnou účastí na valné hromadě 

Osoby, které se musí povinně účastnit valné hromady, mají z povahy věci taktéž 

neodejmutelné právo být na valné hromadě účastny, s výjimkou případu, kdy by svým 

jednáním ohrožovaly zájmy společnosti nebo právo ostatních společníků účastnit se 

valné hromady, k tomuto blíže viz pojednání o vykázání osob z valné hromady. 

Povinnost účasti tedy v sobě implicitně obsahuje i právo účasti. Obdobně stanoví část 

jurisprudence.353 

4.5.3.1. Společník 

Jak jsem již uvedl, tak společník má právo účasti na valné hromadě. Otázkou je, 

zda lze z právní úpravy vyvodit i povinnost účasti společníka na valné hromadě. Část 

jurisprudence dle dosavadní právní úpravy vylučovala povinnou účast společníka na 

valné hromadě.354 Jiná část jurisprudence naopak dospěla k tomu, že i když zákon tuto 

povinnost výslovně nezakotvoval, tak ji bylo možné dovodit z povinnosti společníka 

podílet se na činnosti společnosti a zejména z povinnosti loajality.355 Vychází z toho, že 

účast společníka ve společnosti s ručením omezeným je s jistými omezeními 

dobrovolná, kdy po dobu trvání této účasti je společník povinen zdržet se všeho, co by 

ohrožovalo dosažení cíle společnosti. Zdržení specifikuje nejen jako konání pasivní, 

v podobě zdržení se škodlivých jednání vůči společnosti, ale i jako konání aktivní, např. 

v podobě povinnosti vnést vklad či příplatek do společnosti nebo právě v podobě 

povinnosti účastnit se valné hromady.356 Princip loajality společníka vůči společnosti 

dovodila v rámci své rozhodovací praxe judikatura.357 Judikatura ovšem doposud 

výslovně nedovodila povinnost účasti společníka na valné hromadě. Já osobně, stejně 

                                                 
353 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 158. 
354 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 142. 
355 Tento princip charakterizuje jako vůdčí princip, pod nějž lze podřadit např. zákaz zneužití většiny 
nebo menšiny hlasů ve společnosti, dobré mravy, princip poctivého obchodního styku, zákaz zneužití 
postavení ovládající osoby et al. 
356 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 162. 
357 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 1007/2005, ze dne 31. 1. 2006; Rozsudek 
Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Odo 387/2006, ze dne 26. 6. 2007; Usnesení Nejvyššího 
soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 2005/2012, ze dne 17. 10. 2012. 
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jako část jurisprudence358, zpochybňuji dobrovolnost účasti společníka ve společnosti 

s ručením omezeným. V okamžiku vzniku účasti společníka ve společnosti vyplývá 

charakter dobrovolnosti z právního jednání, jehož následkem je vznik účasti společníka 

ve společnosti. O dobrovolném vzniku účasti lze již ale pochybovat v souvislosti 

s přechodem podílu ve společnosti. Dobrovolnost účasti společníka, pokud existovala 

při vzniku jeho účasti ve společnosti, ovšem v rámci postupu času může pominout, kdy 

společník může zatoužit svoji účast ve společnosti ukončit. Zákon o obchodních 

korporacích přitom v § 202 až 215 taxativně vymezuje, obdobně jako dosavadní právní 

úprava, způsoby ukončení účasti společníka ve společnosti, kdy nově sice zákon 

společníkovi za specifických okolností umožňuje jednostranně svoji účast ve 

společnosti ukončit, ale k naplnění těchto okolností dle mého dojde jen velmi zřídka.359 

Na základě takto uvedeného lze dle mého účast společníka ve společnosti s ručením 

omezeným považovat spíše za „nucenou“. I když lze pojmenovat několik povinností 

společníka plynoucích z jeho účasti ve společnosti s ručením omezeným, například 

v podobě vkladové či příplatkové povinnosti, tak povinnost účasti na valné hromadě dle 

mého z dosavadní ani nové právní úpravy dovodit nelze. Účast společníka na valné 

hromadě je tedy pouze jeho právem, nikoliv jeho povinností.360 

4.5.3.1.1. Smluvní zakotvení povinnosti 

I když dle mého nelze povinnost účasti společníka na valné hromadě dovodit 

z právní úpravy, tak připouštím, aby si ji společníci výslovně sjednali ve společenské 
                                                 
358 FUKA, Jindřich. Společníkem ve společnosti s ručením omezeným proti své vůli  [online]. epravo.cz, 
a.s., 26. 1. 2012 [cit. 2012-01-11]. Dostupné z http://www.epravo.cz/top/clanky/spolecnikem-ve-
spolecnosti-s-rucenim-omezenym-proti-sve-vuli-80269.html. 
359 Danými specifickými okolnostmi je dle § 202 zákona o obchodních korporacích případ, kdy doje ke 
změně převažující povahy podnikání společnosti nebo k prodloužení trvání společnosti, pokud společník 
proti přijetí daného usnesení hlasoval na valné hromadě. Otázkou v daném případě je, jak postupovat, 
pokud se společník valné hromady neúčastnil. Dle mého musí v takovém případě společník vykonat své 
hlasovací právo postupem dle § 174 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 
360 V krajním případě, konkrétně, když by neúčast společníka na valné hromadě byla dlouhodobé povahy, 
kdy v jejím důsledku by valná hromada opakovaně nebyla usnášeníschopná, čímž by došlo k porušení 
práva ostatních společníků podílet se na řízení společnosti prostřednictvím účasti na valné hromadě, tak 
zastávám názor, že se poškození společníci mohou buďto domáhat zrušení jejich účasti ve společnosti 
soudem dle ustanovení § 205 zákona o obchodních korporacích nebo případně zrušení společnosti pro 
nepřekonatelné rozpory mezi společníky, v jejichž důsledku nemůže společnost vykonávat svou činnost 
dle § 93 písm. c) zákona o obchodních korporacích. Judikatura obdobně dovodila, že ani opakovaná 
neomluvená účast společníka na valné hromadě není důvodem pro jeho vyloučení, viz Usnesení Vrchního 
soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 89/94, ze dne ze dne 14. 3. 1995, avšak pokud neúčast společníka 
znemožňuje výkon práv a povinností ostatních společníků, tak se tito mohou domáhat zrušení své účasti 
ve společnosti soudem, viz Rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně sp. zn. 29/10 Cm 33/93, ze 
dne 22. 2. 1995. 
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smlouvě. Shodně dovodila i judikatura361 a část jurisprudence.362 Jelikož stanovení dané 

povinnosti zasáhne do práv a povinností všech společníků, tak s případnou změnou 

společenské smlouvy budou muset souhlasit dle § 171 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích všichni společníci. Společníci si de facto mohou tuto povinnost sjednat 

i mimo rámec společenské smlouvy v rámci samostatného právního jednání s platností 

pouze pro subjekty, které budou stranou daného právního jednání. Takové řešení část 

jurisprudence nepovažuje za příliš vhodné.363 Je pravdou, že takové ujednání bude 

zavazovat pouze jeho účastníky za podmínky jejich účasti ve společnosti, ale pokud by 

některý ze společníků, zejména menšinový, odmítal změnu společenské smlouvy, tak je 

tento způsob pro ostatní společníky jedinou další alternativou. V obou případech jako 

možnou sankci připouštím pouze povinnost absentujícího společníka zaplatit smluvní 

pokutu, a to za podmínky její přiměřenosti. Souhlasím s názorem části jurisprudence, že 

oprávněným z dané smluvní pokuty může být jednak samotná společnost, jakožto třetí 

subjekt364 neúčastnící se společenské smlouvy nebo daného právního jednání, nebo 

jednotliví společníci, kteří se valné hromady zúčastnili.365 Povinnost společníka účastnit 

se valné hromady dle mého ale nelze koncipovat jako absolutní objektivní odpovědnost. 

Společník bude totiž moci bez ohledu na ustanovení společenské smlouvy nebo daného 

právního jednání uzavřeného mezi společníky uplatnit objektivně omluvitelné důvody 

své neúčasti na valné hromadě.  

4.5.3.2. Jednatelé 

Dosavadní právní úprava výslovně nestanovovala právo ani povinnost jednatele 

společnosti účastnit se valné hromady. Jurisprudence tuto povinnost dovozovala jednak 

z jeho povinnosti poskytovat společníkům informace, a to i na valné hromadě, dále 

z jeho povinnosti řídit valnou hromadu do okamžiku zvolení předsedy valné hromady 

                                                 
361 Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 Cmo 89/2003, ze dne ze dne 13. 1. 2004. 
362 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 93; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. 
Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 226. 
363 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 170. 
364 A to na základě smlouvy ve prospěch třetí osoby dle § 1767 nového občanského zákoníku. 
365 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 93; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer 
Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 168-169. 
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dle § 129 odst. 3 obchodního zákoníku366 a taktéž z jeho povinnosti zajistit vyhotovení 

zápisu z valné hromady dle § 129 odst. 4 obchodního zákoníku.367 Tuto povinnost 

dovozovala i judikatura.368 Zákon o obchodních korporacích nově v ustanovení § 184 

odst. 4 výslovně stanovuje povinnost jednatele účastnit se valné hromady. Jak jsem již 

uvedl, tak této povinnosti odpovídá i ekvivalentní právo účastnit se valné hromady. 

Výslovné zakotvení dané povinnosti odstraňuje jakékoliv pochybnosti, které mohly dle 

dosavadní právní úpravy existovat. Tím je mimo jiné chráněn výkon práva společníků 

na informace dle § 155 a násl. zákona o obchodních korporacích a dále průběh valné 

hromady do zvolení jejího předsedy nebo v případě jeho nezvolení dle § 188 odst. 1 

zákona o obchodních korporacích v případě, kdy valnou hromadu svolal jednatel. 

Povinnost jednatele účastnit se valné hromady, ale zejména jeho právo být jí účasten, 

jsou dle mého přitom nezbytné pro řádný výkon jeho funkce. 

