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nebo prodloužení trvání společnosti ..................................................................................... 13 
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11.1 Obecně k přechodu podílu...................................................................................... 45 

11.2 Smrt společníka – fyzické osoby ............................................................................ 46 

11.3 Zánik společníka – právnické osoby ...................................................................... 48 
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1. Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi ukončení účasti společníka ve společnosti s 

ručením omezeným (dále též „společnost“). Jedná se o téma velmi široké, o kterém bylo v 

odborné (a také laické) literatuře napsáno mnoho. Zvýšená pozornost, která je ukončení účasti 

společníka ve společnosti věnována, je způsobena mj. velkou oblibou společnosti s ručením 

omezeným u široké veřejnosti1 a s tím související potřebou řešit velké množství situací, se 

kterými se právní i uživatelská veřejnost každodenně potýká.    

Tato práce má za cíl jednotlivé možnosti zániku účasti společníka popsat a pokouší se 

odpovědět na některé otázky, které se v souvislosti s relativně novou právní úpravou zákona 

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

(dále též „ZOK“ či „zákon o obchodních korporacích“) objevily a které vzhledem 

k výrazné modifikaci úpravy oproti zákonu č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále též 

„obchodní zákoník“) mohou činit obtíže. V práci je věnována pozornost nejen dílčím 

možnostem ukončení účasti společníka, ale také důležitým institutům, které se s jednotlivými 

možnostmi pojí, jako např. vypořádacímu podílu či uvolněnému podílu. Naopak cílem této 

práce není obsáhnout veškerou problematiku všech způsobů ukončení účasti společníka ve 

společnosti, a to z důvodu širokého rozsahu materie.  

Přestože je zákon o obchodních korporacích a s ním úzce související zákon č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále též „NOZ“ či „občanský zákoník“) účinný již přes tři roky2, 

stále se soudy v mnohých případech zabývají úpravou dle obchodního zákoníku a spousta 

legislativních problémů stále nebyla judikaturou uspokojivě vyřešena. Nadto se dá v blízké 

době očekávat novelizace stávající právní úpravy, kterou lze v mnoha případech považovat za 

potřebnou.  

Práce vychází zejména z textu právních předpisů, z komentářové literatury a odborných 

článků. V neposlední řade práce zpracovává rozhodovací praxi soudů vyšších instancí, která 

je bezesporu jedním z nejdůležitějších pramenů řešení výkladových problémů právní úpravy. 

V práci je použita jak judikatura starší, která se však stále aplikuje na situace vzniklé po 1. 

lednu 2014, tak judikatura zabývající se již novou právní úpravou.  

                                                      
1 Dle Statistické ročenky České republiky pro rok 2016 sestavené Českým statistickým úřadem ke dni 23. 

listopadu 2016 tvoří v České republice společnosti s ručením omezeným více než 50% registrovaných 

právnických osob (viz její str. 386).  
2 Práce odráží stav ke dni 13. března 2017.    
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2. Společnost s ručením omezeným  

Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové obchodní společnosti, má však 

určité rysy osobních společností.3 Přestože se jedná o mladší formu obchodní společnosti (ve 

srovnání např. s akciovou společností), je pro své jednoduché založení a relativně 

nekomplikovanou právní úpravu (a z ní vyplývající vyšší míru volnosti, s jakou si společníci 

mohou nastavit právní poměry uvnitř společnosti) oblíbenou formou obchodní společnosti, 

kterou si lidé vybírají ke své podnikatelské či jiné činnosti.4 Jedná se o uzavřenou společnost, 

kde k převodu podílu na jiného společníka či třetí osobu bude ve většině případů třeba 

souhlasu nejvyššího orgánu společnosti a změna v osobě společníka se promítne ve změně 

společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku a v neposlední řadě také v zápisu v 

seznamu společníků. 5  

V případě, že společnost s ručením omezeným zakládá jediný zakladatel, je 

zakladatelským dokumentem zakladatelská listina. Naproti tomu pokud je zakladatelů více, 

zakládá se společnost s ručením omezeným společenskou smlouvou. Oba dokumenty musí 

mít při založení formu notářského zápisu.6 

Společnost s ručením omezeným se zakládá přijetím společenské smlouvy (resp. 

zakladatelské listiny). Zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník stanoví 

minimální náležitosti společenské smlouvy (resp. zakladatelské listiny), dává však 

společníkům velkou míru volnosti k tomu, aby si ve společenské smlouvě (resp. zakladatelské 

listině) upravili způsob fungování společnosti dle svého uvážení a potřeb.7 Společenská 

smlouva je tedy považována za projev autonomní vůle společníků,8 kteří si mohou do značné 

míry upravit i způsoby zániku účasti společníků společnosti, a to tehdy, je-li to zákonem 

připuštěno. Společnost pak vzniká konstitutivním zápisem do obchodního rejstříku.  

                                                      
3 To se projevuje např. v tom, že (i) společníci mají široké právo na informace (srov. ustanovení § 155 ZOK, (ii) 

o zrušení a zániku společnosti rozhodují primárně všichni společníci, nikoli valná hromada (srov. ustanovení § 

190 ZOK) nebo (iii) společník může v zákonem stanovených případech ze společnosti vystoupit (srov. 

ustanovení § 202 ZOK). 
4 Štenglová, I. in BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava; ŠTENGLOVÁ, Ivana. Společnost s ručením omezeným. 2. vyd. 

