
Rigorózní práce „Postavení společníka v osobní obchodní společnosti“ se zabývá 

především právy a povinnostmi společníků, resp. komplementářů, které těmto osobám při 

vzniku jejich účasti ve veřejné obchodní společnosti, resp. komanditní společnosti (Společnost), 

vznikají. Těžištěm této práce je pojednání o těchto právech a povinnostech ve světle 

rekodifikace, tj. nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 

90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

Oba v předchozí větě zmíněné zákony nabyly účinnost 1. 1. 2014. Rigorózní práce si dala za 

cíl nejen popis těchto jednotlivých práv a povinností společníka veřejné obchodní společnosti 

a komanditní společnosti, ale rovněž jejím cílem bylo i popsat jednotlivé problémy, které 

rekodifikace s sebou přinesla a z těchto problémů, pokud to jenom trochu bylo možné, najít 

východisko. Práce tak na jedné straně řeší práva společníka, kterými jsou právo společníka na 

podíl na zisku, právo na náhradu výdajů, které společník vynaložil při zařizování záležitostí 

Společnosti, právo společníka na vypořádací podíl, právo společníka na likvidačním zůstatku. 

Práce rovněž řeší problematiku statutárního orgánu Společnosti, obchodního vedení 

Společnosti, právo společníka na informace, právo společníka podat jménem Společnosti 

žalobu na splnění vkladové povinnosti, právo společníka podat jménem společnosti žalobu na 

odčinění újmy. Na straně druhé práce pojednává o jednotlivých povinnostech, kterými jsou 

povinnost loajality, povinnost společníka postupovat s péčí řádného hospodáře, vkladová 

povinnost společníka, povinnost společníka osobně se účastnit na podnikání Společnosti, ručení 

společníka za dluhy společnosti, povinnosti společníka zdržet se konkurenčního jednání. Práce 

rovněž pojednává o úpravě podílu společníka ve Společnosti, tj. o obecné úpravě podílu, 

kvalitativní a kvantitativní stránce podílu, převodu a přechodu podílu, zastavení podílu, o podílu 

ve společném jmění manželů a ve spoluvlastnictví. Konečně práce se rovněž zaobírá otázkou 

vzniku a zániku účasti společníka ve Společnosti. 

Domnívám se, že práce může případnému čtenáři nabídnout komplexní náhled do problematiky 

postavení společníka v osobní obchodní korporaci a pokud ne, alespoň by mohla čtenáři 

nabídnout základ pro jeho bádání, když práce je zpracována z velkého množství odborné 

literatury a článků, které jsou v hojné míře v práci citovány a je tak možné si pro vlastní potřeby 

tuto literaturu nalézt 