4.5.3.3. Členové dozorčí rady 

Obchodní zákoník v § 140 odst. 1 zakotvoval právo účasti členů dozorčí rady na 

valné hromadě. Část jurisprudence dovozovala obecnou povinnost členů dozorčí rady 

účastnit se valné hromady, a to z povinnosti péče řádného hospodáře369 a povinnosti 

předložit své vyjádření k účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu 

ztráty.370 Zákon o obchodních korporacích již právo účasti členů dozorčí rady na valné 

hromadě výslovně neupravuje. To, že zákon o obchodních korporacích počítá z účastí 

členů dozorčí rady na valné hromadě, za předpokladu, že dozorčí rada byla zřízena, 

vyplývá nepřímo z některých zákonných ustanovení. Ustanovení § 189 odst. 1 písm. f) 

                                                 
366 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 143-144; ELIÁŠ, Karel. Valná hromada společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-
7007., s. 1036; HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: 
C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-391-2., s. 107-108; POKORNÁ, Jarmila; Zdeněk KOVAŘÍK, 
Zdeněk ČÁP et al. Obchodní zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 
978-80-7357-491-8., s. 598. 
367 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 182; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: 
ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 228-229. 
368 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 3009/2077, ze dne 27. 1. 2009. 
369 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 144; ELIÁŠ, Karel. Valná hromada společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., 
s. 1036; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters 
Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 229; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 182. 
370 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1221. 
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zákona o obchodních korporacích výslovně upravuje jako jednu z náležitostí zápisu 

z valné hromady protest mimo jiné i člena dozorčí rady týkající se rozhodnutí valné 

hromady, pokud o to požádá. Ustanovení § 191 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích dále upravuje právo mimo jiné i člena dozorčí rady domáhat se neplatnosti 

přijatých usnesení valné hromady. Ustanovení § 183 zákona o obchodních korporacích 

upravující právo dozorčí rady svolat valnou hromadu ve spojení s ustanovením § 188 

odst. 1 zákona o obchodních korporacích stanovujícím, že do zvolení předsedy valné 

hromady nebo v případě jeho nezvolení řídí valnou hromadu svolatel, dle mého nejen 

počítá s účastí členů dozorčí rady na valné hromadě, ale dokonce nepřímo stanovuje 

povinnost jejich účasti. Z výše uvedeného vyplývá oprávnění členů dozorčí rady 

účastnit se valné hromady, v jednom případě dokonce i jejich povinnost. Členové 

dozorčí rady dle mého ovšem mají obecně nejen právo účastnit se valné hromady, ale 

i povinnost, což dovozuji z povinnosti péče řádného hospodáře, ke které jsou 

povinováni dle § 159 odst. 1 nového občanského zákoníku ve spojení s § 51 odst. 1 

zákona o obchodních korporacích. 

4.5.3.4. Likvidátor 

Povinnost účasti likvidátora na valné hromadě dovozovala bez dalšího dle 

dosavadní právní úpravy část jurisprudence.371 Povinnost likvidátora účastnit se valné 

hromady dle mého dovodíme v případě, kdy je jeho účast nezbytná pro řádný výkon 

jeho funkce dle § 193 věta druhá nového občanského zákoníku a zajištění dosažení 

účelu likvidace dle § 196 odst. 1 nového občanského zákoníku. To je dle mého 

v případě, kdy jsou na valné hromadě rozhodovány otázky týkající se přímo nebo 

nepřímo likvidace společnosti, zejména v případě, kdy je projednáván návrh na použití 

likvidačního zůstatku. Pokud je přitom z důvodu řádného výkonu funkce likvidátora 

a zajištění dosažení účelu likvidace nezbytná účast likvidátora na valné hromadě, tak lze 

dle mého dovodit i právo jeho účasti. Právo účasti vyplývá z toho, že řádný výkon 

funkce a zajištění dosažení účelu likvidace likvidátorovi výslovně ukládá zákon, tudíž 

                                                 
371 ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 144; ELIÁŠ, Karel. Valná hromada společnosti s r.o. Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., 
s. 1036; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI-Wolters 
Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 229; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 182. 
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zákon musí taktéž přinejmenším implicitně stanovovat prostředky k dosažení těchto 

povinností likvidátora, mimo jiné i v podobě práva účasti na valné hromadě. 

4.5.4. Další osoby 

Dosavadní právní úprava jakkoliv právně neregulovala možnost účasti „třetích 

osob“372 na valné hromadě. Jak jsem již uvedl v obecném pojednání o účasti na valné 

hromadě, tak právo účastnit se valné hromady mají bez dalšího pouze subjekty, kterým 

toto právo výslovně či explicitně přiznává zákon nebo společenská smlouva. Účast 

třetích osob tedy může být připuštěna za podmínek uvedených ve společenské smlouvě. 

To, zda bude úprava ve společenské smlouvě vhodná, bude vždy záležet na konkrétních 

poměrech společnosti.373 Právo třetích osob účastnit se valné hromady může dále 

přiznat valná hromada, a to výslovně v podobě usnesení valné hromady nebo mlčky 

v případě, kdy proti přítomnosti třetí osoby nikdo nevznese námitku. 

Část jurisprudence vyslovila právní názor, že valné hromady se mohou účastnit 

osoby nezbytně umožňující realizaci účasti na valné hromadě osobám, které již toto 

právo mají, například společníkům nebo funkcionářům společnosti.374 Argumentuje 

zásadou dobrých mravů a dále tím, že bez přítomnosti těchto „dalších osob“ nemohou 

osoby s právem účasti na valné hromadě své právo plně realizovat.375 Souhlasím s tím, 

že pokud je pro řádné uplatnění práva určité osoby účastnit se valné hromady nezbytná 

přítomnost další osoby, tak lze i u této další osoby právo účasti na valné hromadě 

zprostředkovaně dovodit. Okruh těchto „dalších osob“ bude ovšem třeba vykládat spíše 

restriktivně. V žádném případě do této kategorie dle mého nemůžeme zařadit osoby 

mající pouze poskytnout odbornou radu, například v podobě právníka či daňového 

poradce. 

                                                 
372 Pojmem třetí osoba jsou myšleny všechny osoby, které nemají postavení společníka, jeho zástupce 
nebo orgánu či člena orgánu společnosti. Touto třetí osobou může být například poradce společníka. 
373 BEJČEK, Josef a František FALDYNA. Obchodní zákoník s komentářem. Praha: Codex, 2000. ISBN 
80-86395-06-5., s. 324; ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 
80-7175-047-6., s. 143-144; POKORNÁ, Jarmila; Zdeněk KOVAŘÍK, Zdeněk ČÁP et al. Obchodní 
zákoník: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8., s. 585; 
DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-
7357-710-0., s. 177; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI-
Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 229 ELIÁŠ, Karel. Valná hromada společnosti s r.o. 
Právník. 1994, roč. 133, č. 12. ISSN 0324-7007., s. 1036. 
374 Jako příklad uvádí tlumočníka v případě cizince nebo osoby sluchově postižené a asistenta v případě 
nevidoucího. 
375 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 114-115. 
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4.6. Průběh valné hromady 

V následujícím výkladu je pojednáno o průběhu valné hromady. O nezbytných 

předpokladech konání valné hromady již bylo pojednáno v předcházejícím výkladu. 

Těmito předpoklady je včasné a řádné svolání valné hromady, resp. včasné a řádné 

oznámení o konání valné hromady, postupem dle § 181 a násl. zákona o obchodních 

korporacích376 a dále přítomnost společníků s dostatečnou většinou hlasů dle § 169 odst. 

1 zákona o obchodních korporacích. 

4.6.1. Jednací jazyk na zasedání valné hromady 

Zákon o obchodních korporacích stejně jako doposud dosavadní právní úprava 

jakkoliv neupravuje otázku, v jakém jazyce se má vést jednání valné hromady. Ve 

společnosti s ručením omezeným zřízené dle českého právního řádu přitom nemusí být 

společníky pouze osoby ovládající český jazyk. Část jurisprudence dle dosavadní právní 

úpravy dovozovala, že jednání valné hromady může být vedeno v jakémkoliv jazyce, 

tedy nikoliv pouze v českém jazyce, kdy tomu neměla bránit ani skutečnost, že dle 

ustanovení § 38k odst. 4 obchodního zákoníku, bylo třeba listiny v tomto ustanovení 

vyjmenované vyhotovit a založit do obchodního rejstříku v českém jazyce, ani 

skutečnost, že v případě, kdy bylo usnesení valné hromady třeba osvědčit formou 

notářského zápisu, tento musel být sepsána v českém jazyce dle § 58 notářského řádu.377 

Nestanovovala již ovšem, na základě jakého kritéria má být vybrán jazyk, ve kterém má 

být jednání valné hromady vedeno.378 Ohledně nové právní úpravy týkající se jazykové 

verze listin ukládaných do sbírky listin obchodního rejstříku obsažené v § 73 a 74 

zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob se dle mého dá říci, že 

vychází z priority českého jazyka, nicméně do jisté míry výlučnost českého jazyka 

opouští. To vyvozuji z toho, že listiny uvedené v § 74 zákona o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob se vyhotovují a ukládají do sbírky listin v českém jazyce, 

zatímco listiny uvedené v § 73 odst. 1 zákona o veřejných rejstřících právnických 

                                                 
376 S výjimkou postupu dle § 184 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, kdy se společníci práva na 
včasné a řádné svolání vzdají. 
377 Povinnost vyhotovit notářský zápis v českém jazyce trvá dle ustanovení § 58 notářského řádu i po 
novele provedené zákonem č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
rekodifikace soukromého práva. 
378 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 210-212. 
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a fyzických osob379 nemusí být vedle originálního znění předloženy v překladu do 

českého jazyka pouze, pokud rejstříkový soud sdělí zapsané osobě, že se překlad 

nevyžaduje.380 I ve vztahu k nové právní úpravě zastávám názor, že povinnost vyhotovit 

listiny v českém jazyce nebrání tomu, aby samotné jednání valné hromady bylo vedeno 

v jiném než českém jazyce. Kritériem pro stanovení primárního jednacího jazyka je dle 

mého kritérium právního řádu, dle kterého je příslušná společnost s ručením omezeným 

založena, resp. dle kterého se řídí vnitřní právní poměry příslušné společnosti s ručením 

omezeným.381 Dle § 138 odst. 3 nového občanského zákoníku se vnitřní právní poměry 

právnické osoby řídí českým právním řádem, pokud má právnická osoba sídlo 

v tuzemsku. Určující je tudíž sídlo příslušné společnosti s ručením omezeným. Primární 

jednací jazyk na valné hromadě společnosti s ručením omezeným se sídlem v tuzemsku 

je tedy český jazyk. Společenská smlouva může dle mého ovšem svou výslovnou 

úpravou stanovit jiný jednací jazyk valné hromady. Tímto přitom nemůže dojít 

k omezení ani vyloučení práv žádného společníka, jelikož se zněním společenské 

smlouvy musí souhlasit všichni zakladatelé při založení společnosti i nabyvatel podílu 

při jeho nabytí a případnou změnu společenské smlouvy lze provést pouze se souhlasem 

všech společníků dle § 171 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, jelikož úprava 

jednacího jazyka valné hromady zasahuje do práv všech společníků. Zároveň s výše 

uvedeným ovšem dovozuji právo všech osob, které mají právo účastnit na valné 

hromady, přivést si s sebou tlumočníka, pokud jednací jazyk valné hromady neovládají. 

K tomuto blíže viz pojednání o účasti třetích osob na valné hromadě. 

4.6.2. Listina přítomných 

V souvislosti s konáním valné hromady je třeba osvědčit prezenci přítomných 

společníků, jakožto doklad o tom, že valná hromada byla usnášeníschopná dle § 169 

odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tedy že na valné hromadě byli účastni 

společníci s dostatečnou většinou hlasů. Osvědčení účasti společníků se provádí 
                                                 
379 Jedná se pouze o listiny, jimiž se dokládají zapisované skutečnosti, ale které se neukládají do sbírky 
listin obchodního rejstříku, dále o listiny dle § 66 písm. k) až l), r), s) a y) zákona o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob, projekt přeshraniční přeměny a listiny dle § 69 až 71 zákona o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických osob. 
380 Takové sdělení může rejstříkový soud dle § 73 odst. 1 zákona o veřejných rejstřících právnických 
a fyzických osob učinit na své úřední desce i pro neurčitý počet řízení v budoucnu. 
381 Nový občanský zákoník v § 138 a násl. nově obecně umožňuje oproti dosavadní právní úpravě 
přemístění sídla zahraniční právnické osoby na území České republiky a naopak přemístění sídla domácí 
právnické osoby do zahraničí. 
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zápisem do „listiny přítomných“, která je nově výslovně upravena v § 188 odst. 2 

zákona o obchodních korporacích. Jak stanoví část jurisprudence, tak do prezenční 

listiny je třeba zaznamenávat i odchod a příchod jednotlivých společníků v průběhu 

zasedání valné hromady, včetně uvedení přesného času, jelikož tyto skutečnosti mají 

vliv na usnášeníschopnost valné hromady.382 Zákon o obchodních korporacích v § 188 

odst. 2 stanoví, že zápis do listiny přítomných provádí „společnost“. Výkladem daného 

ustanovení a ustanovení § 184 odst. 4 zákona o obchodních korporacích, upravujícího 

povinnou účast jednatele na valné hromadě, dle mého dospějeme k závěru, že listinu 

přítomných vyhotovuje jednatel společnosti. Jednatel je totiž dle § 194 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích oprávněn generálně jednat za společnost. 

Zákon o obchodních korporacích dále v § 188 odst. 2 větě první výslovně 

upravuje nezbytné obsahové náležitosti listiny přítomných, kdy stanoví že: „Přítomné 

společníky zapíše společnost do listiny přítomných s uvedením jména a sídla nebo 

bydliště společníka, popřípadě i jména a bydliště nebo sídla jeho zástupce a počtu hlasů, 

se kterými tento společník na valné hromadě nakládá.“ Gramatickým výkladem daného 

ustanovení dospějeme k tomu, že do listiny přítomných se povinně zapisují pouze 

společníci. Zápis jiných osob zákon výslovně nepředpokládá. Pokud by přesto 

společnost do listiny přítomných zapsala i jiné osoby, tak to dle mého nebude mít vliv 

na její bezvadnost. 

Zákon o obchodních korporacích dále v § 188 odst. 2 ve spojení s § 413 odst. 3 

výslovně stanoví, že: „Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem 

svolavatel nebo jím určená osoba.“ Primárním svolatelem valné hromady je jednatel, 

avšak může jím být i dozorčí rada, společník nebo kvalifikovaný společník. Je otázkou, 

jak vyložit pojem „určená osoba“. Dle mého je případné určení vhodné provést 

prostřednictvím smluvního zastoupení svolatele, a to z důvodu dostatečné průkaznosti. 

Nevylučuji ovšem ani jiné způsoby určení. 

Výše uvedené změny, které přináší nová právní úprava, jsou dle mého namístě. 

I když i bez chybějící výslovné úpravy bylo možné dle dosavadní právní úpravy nutnost 

vedení „listiny přítomných“ dovodit z důvodu nutného prokázání usnášeníschopnosti 

valné hromady, a tím i zákonnosti přijatých usnesení, tak se dle mého jedná o natolik 

důležitou problematiku, že výslovná právní úprava je alespoň v základní rovině namístě. 
                                                 
382 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 212-213. 
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4.6.2.1. Odmítnutí zápisu osoby do listiny přítomných 

Jak vyplývá z § 188 odst. 2 ve spojení s § 168 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích, tak do listiny přítomných lze zapsat pouze společníka, který je na valné 

hromadě přítomen osobně nebo prostřednictvím svého zástupce. Dle § 188 odst. 2 ve 

spojení s § 413 odst. 2 zákona o obchodních korporacích může společnost odmítnout 

zapsat osobu do listiny přítomných za podmínky uvedení skutečnosti o odmítnutí včetně 

jeho důvodu do listiny přítomných. Procedurální úprava tohoto rozhodnutí je nezbytná 

z hlediska možné budoucí obrany osoby, jíž se daný zápis týká, v případě, kdy by 

odmítnutí bylo neoprávněné. Osvědčuje totiž, že daná osoba se na místo konání valné 

hromady dostavila, i když její přítomnost na jednání valné hromady nebyla připuštěna. 

Z tohoto důvodu výslovnou úpravu shledávám jako velmi pozitivní. Dle mého ovšem 

daný zápis není jediným prostředkem, jakým lze odepření účasti prokázat, jelikož daný 

zápis nemusí být v rozporu se zákonem v listině přítomných uveden. Část jurisprudence 

dospěla k závěru, že oprávněně lze odmítnout zápis osoby, ohledně které není náležitě 

osvědčeno, že vykonává práva společníka.383 Bude se zejména jednat o chybně či 

„pochybně“ vyhotovenou plnou moc pro zastupování společníka na valné hromadě dle 

§ 168 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 

4.6.3. Jednací řád 

Nová právní úprava stejně jako doposud dosavadní právní úprava jakkoliv 

neupravuje jednací řád valné hromady společnosti s ručením omezeným. Snad jako 

nepřímou úpravu by dle mého bylo možno považovat principy vztahující se ke 

společnosti s ručením omezeným, a to například právo společníka podílet se na řízení 

společnosti prostřednictvím účasti na valné hromadě dle § 167 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích, právo na informace dle § 155 a násl. zákona o obchodních 

korporacích, zákaz zneužití většiny ve společnosti dle § 71 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích, princip poctivého obchodního styku, zásadu dobrých mravů dle § 2 odst. 3 

nového občanského zákoníku aj. Výše uvedené principy je dle mého třeba považovat za 

výkladové mantinely, kterými je předseda valné hromady vázán při řízení průběhu 

valné hromady dle § 188 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Procedurální 

                                                 
383 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 213 
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pravidla průběhu valné hromady lze dle mého konkrétně upravit ve společenské 

smlouvě, případně je může přijmout valná hromada ad hoc při svém zahájení. 

Judikatura vyslovila právní názor, že pokud ustanovení jednacího řádu porušuje práva 

společníka, tak je dané ustanovení třeba považovat za neplatné.384 

4.6.4. Volba funkcionářů valné hromady 

Existence funkcionářů valné hromady, konkrétně předsedy a zapisovatele, je 

nezbytná pro řádný průběh valné hromady a následné vyhotovení zápisu z jejího 

jednání. Nová právní úprava proto stejně jako doposud dosavadní právní úprava 

předsedu a zapisovatele stanovuje jako obligatorní funkcionáře valné hromady. Právní 

úprava ovšem jakkoliv nevymezuje, jaké podmínky musí tito funkcionáři splňovat. Část 

jurisprudence dovozuje, že funkcionářem valné hromady může být pouze fyzická 

osoba.385 Jiná část jurisprudence dále dovozuje, že daná fyzická osoba nemusí být 

společníkem,386 ale musí být na valné hromadě přítomna.387 Shodně stanoví 

i judikatura.388 Dle mého může být funkcionářem valné hromady jakákoliv fyzická 

osoba za podmínky její plné svéprávnosti a přítomnosti na valné hromadě. Toto 

dovozuji jednak z důvodu, že opak odporuje povaze věci, a dále z důvodu, že proto, aby 

se osoba stala funkcionářem valné hromady, musí nejprve výslovně nebo implicitně 

souhlasit se svým zvolením, byť to zákon jako podmínku výslovně nestanoví. Část 

jurisprudence dovozuje, že valná hromada může zvolit i další funkcionáře valné 

hromady, jako například ověřovatele zápisu nebo skrutátora, jež jsou upraveni jako 

obligatorní funkcionáři valné hromady akciové společnosti, zejména pokud je na valné 

                                                 
384 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 32 Cdo 2963/99, ze dne 9. 2. 2000. 
385 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 2323. 
386 BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava a Ivana ŠTENGLOVÁ. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-441-4., s. 197; HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností 
s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-391-2., s. 121; DVOŘÁK, Tomáš. 
Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 215; 
ELIÁŠ, Karel. Akciová společnost: systematický výklad obecného akciového práva se zřetelem k jeho 
reformě. Praha: Linde, 2000. ISBN 80-7201-232-0., s. 211; ŠTENGLOVÁ, Ivana; Stanislav PLÍVA; 
Miloš TOMSA et al. Obchodní zákoník: komentář. 13. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-
354-7., s. 440-441; ELIÁŠ, Karel a Tomáš DVOŘÁK. Obchodní zákoník: praktické poznámkové vydání 
s výběrem judikatury od roku 1900. 5. přeprac. a rozš. vyd. podle stavu k 1. 11. 2006. Praha: Linde, 2006. 
ISBN 80-7201-624-5., s. 311. 
387 POKORNÁ, Jarmila; Zdeněk KOVAŘÍK, Zdeněk ČÁP et al. Obchodní zákoník: komentář. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2009. ISBN 978-80-7357-491-8., s. 598. 
388 Usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 35 Odo 755/2005, ze dne 
13. 12. 2006. 
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hromadě přítomen velký počet společníků.389 Proti tomuto postupu nelze dle mého nic 

namítat. Část jurisprudence dále zastává právní názor, že funkci předsedy a zapisovatele 

valné hromady může najednou vykonávat jedna a tatáž osoba.390 S tímto již 

nesouhlasím. Dle mého zákon zakotvením obligatorních funkcionářů v podobě 

předsedy a zapisovatele valné hromady mimo jiné vytváří kontrolní mechanismus, kdy 

dvě od sebe odlišné osoby kontrolují správnost zápisu z jednání valné hromady, což 

stvrzují svým podpisem. 

4.6.4.1. Předseda 

Ustanovení § 129 odst. 3 obchodního zákoníku stanovilo, že: „Do zvolení 

předsedy řídí valnou hromadu jednatel, popřípadě pověřený společník.“ Zákon 

o obchodních korporacích v § 188 odst. 1 stanoví odlišně, kdy nově do zvolení předsedy 

valné hromady valnou hromadu řídí její svolatel. Svolatel je přitom širší právní pojem, 

pod nějž lze podřadit nejen osobu jednatele či společníka, ale například i dozorčí radu. 

Dosavadní právní úprava tudíž v jistých případech svolateli valné hromady nepřiznávala 

právo zahájit a řídit valnou hromadu do doby zvolení jejího předsedy. Dle mého je 

přitom namístě, aby valnou hromadu při jejím zahájení řídil svolatel, jelikož je to on, 

kdo inicioval svolání valné hromady, a kdo má tudíž zpravidla největší zájem na jejím 

řádném konání. 

Za dosavadní právní úpravy mohla nastat situace, kdy předseda valné hromady 

nebyl zvolen. Judikatura v daném případě stanovila povinnost osoby dočasně řídící 

valnou hromadu ukončit zasedání valné hromady.391 S tímto právním názorem 

nesouhlasila část jurisprudence z důvodu, že pro pouhý procedurální nedostatek bylo 

zmařeno celé konání valné hromady, kdy o tom navíc rozhodla pouze osoba dočasně 

pověřená řízením valné hromady. Dovozovala, že v případě nezvolení předsedy valné 

hromady nic nebrání tomu, aby valná hromada dále pokračovala s tím, že bude řízena 

osobou doposud dočasně pověřenou jejím řízením.392 Zákon o obchodních korporacích 

                                                 
389 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1152; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 215. 
390 PELIKÁNOVÁ, Irena; ČERNÁ, Stanislava et al. Obchodní právo: 2, Společnosti obchodního práva 
a družstva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2006. ISBN 80-7357-149-8., s. 416. 
391 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 9/2009, ze dne 16. 9. 2009. 
392 KRŮTA, Jan. Kritické poznámky ke dvěma rozhodnutím Nejvyššího soudu o vedení valné hromady. 
Obchodněprávní revue. 2011, roč. 3, č. 1. ISSN 1803-6554., s. 18; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada 
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daný problém odstraňuje výslovnou úpravou obsaženou v § 188 odst. 1, jež stanoví, že 

pokud valná hromada nezvolí svého předsedu, tak i nadále valnou hromadu řídit její 

svolatel, tudíž osoba, která valnou hromadu řídila již od jejího zahájení. Tato úprava 

tedy odstraňuje nedostatek dosavadní právní úpravy, který dle výše uvedeného závěru 

učiněného judikaturou měl za následek absolutní nemožnost konání valné hromady. 

Z tohoto pohledu se jedná o velmi pozitivní posun v rámci právní úpravy. Je otázkou, 

zda má nějaké právní následky skutečnost, že svolatel v tomto případě dle § 188 odst. 1 

zákona o obchodních korporacích výslovně nevystupuje jako předseda valné hromady. 

Z úpravy § 188 odst. 1 až 3 zákona o obchodních korporacích dle mého vyplývá, že 

funkci předsedy valné hromady může vykonávat pouze osoba zvolená valnou 

hromadou. Takto stanovovala dle dosavadní právní úpravy i část jurisprudence.393 

Potom ale vzniká nesourodost ve vztahu k funkci zapisovatele valné hromady, jelikož ta 

může být dle § 188 odst. 1 zákona o obchodních korporacích vykonávána i osobou, 

která nebyla zvolena valnou hromadou, ale určena svolatelem valné hromady. 

4.6.4.2. Zapisovatel 

Druhým obligatorním funkcionářem valné hromady je vedle předsedy 

zapisovatel. Dle § 188 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je stejně jako doposud 

dle § 129 odst. 3 obchodního zákoníku zapisovatel volen valnou hromadou. Za 

dosavadní právní úpravy mohla nastat stejná situace jako v případě předsedy valné 

hromady, viz výše, a to, že zapisovatel nemusel být valnou hromadou zvolen. I tuto 

mezerovitost právní úpravy odstraňuje § 188 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 

když stanoví, že: „Nebyl-li zvolen zapisovatel, určí jej svolavatel valné hromady.“ 

Zákon o obchodních korporacích tímto odstraňuje překážku, která by mohla bránit 

průběhu valné hromady. Z ustanovení § 188 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je 

přitom dle mého nutné dovodit, že zapisovatele určuje svolatel valné hromady 

i v případě, kdy byl valnou hromadou zvolen její předseda. Výslovné znění zákona totiž 

dle mého brání jakémukoliv jinému výkladu. Nová právní úprava dle mého na druhou 

                                                                                                                                               
s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 216-217; 
HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 119-121. 
393 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1149; DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 
2011. ISBN 978-80-7357-710-0., s. 215; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. 
vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 230-231. 
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stranu může způsobit i jisté úskalí. Nelze totiž vyloučit, že svolatel jako zapisovatele 

určí osobu s ním jednající ve shodě dle § 78 zákona o obchodních korporacích. 

V takovém případě by dle mého byl porušen „kontrolní mechanismus“, dle kterého 

předseda a zapisovatel svými podpisy navzájem kontrolují správnost zápisu z valné 

hromady. Tím může dojít k ohrožení obsahové správnosti zápisu z valné hromady 

ohledně například přijatých usnesení valné hromady, protestu podaného společníkem, 

jednatelem či členem dozorčí rady nebo odmítnutí jednatele poskytnout informaci podle 

§ 156 zákona o obchodních korporacích, kdy ani jedna z těchto povinných náležitostí 

zápisu dle § 189 odst. 1 zákona o obchodních korporacích není bez právního významu. 

Obsahová správnost zápisu má přitom význam mimo jiné z hlediska domáhání se 

nápravy újmy ze strany osob dotčených nezákonným postupem. 

4.6.5. Přerušení průběhu valné hromady 

Zákon o obchodních korporacích stejně jako doposud dosavadní právní úprava 

se výslovně nezabývá otázkou přerušení průběhu valné hromady. Část jurisprudence 

dovozuje, že pokud je přerušení krátké, za účelem například občerstvení přítomných 

osob, tak proti danému postupu nelze nic namítat. Problém nastává v případě, kdy by 

přerušení mělo mít délku několika dní či dokonce týdnů.394 S tímto souhlasím. Další 

část jurisprudence postup, kdy je zasedání valné hromady přerušeno a následně je v něm 

pokračováno až po delším časovém úseku, např. několika týdnů, považuje za skončení 

valné hromady a její nové konání, k čemuž je třeba nového svolání valné hromady.395 

Dle mého nelze pouze z titulu funkce předsedy valné hromady přerušit průběh valné 

hromady v délce, která by nadmíru omezovala jednotlivé společníky nebo by dokonce 

ohrožovala celkový průběh valné hromady, kdy touto dobou je dle mého již několik 

hodin. Takové rozhodnutí musí učinit valná hromada svým usnesením. Pokud by ovšem 

průběh valné hromady měl být přerušen do následujícího dne nebo i déle, tak již dle 

mého nelze v průběhu valné hromady pokračovat, jelikož by nebylo splněno kritérium 

řádného a včasného oznámení o konání valné hromady dle ustanovení § 184 odst. 1 

zákona o obchodních korporacích. Řešením je přerušit zasedání valné hromady na tak 

                                                 
394 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 2223. 
395 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 119-121. 
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dlouho dobu, aby mohlo být všem společníkům, tedy nejen těm, kteří byli přítomni na 

valné hromadě, řádně a včas oznámeno konání „zbytku“ valné hromady. De facto by se 

jednalo o „novou“ valnou hromadu. Řešením je taktéž postup dle § 184 odst. 3 zákona 

o obchodních korporacích, kdy by se všichni společníci vzdali řádného a včasného 

svolání valné hromady, tedy opět nejen ti, kteří byli přítomni na valné hromadě.  

Je otázkou, jak nahlížet na situaci, kdy by se průběh valné hromady měl bez 

větších přerušení protáhnout tak, že by zasáhl až do následujícího dne, tedy že by 

zasedání valné hromady mělo pokračovat i po 24. hodině dne, na který byla svolána. 

Část jurisprudence uvádí, že daný postup je přípustný, jelikož zákon nenařizuje 

ukončení průběhu valné hromady, pokud tato probíhá více než jeden kalendářní den. 

Opak by byl příliš formalistický.396 Jiná část jurisprudence daný postup připouští za 

předpokladu, že s ním vysloví souhlas všichni přítomní společníci, ovšem nevylučuje, 

že soud shledá neplatnost usnesení valné hromady přijatých až po 24. hodině.397 Zákon 

o obchodních korporacích v tomto ohledu nepřináší žádné nové vodítko. Dle mého 

výkladem ustanovení § 184 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dospějeme 

k tomu, že pozvánka na valnou hromadu vymezuje termín, ve kterém se valná hromada 

může konat. Výše uvedený postup připouštím pouze v případě, kdy by tak výslovně 

stanovila společenská smlouva nebo, kdy by na valné hromadě byli přítomni všichni 

společníci a tito se zároveň vzdali práva na včasné a řádné svolání valné hromady 

postupem dle § 184 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. 

4.6.6. Ukončení valné hromady 

Právní úprava taktéž výslovně neřeší otázku ukončení průběhu valné hromady. 

Část jurisprudence zastává právní názor, že valná hromada končí projednáním všech 

bodů pořadu, případně tím, že valná hromada přestane být usnášeníschopná, nebo tím, 

že uplyne doba, na kterou byla valná hromada svolána.398 Dle mého je třeba vycházet 

z ustanovení § 188 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, dle kterého valnou 

hromadu řídí její předseda. Jelikož předseda řídí valnou hromadu, lépe řečeno řídí její 

                                                 
396 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 222. 
397 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 2346-2247. 
398 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1151. 



134 
 

průběh, tak by i její ukončení mělo být učiněno formálním aktem předsedy, a to 

v případech, které vymezuje výše část jurisprudence. Je otázkou, jak postupovat, pokud 

by předseda chtěl valnou hromadu ukončit, aniž by k tomu byly dány předpoklady, 

zejména v případě, kdy by nebyly projednány všechny body pořadu. Dle mého je nutné, 

aby se v takovém případě některý z přítomných společníků nebo orgán či člen orgánu 

společnosti mimo rámec řídící pravomoci předsedy valné hromady ujal, jakožto projev 

svého práva na vyjádření, přednesení návrhu, aby valná hromada změnila či zrušila 

procedurální rozhodnutí svého předsedy. Jediný, kdo totiž přichází v úvahu, aby v rámci 

průběhu valné hromady měnil či rušil procedurální rozhodnutí předsedy, je valná 

hromada samotná. 

4.6.7. Zápis z jednání valné hromady 

Zápis z jednání valné hromady osvědčuje průběh valné hromady, a to vůči 

osobám přítomným i nepřítomným na valné hromadě a zejména vůči orgánům veřejné 

moci, které na podkladě zápisu jednak rozhodují o zápisu skutečností do obchodního 

rejstříku a dále případně zkoumají zákonnost průběhu valné hromady a na ní přijatých 

usnesení. Část jurisprudence uvádí, že zápis musí být dostatečně určitý a srozumitelný 

z hlediska průběhu valné hromady i na ní přijatých usnesení, jinak by nebyl 

přezkoumatelný.399 Zápis z jednání valné hromady včetně jeho příloh musí společnost 

archivovat dle § 3 odst. 1 písm. h) ve spojení s přílohou č. 1 část I odst. 2 písm. a) 

zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví. V případě rozhodnutí o skutečnostech 

uvedených v § 172 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je navíc vyžadováno 

osvědčení formou veřejné listiny. Jak stanovuje část jurisprudence, tak to nezbavuje 

zapisovatele povinnosti pořídit zápis z jednání valné hromady.400 

4.6.7.1. Právní povaha a vady zápisu 

Část jurisprudence dle dosavadní právní úpravy dovozovala, že zápis z jednání 

valné hromady nemá povahu právního úkonu, a proto obsahové vady zápisu nemají vliv 

                                                 
399 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 243-244. 
400 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
7273-071-1., s. 1151; SUM, Tomáš. Zápis z jednání valné hromady společnosti a jeho náležitosti 
[online]. epravo.cz, a.s., 21. 8. 2007 [cit. 2012-01-11]. Dostupné 
z http://www.epravo.cz/top/clanky/zapis-z-jednani-valne-hromady-spolecnosti-a-jeho-nalezitosti-
49786.html. 



135 
 

na právní skutečnosti vzniklé na jeho podkladě, i co se týče například zápisu do 

obchodního rejstříku. Z toho vyplývá, že zápis může být kdykoliv ex post opraven. 

Pokud by ovšem zápis nebyl vyhotoven nebo by nebyl vyhotoven ve formě notářského 

zápisu v případě, kdy je tato forma předepsána, tak by usnesení přijatá na valné 

hromadě byla neplatná pro rozpor se zákonem, konkrétně s povinností pořídit zápis 

nebo jej pořídit v předepsané formě.401 K sanaci neplatnosti by ovšem došlo marným 

uplynutím lhůty pro podání návrhu na vyslovení neplatnosti přijatých usnesení valné 

hromady.402 Judikatura dokonce dospěla k závěru, že v případě, kdy o jednání valné 

hromady měl být dle dosavadní právní úpravy pořízen notářský zápis, a daná povinnost 

nebyla splněna, tak usnesení přijatá na valné hromadě byla nicotná, tedy bez 

jakýchkoliv právních účinků.403 Judikatura ovšem na druhou stranu dovodila, že pokud 

k zápisu nejsou přiloženy zákonem požadované přílohy, nově vypočtené v § 189 odst. 2 

zákona o obchodních korporacích, nebo tento není podepsán příslušnými funkcionáři 

valné hromady, ale ze zápisu je zřejmé, jaká rozhodnutí byla přijata a jaké byly 

výsledky hlasování o nich, tak jsou usnesení přijatá na valné hromadě platná.404 Já se 

osobně ztotožňuji s výše uvedeným právním názorem části jurisprudence. Dle mého lze 

z § 189 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 172 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 

dovodit, že usnesení valné hromady je obecně nutné osvědčit písemným zápisem 

z jednání valné hromady s tím, že v některých případech zákonem nebo společenskou 

smlouvou výslovně uvedených je pro usnesení valné hromady vyžadováno osvědčení 

formou veřejné listiny. Pokud přitom není zákonem nebo společenskou smlouvou 

předepsaná forma dodržena, tak vzniká rozpor se zákonem, z čehož vyplývá, že je třeba 

usnesení přijatá na valné hromadě považovat za neplatná, a to relativně,405 kdy 

neplatnosti je možné se dovolat postupem dle § 191 odst. 1 zákona o obchodních 

                                                 
401 DĚDIČ, Jan et al. Obchodní zákoník: komentář. Díl II, § 93-175. Praha: Polygon, 2002. ISBN 80-
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občanského zákoníku je dle mého oproti dosavadní právní úpravě stanovena odlišná právní koncepce 
neplatnosti právních jednání (právních úkonů), kdy nově jsou obecně právní jednání v případě jejich 
rozporu se zákonem relativně neplatná, ledaže zákon výslovně stanoví jejich absolutní neplatnost. 
Ustanovení § 40a občanského zákoníku přitom stojí na opačné koncepci. 
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korporacích. Pokud se týká právní povahy zápisu z jednání valné hromady, tak ten dle 

mého nemá povahu právního jednání dle § 545 a násl. nového občanského zákoníku. 

Zápis z jednání valné hromady pouze osvědčuje průběh valné hromady a na ní přijatých 

usnesení nebo učiněných úkonů, jež jsou vypočteny v § 189 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích. Právní následky dle § 545 nového občanského zákoníku 

vyvolávají již samotná přijatá usnesení či učiněné úkony. 

4.6.7.2. Vyhotovení zápisu 

Dle dosavadní právní úpravy, konkrétně § 129 odst. 4 obchodního zákoníku, měl 

jednatel povinnost jednak zajistit vyhotovení zápisu a dále jej zaslat všem společníkům, 

a to bez ohledu na to, kdo byl svolatel a zapisovatel valné hromady. Tuto úpravu 

spatřuji jako nesourodou, jelikož je to zapisovatel, kdo fakticky zápis z jednání valné 

hromady vyhotovuje. Obdobně stanovuje i část jurisprudence.406 Ustanovení § 188 odst. 

3 zákona o obchodních korporacích nově stanovuje, že povinnost vyhotovení a zaslání 

zápisu z jednání valné hromady má přímo zapisovatel. To je dle mého pozitivní změna 

právní úpravy. Pokud je na valné hromadě zvolen nebo nově dle § 188 odst. 1 zákona 

o obchodních korporacích případně určen zapisovatel valné hromady, tak je namístě, 

aby právě on byl pověřen vyhotovením a zasláním zápisu z jednání valné hromady, 

jelikož je to on, kdo jednak zápis fakticky vyhotovuje a dále se pod něj podepisuje. 

Uložení této povinnosti zapisovateli přitom dle mého nelze považovat za jakkoliv 

omezující, jelikož předpokladem pro vznik funkce zapisovatele a s tím spojených 

povinností je přijetí této funkce, ať již výslovně či mlčky. Zákon o obchodních 

korporacích dále v § 188 odst. 3 stanovuje, že náklady spojené se zasláním zápisu nese 

společnost. To je dle mého namístě, jelikož pokud by zapisovatel měl nést dané 

náklady, tak by to vůči němu bylo již nadmíru zatěžující. 

Vyhotovení zápisu z jednání valné hromady je velmi důležité, jelikož jak jsem 

uvedl v pojednání o právní povaze a vadách zápisu, tak v případě, kdy zápis není 

vyhotoven nebo není vyhotoven v předepsané formě, je třeba usnesení valné hromady 

považovat za neplatná. Platnost usnesení valné hromady je tedy závislá na splnění 

povinnosti zapisovatele vyhotovit zápis. V tomto světle je třeba klást velký důraz na to, 

kdo bude zvolen nebo určen zapisovatelem valné hromady. Pokud by zapisovatel 
                                                 
406 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 243. 
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nesplnil svoji povinnost vyhotovit zápis z jednání valné hromady, tak dle mého bude 

společnosti, společníkům a případně i dalším osobám, které měly nabýt práva na 

základě přijatých usnesení valné hromady, odpovídat za újmu tímto vzniklou. 

Zákon o obchodních korporacích oproti dosavadní právní úpravě nově 

zapisovateli výslovně stanovuje lhůtu pro vyhotovení zápisu. Dle § 188 odst. 3 zákona 

o obchodních korporacích má zapisovatel povinnost vyhotovit zápis z jednání valné 

hromady do 15 dnů od jejího ukončení a dále má povinnost jej bez zbytečného odkladu 

zaslat všem společníkům. Stanovení dvou lhůt má dle mého smysl v tom ohledu, že 

zápis by měl být před zasláním jednotlivým společníkům podepsán předsedou valné 

hromady. Zákon tedy stanovuje lhůtu, ve které se jednak předseda se zápisem má 

seznámit a podepsat jej, a dále lhůtu, po které má předseda právo vyžadovat předložení 

zápisu ze strany zapisovatele. Daný proces tedy vyžaduje součinnost předsedy 

a zapisovatele. 

4.6.7.3. Náležitosti a přílohy zápisu 

Obchodní zákoník v § 129 odst. 4 stanovoval náležitosti zápisu z jednání valné 

hromady odkazem na úpravu akciové společnosti. Zákon o obchodních korporacích 

nově v § 189 přímo výslovně upravuje jednotlivé náležitosti zápisu z jednání valné 

hromady společnosti s ručením omezeným.407 Přílohy zápisu jsou v § 189 odst. 2 

zákona o obchodních korporacích stanoveny stejně jako dle dosavadní právní úpravy.408 

Zákon o obchodních korporacích v § 189 odst. 1 písm. e) nově jako náležitost 

zápisu stanovuje „případné odmítnutí jednatele poskytnout informace podle dle § 156 

zákona o obchodních korporacích“. Daný odkaz navazuje na výslovnou úpravu práva 

společníků na informace, která je zakotvena v § 155 a násl. zákona o obchodních 

korporacích. Poskytnutí informací společníkům je dle mého nezbytným předpokladem 

pro učinění informovaného rozhodnutí společníky. Dle mého přitom musí být v zápise 

uvedeno nejen odmítnutí, ale i důvod odmítnutí dle § 156 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích, jelikož důvod odmítnutí je podstatný z hlediska případného následného 

                                                 
407 Těmito náležitostmi jsou firma a sídlo společnosti; místo a doba konání valné hromady;  jméno 
předsedy nebo svolavatele a zapisovatele; rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledků hlasování; 
případná odmítnutí jednatele poskytnout informace podle § 156 zákona o obchodních korporacích 
a obsah protestu společníka, jednatele, popřípadě člena dozorčí rady, je-li zřízena, týkající se rozhodnutí 
valné hromady, jestliže o to protestující na valné hromadě požádá. 
408 Mezi přílohy zápisu patří předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. 
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soudního řízení dle § 156 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Vzhledem k takto 

uvedenému je dle mého znění § 189 odst. 1 písm. e) zákona o obchodních korporacích 

nedostatečné. 

Zákon o obchodních korporacích již na druhou stranu nově jako obligatorní 

součást zápisu z jednání valné hromady nestanovuje „popis projednání jednotlivých 

bodů pořadu valné hromady“. Je otázkou, zda lze nyní zápis z jednání valné hromady 

vyhotovit bez tohoto, tedy pouze v takřka  „bodovité podobě“ s uvedením náležitostí dle 

§ 189 odst. 1 písm. d) – f) zákona o obchodních korporacích. 

4.6.7.4. Nepodepsání zápisu předsedou či zapisovatelem 

Zákon o obchodních korporacích v § 188 odst. 3 stejně jako doposud dosavadní 

právní úprava stanovuje, že zápis z jednání valné hromady podepisuje zapisovatel 

a předseda valné hromady, resp. nově namísto předsedy svolatel v případě, kdy nebyl 

předseda valné hromady zvolen. Část jurisprudence řeší otázku, jaké následky má 

skutečnost, že zápis není některou z těchto osob podepsán. Dovozuje, že předseda valné 

hromady a zapisovatel mají právo odmítnout podpis v případě, kdy zápis obsahuje 

„zjevné nesmysly či lži“, jinak dovozuje, že nepodepsání může mít za následek 

odpovědnost těchto osob za škodu, která porušením dané povinnosti vznikne.409 

Judikatura dovodila, že pokud není zápis podepsán příslušnými funkcionáři valné 

hromady, ale ze zápisu je zřejmé, jaká rozhodnutí byla přijata a jaké byly výsledky 

hlasování o nich, tak jsou usnesení přijatá na valné hromadě platná.410 Nová právní 

úprava v tomto ohledu nepřináší žádné nové vodítko. S výše uvedeným názorem části 

jurisprudence souhlasím ve vztahu k předsedovi valné hromady. U zapisovatele 

možnost odmítnutí podpisu nepřipouštím, jelikož je to on, kdo zápis dle § 188 odst. 3 

zákona o obchodních korporacích vyhotovuje. Nepodepsání zápisu předsedou valné 

hromady dle mého nebude mít žádné právní následky, jelikož v daném případě postačí 

podpis zapisovatele. 

                                                 
409 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 246-247. 
410 Usnesení Nejvyššího soudu České republiky sp. zn. 29 Cdo 585/2010, ze dne 27. 9. 2011. 
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4.6.7.5. Zaslání zápisu 

Zákon o obchodních korporacích v § 188 odst. 3, stejně jako doposud obchodní 

zákoník v § 129 odst. 4, stanovuje, že právo na zaslání zápisu má každý společník. 

Souhlasím s názorem části jurisprudence, že zápis musí být zaslán společníkovi na 

adresu uvedenou v seznamu společníků nebo, že si jej společník může případně převzít 

osobně.411 Může ovšem vyvstat otázka, v jaké podobě má společník právo zápis 

obdržet. Nabízí se možnost zaslání zápisu v prosté kopii, a to jak písemně či 

elektronicky, nebo v originálu. Část jurisprudence dovozuje, že vzhledem k zákonné 

úpravě lze dovodit právo společníků na zaslání originálu, i když se vyhotovení více 

originálů může společnosti prodražit v případě, kdy usnesení valné hromady musí být 

osvědčeno notářským zápisem.412 Dle mého mají společníci právo na zaslání originálu 

zápisu z jednání valné hromady, případně i veřejné listiny osvědčující přijetí usnesení 

valné hromady, pokud povinnost daného osvědčení stanoví zákon nebo společenská 

smlouva, jelikož v opačném případě by nemohly samy prokázat platné přijetí daných 

usnesení valné hromady, jelikož jiná než zákonem případně společenskou smlouvou 

stanovená forma toto neosvědčí. Pokud totiž neexistuje zápis z jednání valné hromady 

v předepsané formě tak to má za následek neplatnost přijatých usnesení valné hromady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
411 HOLEJŠOVSKÝ, Josef. Valné hromady společností s ručením omezeným. Praha: C. H. Beck, 2011. 
ISBN 978-80-7400-391-2., s. 141-142. 
412 DVOŘÁK, Tomáš. Valná hromada s. r. o. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ISBN 978-
80-7357-710-0., s. 256-258; DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. 3. přeprac. vyd. Praha: 
ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-344-7., s. 241; SUM, Tomáš. Zápis z jednání valné 
hromady společnosti a jeho náležitosti [online]. epravo.cz, a.s., 21. 8. 2007 [cit. 2012-01-11]. Dostupné 
z http://www.epravo.cz/top/clanky/zapis-z-jednani-valne-hromady-spolecnosti-a-jeho-nalezitosti-
49786.html. 
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5. Evropská soukromá společnost 

5.1. Obecný výklad 

Česká republika je součástí Evropské unie, a to od 1. května 2004. Orgány 

Evropské unie jsou dle čl. 288 Smlouvy o fungování Evropské unie nadány pravomocí 

přijímat právní akty unie v podobě nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení 

a stanovisek. Smlouva o fungování Evropské unie ohledně nařízení v čl. 288 dále 

stanoví, že: „Nařízení má obecnou působnost. Je závazné v celém rozsahu a přímo 

použitelné ve všech členských státech.“ Formou právního aktu v podobě nařízení bylo 

doposud na půdě Evropské unie upraveno několik forem nadnárodního sdružení osob, 

kdy tato úprava je vzhledem k čl. 288 Smlouvy o fungování Evropské unie závazná 

a přímo použitelná ve všech členských státech Evropské unie, mimo jiné i v České 

republice. Tyto nadnárodní formy sdružení osob jsou nově vypočteny v § 1 odst. 2 a 3 

zákona o obchodních korporacích. Jedná se o evropskou společnost, evropské 

hospodářské zájmové sdružení a evropskou družstevní společnost. 

V rámci Evropské unie existuje snaha upravit i další nadnárodní formy sdružení 

osob. V souvislosti s tímto na půdě Evropské komise vznikl návrh nařízení rady 

o statutu evropské soukromé společnosti č. 2008/0130 (CNS) ze dne 25. 6. 2008, který 

upravuje nadnárodní formu sdružení osob v podobě evropské soukromé společnosti 

(Societas Privata Europaea)413. Statut evropské soukromé společnosti nebyl doposud 

přijat, ovšem v budoucnu tomu může být jinak. 

5.2. Hlavní body důvodové zprávy 

Statut evropské soukromé společnosti obsahuje vlastní důvodovou zprávu414. Na 

tomto místě se pokusím shrnout její hlavní body. Dle důvodové zprávy statutu evropské 

soukromé společnosti má statut evropské soukromé společnosti v případě jeho přijetí 

podpořit malé a střední podniky, které tvoří více než 99 % společností v rámci Evropské 

unie, a to zejména z pohledu jejich konkurenceschopnosti tak, aby bylo usnadněno 

jejich zakládání a činnost na jednotném trhu právě prostřednictvím SPE. Dle podniknuté 

                                                 
413 Vzhledem ke statutu evropské soukromé společnosti, který pro označení evropské soukromé 
společnosti v čl. 1 zavádí zkratku SPE, budu i já nadále pro evropskou soukromou společnost užívat 
zkratku „SPE“. 
414 Dále jako „důvodová zpráva statutu evropské soukromé společnosti“. 
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studie se totiž malé a střední podniky potýkají s právními a správními překážkami při 

svém rozvoji na vnitřním trhu. SPE má tuto zátěž odstranit. Důvodová zpráva statutu 

evropské soukromé společnosti uvádí, že pro založení SPE by nebyl vyžadován 

přeshraniční prvek, jak je tomu u v současnosti existujících forem nadnárodního 

sdružení osob. Důvodová zpráva statutu evropské soukromé společnosti nad rámec toho 

podotýká, že druhou variantou pomoci malému a střednímu podnikání může být 

harmonizace základních ustanovení právní úpravy „společnosti s ručením omezeným“ 

v rámci jednotlivých národních úprav. Přijetí nového druhu nadnárodní formy sdružení 

osob v podobě ESP je ale výhodné právě proto, že se jakkoliv nedotkne již existujících 

národních úprav. 

5.3. Základní charakteristika SPE 

Základní znaky SPE jsou vypočteny v čl. 3 odst. 1 statutu evropské soukromé 

společnosti. Těmito základními znaky jsou právní subjektivita, osobní základ tvořený 

fyzickými nebo právnickými osobami415, rozvržení základního kapitálu na obchodní 

podíly, zákaz veřejného nabízení nebo veřejného upisování obchodních podílů 

a omezené ručení společníků pouze do částky, kterou společník upsal, nebo s jehož 

upsáním souhlasil. 

Dle čl. 4 odst. 1 statutu evropské soukromé společnosti se SPE postupně řídí 

nejprve právní úpravou obsaženou ve statutu evropské soukromé společnosti, dále 

stanovami SPE416 a nakonec právem, včetně ustanovení provádějících právo 

Společenství, které se vztahuje na soukromé společnosti s ručením omezeným 

v členském státě, v němž má SPE své sídlo417. 

Koncepce základního kapitálu SPE je stejná jako koncepce základního kapitálu 

společnosti s ručením omezeným dle zákona o obchodních korporacích. Dle čl. 19 odst. 

4 statutu evropské soukromé společnosti musí základní kapitál SPE činit alespoň 1 

EUR. Výkladem ustanovení § 142 odst. 1 zákona o obchodních korporacích dospějeme 

                                                 
415 Čl. 3 odst. 3 statutu evropské soukromé společnosti vysvětluje, že právnickou osobou se rozumí 
jakákoliv společnost nebo podnik ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, evropská akciová 
společnost podle nařízení (ES) 2001/2157, dále jen „evropská společnost“, evropská družstevní 
společnost podle nařízení Rady (ES) č. 1435/2003, evropské hospodářské zájmové sdružení podle 
nařízení Rady (EHS) č. 2137/85 a SPE. 
416 Ovšem pouze v rámci oblastí, které jsou výslovně uvedeny v příloze I statutu evropské soukromé 
společnosti. 
417 Dále jako „použitelné vnitrostátní právo“, viz čl. 4 odst. 1 statutu evropské soukromé společnosti. 
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ohledně společnosti s ručením omezeným k obdobnému závěru, a to že společnost 

s ručením omezeným musí mít základní kapitál ve výši alespoň 1 Kč. K tomuto řešení 

bylo dle důvodové zprávy statutu evropské soukromé společnosti přistoupeno z důvodu, 

že ochrana věřitelů není v praxi docílena prostřednictvím základního kapitálu 

společnosti, ale prostřednictvím jiných právních prostředků. Proto je ve statutu evropské 

soukromé společnosti upuštěno od koncepce základního kapitálu jakožto garančního 

fondu věřitelů. Tato změna by měla taktéž přispět k usnadnění zakládání nových 

podniků. 

Statut evropské soukromé společnosti upravuje v rámci čl. 26 a násl. 

i organizační strukturu SPE. Dle čl. 26 odst. 2 statutu evropské soukromé společnosti 

mohou společníci určit organizační strukturu SPE, ovšem nemohou se odchýlit od 

výslovné úpravy obsažené ve statutu evropské soukromé společnosti. Dle čl. 26 odst. 1 

statutu evropské soukromé společnosti je řídící orgán jediným obligatorním orgánem 

SPE, kdy: „Řídící orgán může vykonávat všechny pravomoci, jejichž výkon společníky 

nepožaduje toto nařízení nebo stanovy.“ Řídícím orgánem se dle čl. 2 odst. 1 písm. d) 

rozumí jeden nebo více jednatelů, představenstvo (dualistický systém) nebo správní 

rada (monistický systém). 

5.4. Rozhodovací pravomoc společníků 

Statut evropské soukromé společnosti podrobněji neupravuje „orgán sdružující 

společníky“, jak to činí § 167 a násl. zákona o obchodních korporacích v podobě valné 

hromady společnosti s ručením omezeným. Nicméně z čl. 27 odst. 3 věty první statutu 

evropské soukromé společnosti lze dovodit, že pokud stanovy SPE v souladu s přílohou 

I statutu evropské soukromé společnosti, konkrétně Kapitolou V Organizace SPE, 

zakotví orgán sdružující společníky, tak jím i v případě SPE musí být valná hromada. 

Z čl. 4 odst. 1 statutu evropské soukromé společnosti dále vyplývá, že otázky týkající se 

valné hromady, avšak neupravené statutem evropské soukromé společnosti nebo 

přijatými stanovami bude třeba řešit na základě použitelného vnitrostátního práva, kdy 

v případě právního řádu České republiky se bude jednat zejména o ustanovení § 167 

a násl. zákona o obchodních korporacích. V následujícím výkladu budu z hlediska 

zaměření této rigorózní práce o SPE pojednávat z pohledu zákona o obchodních 

korporacích. 
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5.4.1. Působnost svěřená společníkům 

Čl. 27 odst. 1 statutu evropské soukromé společnosti vypočítává minimální 

okruh otázek, o kterých musí být vždy rozhodnuto usnesením společníků. Dle čl. 27 

odst. 2 statutu evropské soukromé společnosti musí být zde taxativně vypočtená 

rozhodnutí navíc přijata kvalifikovanou většinou, kdy tato nesmí činit méně než dvě 

třetiny všech hlasovacích práv spojených s obchodními podíly vydanými SPE.  

Dle čl. 4 odst. 1 statutu evropské soukromé společnosti bude do rozhodovací 

působnosti společníků SPE vždy patřit i působnost vypočtená v § 190 odst. 2 zákona 

o obchodních korporacích, ledaže statut evropské soukromé společnosti nebo stanovy 

SPE určí jinak. Rozhodovací působnost společníků SPE tedy bude vzhledem k § 190 

odst. 2 zákona o obchodních korporacích širší v těch otázkách, které statut evropské 

soukromé společnosti nebo stanovy SPE svěří společníkům SPE nad rámec zákona 

o obchodních korporacích. 

5.4.1.1. Rozdíly oproti úpravě zákona o obchodních korporacích 

Do působnosti společníků SPE dle čl. 27 odst. 1 písm. b) statutu evropské 

soukromé společnosti náleží pravomoc rozhodovat o podání návrhu na vyloučení 

společníka soudem.418 Společníci v daném případě rozhodují dle čl. 27 odst. 2 statutu 

evropské soukromé společnosti kvalifikovanou většinou. Dle čl. 17 odst. 1 statutu 

evropské soukromé společnosti daný návrh podává přímo SPE, resp. za ni její řídící 

orgán. Dle mého je přitom řídící orgán rozhodnutím společníků vázán. Jak jsem již 

uvedl v pojednání o návrhu na vyloučení společníka soudem v rámci pojednání 

o působnosti valné hromady, tak dle § 204 zákona o obchodních korporacích v rámci 

společnosti s ručením omezeným o podání návrhu na vyloučení společníka soudem 

rozhoduje pouze jednatel společnosti. 

Společníci SPE dále dle čl. 27 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 18 statutu 

evropské soukromé společnosti rozhodují o „vystoupení společníka“, resp. o odkoupení 

jeho obchodního podílu v taxativně stanovených případech419. Dle zákona o obchodních 

                                                 
418 Čl. 27 odst. 1 písm. b) statutu evropské soukromé společnosti dle mého vzhledem k čl. 17 odst. 1 
statutu evropské soukromé společnosti danou působnost chybně stanoví pouze jako „vyloučení 
společníka“, když přesnější by bylo „podání návrhu na vyloučení společníka soudem“.  
419 Jedná se o případy, kdy SPE byla připravena o významnou část svých aktiv, kdy sídlo SPE bylo 
přemístěno do jiného členského státu, kdy se činnosti SPE podstatně změnily nebo kdy alespoň tři roky 
nebyly vyplaceny dividendy, i když finanční situace SPE by vyplacení dividend umožňovala. 
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korporacích oproti tomu o vystoupení společníka ze společnosti s ručením omezeným 

valná hromada nerozhoduje. 

Statut evropské soukromé společnosti dále na rozdíl od zákona o obchodních 

korporacích v čl. 27 odst. 1 písm. f) a g) společníkům SPE svěřuje působnost v oblasti 

rozhodnutí o nabytí a zpětném odkoupení vlastních obchodních podílů
420. Čl. 23 odst. 1 

statutu evropské soukromé společnosti stanoví pouze omezení, že: „SPE nesmí přímo 

ani nepřímo upisovat své vlastní obchodní podíly.“  

Statut evropské soukromé společnosti dále v čl. 27 odst. 2 stanovuje požadavek 

kvalifikované většiny pro přijetí rozhodnutí o poskytnutí plnění ve prospěch společníků. 

Zákon o obchodních korporacích naopak dle § 171 odst. 1 a 2 a contrario pro přijetí 

rozhodnutí o rozdělení zisku kvalifikovanou většinu nevyžaduje. 

5.4.2. Iniciování rozhodovacího procesu společníků 

Jak jsem již uvedl výše, tak statut evropské soukromé společnosti podrobněji 

výslovně neupravuje otázky týkající se valné hromady, pouze okrajově upravuje některé 

otázky týkající se obecně iniciování rozhodovacího procesu společníků. 

Čl. 27 odst. 3 věta první a druhá statutu evropské soukromé společnosti stanoví, 

že: „Přijetí usnesení nevyžaduje uspořádání valné hromady. Řídící orgán poskytne všem 

společníkům návrhy usnesení spolu s dostatečnými informacemi, aby jim umožnil 

přijmout rozhodnutí se znalostí věci.“ Čl. 27 odst. 3 věta druhá statutu evropské 

soukromé společnosti tedy v rámci SPE zakotvuje rozhodování per rollam, obdobně 

jako zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 175 a násl. Čl. 27 odst. 3 věta 

druhá statutu evropské soukromé společnosti se nicméně dle mého použije i na 

iniciování rozhodovacího procesu společníků v podobě valné hromady, pokud její 

zřízení nařídí stanovy SPE. V případě svolání valné hromady společnosti s ručením 

omezeným dle ustanovení § 181 a násl. zákona o obchodních korporacích sice není 

povinnost poskytnout společníkům potřebné podklady společně s pozvánkou stanovena 

výslovně zákonem, ale lze ji dovodit právním výkladem, k tomu blíže viz pojednání 

o přílohách pozvánky v rámci pojednání o svolání valné hromady. Jak dle statutu 

evropské soukromé společnosti, tak i dle zákona o obchodních korporacích tedy musí 

                                                 
420 SPE může na rozdíl od společnosti s ručením omezeným řídící se úpravou zákona o obchodních 
korporacích nabýt vlastní podíl i prostřednictvím smlouvy o převodu podílu. 
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být v obou případech společníkům předložen návrh usnesení/rozhodnutí včetně 

dostatečných informací/podkladů nezbytných pro jeho přijetí.  

Iniciování rozhodovacího procesu společníků je v čl. 27 odst. 3 věta druhá 

statutu evropské soukromé společnosti primárně svěřeno do pravomoci řídícího orgánu 

SPE. Statut evropské soukromé společnosti v čl. 29 odst. 1 ovšem, obdobně jako zákon 

o obchodních korporacích v § 187 a § 175 odst. 1, zakotvuje právo kvalifikovaného 

společníka, konkrétně společníků, kteří drží alespoň 5 % hlasovacích práv spojených 

s obchodními podíly SPE,421 požadovat, aby řídící orgán SPE předložil společníkům 

návrh usnesení dle čl. 27 odst. 3 statutu evropské soukromé společnosti. Pokud by řídící 

orgán SPE svoji povinnost nesplnil, tak má kvalifikovaný společník právo předložit 

daný návrh usnesení společníkům sám. Kvalifikovaný společník tedy ve výsledku není 

odkázán na řídící orgán SPE, stejně jako kvalifikovaný společník dle § 187 odst. 2 

zákona o obchodních korporacích. 

5.4.3. Záznam usnesení 

Čl. 27 odst. 3 věta třetí statutu evropské soukromé společnosti stanovuje, že 

usnesení společníků se zaznamenají v písemné formě. Statut evropské soukromé 

společnosti tudíž zakotvuje povinnost pořízení „písemného záznamu usnesení 

společníků“. Zákon o obchodních korporacích oproti tomu v rámci rozhodování per 

rollam obdobné ustanovení neobsahuje. 

Čl. 27 odst. 3 věta čtvrtá statutu evropské soukromé společnosti dále stanoví, že 

společníkům se zašle kopie přijatých rozhodnutí, tedy kopie písemného záznamu 

usnesení společníků. Zákon o obchodních korporacích stanoví obdobně v rámci zápisu 

z valné hromady v ustanovení § 188 odst. 3 a § 189 odst. 1 písm. d) a de facto i v rámci 

rozhodování per rollam, jelikož ustanovení § 177 zákona o obchodních korporacích 

stanoví, že rozhodnutí oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu 

všem společníkům.422 Dle zákona o obchodních korporacích přitom dle mého nestačí 

kopie, ale originál „záznamu“, k tomu viz pojednání o zaslání zápisu. 

                                                 
421 Statut evropské soukromé společnosti na rozdíl od zákona o obchodních korporacích výslovně v čl. 29 
odst. 3 stanoví, že stanovy SPE mohou daná práva přiznat společníkům, kteří drží méně než 5 % 
hlasovacích práv spojených s obchodními podíly SPE nebo dokonce každému společníkovi. Čl. 29 odst. 3 
statutu evropské soukromé společnosti je přitom pouze jednostranně dispozitivní. 
422 Dle mého lze z dané úpravy, stejně jako doposud z § 130 obchodního zákoníku, dovodit, že oznámení 
musí být učiněno v písemné formě. Obdobně dle dosavadní právní úpravy dovozuje i část jurisprudence, 
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5.4.4. Jednočlenná SPE 

Statut evropské soukromé společnosti v čl. 27 odst. 5 upravuje i případ, kdy by 

SPE měla pouze jednoho společníka, kdy stanoví, že: „Pokud má SPE pouze jednoho 

společníka, vykonává práva a plní povinnosti společníků SPE stanovená tímto 

nařízením a stanovami SPE.“ Vedle statutu evropské soukromé společnosti se na 

jednočlennou SPE dále dle čl. 4 odst. 1 statutu evropské soukromé společnosti použijí 

ustanovení § 11 až 14 zákona o obchodních korporacích a ustanovení Dvanácté 

směrnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
viz ELIÁŠ, Karel. Společnost s ručením omezeným. Praha: Prospektrum, 1997. ISBN 80-7175-047-6., 
s. 154. 
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Závěr 

Z obsahu této rigorózní práce vyplývá, že úprava společnosti s ručením 

omezeným, konkrétně úprava její valné hromady, měla dle dosavadní právní úpravy 

několik nedostatků a nejasností. Úprava nového občanského zákoníku a zejména úprava 

zákona o obchodních korporacích reaguje na některé tyto nedostatky a nejasnosti, kdy je 

více či méně odstraňuje. Přesto i v souvislosti s novou právní úpravou mohou vyvstat 

některé problémy, které se bude muset opětovně snažit vyřešit jurisprudence a zejména 

judikatura. 

Právní úprava zákona o obchodních korporacích rámcově zachovává základní 

rysy společnosti s ručením omezeným a její valné hromady zakotvené dosavadní právní 

úpravou. Došlo ovšem i k několika podstatným změnám. Z právní úpravy společnosti 

s ručením omezeným téměř zcela vymizely odkazy na právní úpravu akciové 

společnosti, které dle dosavadní právní úpravy do značné míry na společnost s ručením 

omezeným kladly zbytečnou zátěž. V rámci úpravy společnosti s ručením omezeným 

obsažené v zákoně o obchodních korporacích dále dochází ke změně pojetí základního 

kapitálu, odstranění omezení řetězení jednočlenných společností s ručením omezeným, 

odstranění omezení maximálního počtu společníků, odstranění koncepce jednotnosti 

podílu, připuštění existence více druhů podílů, odstranění omezení příplatkové 

povinnosti, umožnění jednostranného vystoupení společníka ze společnosti v taxativně 

stanovených případech, umožnění existence kolektivního statutárního orgánu aj. Z takto 

uvedeného vyplývá, že dochází k většímu uvolnění právní úpravy společnosti s ručením 

omezeným, kdy společníkům je umožněno, aby ve větší míře modelovali podobu 

společnosti s ručením omezeným dle svých představ. Tyto změny mají více či méně 

vliv také na valnou hromadu společnosti s ručením omezeným. 

V rámci zákona o obchodních korporacích dochází k podstatným změnám i ve 

vztahu k nejvyššímu orgánu společnosti s ručením omezeným v podobě valné hromady. 

Velmi významná změna spočívá v tom, že je výslovně umožněno, aby společenská 

smlouva snížila kvórum valné hromady pod zákonem dispozitivně stanovené minimum 

v podobě přítomnosti společníků s polovinou všech hlasů. Tato změna má dle mého vliv 

i na možnost konání náhradní valné hromady. Konání náhradní valné hromady bude dle 

mého nadále přípustné na základě výslovné úpravy ve společenské smlouvě, a to právě 

za využití oboustranné dispozitivnosti úpravy kvóra valné hromady.  Právní úprava 
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zákona o obchodních korporacích dále bez výslovného omezení umožňuje společenské 

smlouvě stanovit většinu potřebnou pro přijetí usnesení valné hromady, tedy i jako 

méně než prostou většinu hlasů přítomných společníků. Jisté omezení je nicméně nutné 

dovodit z principů vztahujících se k právní úpravě valné hromady společnosti s ručením 

omezeným v podobě práva společníků podílet se na řízení společnosti, poctivého 

obchodního styku a principu dobrých mravů. Zákon o obchodních korporacích dále 

nově stanovuje, že součástí pozvánky na valnou hromadu musí být v rámci jednotlivých 

bodů pořadu i návrhy usnesení valné hromady. Tato povinnost může na jednu stranu 

přispět k ochraně společníků, ale na druhou stranu může do jisté míry omezit pružnost 

rozhodování valné hromady. Významnou změnou je i to, že zákon o obchodních 

korporacích nově výslovně řeší, jak postupovat v případě, kdy by na zasedání valné 

hromady nebyli zvoleni její funkcionáři v podobě předsedy a zapisovatele. Tím dochází 

k odstranění překážky, která podle právního názoru vysloveného judikaturou dle 

dosavadní právní úpravy bránila konání valné hromady. Dle mého lze dále nově v rámci 

úpravy zákona o obchodních korporacích dovodit nikoliv pouhé práva, ale i povinnost 

společníka svolat valnou hromadu v případě, kdy společnost nemá jednatele nebo ten 

dlouhodobě neplní své povinnosti. Tímto dochází k většímu vtáhnutí společníků do 

vnitřních poměrů a fungování společnosti. Právní úprava zákona o obchodních 

korporacích dále odstraňuje nejasnost, která existovala dle dosavadní právní úpravy, 

a to zda k projednání záležitosti neuvedené v pozvánce na valnou hromadu postačí 

pouze přítomnost všech společníků, nebo jestli je vyžadován i jejich souhlas, kdy 

výslovně stanoví, že je vyžadována přítomnost i souhlas všech společníků. Dle mého 

ovšem nová právní úprava nedostatečně reaguje na nejasnosti doposud spojené se 

zastoupením společníka na valné hromadě. V souvislosti se zastoupením společníka na 

valné hromadě se jich i dle nové právní úpravy nabízí hned několik. Některé z nich lze 

vyřešit na základě právního výkladu, ale jiné jsou dosti sporné. Nová právní úprava dále 

systematicky vyčleňuje úpravu jednočlenných společností mimo úpravu společnosti 

s ručením omezeným, a to společně pro všechny kapitálové společnosti, což spatřuji 

jako pozitivum. Tato úprava dále přináší i věcné změny, které dle mého bohužel působí 

více výkladových problémů než dosavadní právní úprava. 

Z hlediska společnosti s ručením omezeným a její valné hromady je taktéž 

významná otázka nadnárodní právní úpravy. Na půdě Evropské unie existuje snaha 
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zakotvit novou nadnárodní formu sdružení osob v podobě evropské soukromé 

společnosti (Societas Privata Europaea), neboli SPE. Tato snaha byla doposud 

neúspěšná, ale v budoucnu tomu může být jinak. Úprava evropské soukromé 

společnosti a rozhodovacího procesu jejích společníků je obdobná úpravě společnosti 

s ručením omezeným a její valné hromady dle zákona o obchodních korporacích. Oproti 

úpravě zákona o obchodních korporacích je ovšem ještě více dispozitivní. Mezi danými 

úpravami dále existují i některé odchylky, týkající se například šíře rozhodovací 

působnosti společníků. 
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General Meeting of Limited Liability Company after 

recodification 

(operation, calling, quorum, appearance and procedure) 

As a subject of my thesis I chose a topic connected with a Limited Liability 

Company. A limited Liability Company was in our territory since its first regulation 

a very popular type of company. During time the regulation of a Limited Liability 

Company has undertaken a few changes. The biggest change may be connected with 

enactment of the “New Civil Code” and the “Commercial Corporation Act”. Therefore 

I chose to analyze the changes connected with these two acts especially with the 

Commercial Corporation Act. I did not focus on the whole Limited Liability Company 

but only on its highest and most important body called the General Meeting. I also left 

out the decision-making process and the determination of General meeting’s decision 

validity because I think this can be a subject of a separate thesis. 

In the beginning of my thesis I first describe the historical development in the 

regulation of Limited Liability Company. Then I explain the main terms connected with 

a Limited Liability Company and its General Meeting because these are important to 

understand the nature of General Meeting and can also sometimes help to solve unclear 

or absent parts of regulation.  

In the main part of my thesis I try to identify the changes that the Commercial 

Corporation Act had on the regulation of General Meeting. I primarily focus on the 

unclear or absent parts of the regulation. I use opinions stated by the jurisprudence and 

the judicature concerning previous regulation and compare how it is reflected in the 

regulation of the Commercial Corporation Act. When it is possible I also try to include 

my own opinion on the matter or present the possible change in the regulation if I think 

there is a problem present. 

The Commercial Corporation Act preserves the conception of a Limited 

Liability Company but also brings several very important changes into its regulation. 

For example the Articles of Incorporation can not only heighten but also lower the 

quorum of General Meeting or the portion of votes needed to make a General Meeting’s 

decision. The Commercial Corporation Act also solves the problem which comes up 

when the functionaries of the General Meeting are not elected and the issue how to 



157 
 

change the program of General Meeting on its session. These are only some of the 

biggest changes connected with the Commercial Corporation Act that affect the General 

Meeting of a Limited Liability Company. 

The changes that the Commercial Corporation Act brought into the regulation of 

a Limited Liability Company especially into the regulation of General Meeting are 

undoubtedly beneficial. A lot of the unclear or absent parts of the regulation were 

cleared but some still remain. I think the most omitted part of the regulation is the 

representation of associate. 
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