Praha: C.H. Beck, 2006, str. 8. 
5 Lochmanová, L. in BĚLOHLÁVEK, Alexander J., Tomáš HORÁČEK a Vít HORAČEK. Komentář k zákonu o 

obchodních korporacích. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, str. 645. 
6 Srov. ustanovení § 8 a 776 odst. 2 ZOK. 
7 Dědič, J. in ŠTENGLOVÁ, Ivana, Jan DĚDIČ a Miloš TOMSA. Základy obchodního práva: vysokoškolská 

učebnice. Praha: Leges, 2014. str. 266-267. 
8 Pokorná, J. in LASÁK, Jan a kol. Zákon o obchodních korporacích: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 

2014, str. 860. 
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3. Společníci společnosti s ručením omezeným 

3.1 Obecně ke společníkům společnosti s ručením omezeným 

Společníky společnosti s ručením omezeným mohou být jak osoby fyzické, tak osoby 

právnické. Vzhledem k tomu, že je společnost s ručením omezeným jakousi přechodnou 

formou mezi kapitálovými a osobními společnostmi, mají společníci relativně výhodné 

postavení, jelikož nepřebírají neomezené ručení za závazky společnosti, avšak jsou se 

společností (a jejím provozem a vedením) poměrně úzce spojeni. Jejich postavení se 

neomezuje pouze na postavení investora bez ingerence do chodu společnosti a v mnoha 

případech se na podnikání společnosti podílejí. 

3.2 Práva a povinnosti společníků 

Účast ve společnosti a práva a povinností z této účasti vyplývající představují podíl 

společníka ve společnosti. Výše podílu se určuje jako poměr vkladu společníka připadající na 

tento podíl k výši základního kapitálu společnosti (ledaže společenská smlouva určí jinak). 

Podíl může být představován kmenovým listem jakožto cenným papírem na řad, který se 

převádí rubopisem. Možnost vydávat kmenové listy musí být stanovena ve společenské 

smlouvě společnosti.9 Společenská smlouva dále může stanovit, že společník může společník 

vlastnit více podílů, a to i různého druhu,10 s kterými mohou být spojena různá práva a 

povinnosti. Podíl, se kterým nejsou spojená taková zvláštní práva a povinnosti, se označuje 

jako podíl základní.  

Z účasti ve společnosti společníkovi vyplývají práva a povinnosti. Společník má jednak 

práva majetková a jednak práva nemajetková. Majetkovým právem je zejména právo na 

dividendu (podíl na zisku), podíl na likvidačním zůstatku společnosti a právo na vypořádací 

podíl (více k vypořádacímu podílu viz část 7 této práce). Mezi nemajetková práva patří právo 

podílet se na řízení společnosti (a s tím související právo účastnit se valné hromady a hlasovat 

na ní), právo na informace od jednatelů společnosti o jejím stavu, právo nahlížet do dokladů 

společnosti a kontrolovat údaje tam obsažené,11 případně podat společnickou žalobu u soudu 

na jiného společníka, a tím se mj. domáhat jeho vyloučení (více k vyloučení společníka viz 

část 9 této práce).  

                                                      
9 Dědič, J. in ŠTENGLOVÁ, Ivana, Jan DĚDIČ a Miloš TOMSA., op. cit. sub 7., str. 271. 
10 Srov. ustanovení § 135 odst. 2 ZOK. 
11 Srov. ustanovení § 155 ZOK. 
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Některé povinnosti společníka stanovuje přímo zákon. Takovými povinnostmi jsou 

např. povinnost loajality, vkladová povinnost, ručení za dluhy společnosti, a v případě zániku 

účasti společníka, na jehož podíl byl vydán kmenový list, povinnost tento kmenový list 

odevzdat společnosti. Další povinnosti může navíc stanovit společenská smlouva, a to např. 

povinnost zákazu konkurence, či povinnost příplatková, při jejímž neplnění může být 

společník ze společnosti vyloučen.12 

3.3 Vznik účasti společníka ve společnosti 

Společníci nabývají účast ve společnosti dvojím způsobem, a to buď originárně nebo 

derivativně.  

Originárně se účast nabývá převzetím vkladové povinnosti, přeměnou společnosti ve 

formě fúze nebo rozdělení anebo vydržením podílu ve společnosti. Derivativně lze účast 

nabýt především převodem podílu na jiného společníka nebo třetí osobu. Za derivativní 

způsob nabytí účasti ve společnosti lze rovněž považovat dědění podílu nebo přechod podílu 

na právního nástupce právnické osoby, která zanikla s právním nástupcem (přeměnou 

společnosti), popř. rozdělení podílu a následné nabytí jeho části.13 

3.4 Zánik účasti společníka ve společnosti 

Způsoby ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným upravují zejména 

ustanovení § 202 a násl. zákona o obchodních korporacích, které upravují (i) převod podílu či 

jeho přechod, (ii) vystoupení společníka ze společnosti, (iii) dohodu o ukončení účasti 

společníka ve společnosti, (iv) vyloučení společníka, (v) zrušení účasti společníka soudem, 

(vi) zánik účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením vedeným proti společníkovi, 

a (vii) zánik účasti společníka v souvislosti s výkonem rozhodnutí nebo exekucí postižením 

podílu společníka.14 Dále k zániku účasti společníka může dojít v souvislosti se zánikem 

samotné společnosti či zánikem vkladu při snižování základního kapitálu společnosti a 

samozřejmě smrtí samotného společníka jakožto fyzické osoby a zánikem společníka jakožto 

právnické osoby. Výčet způsobů zániku účasti společníka ve společnosti s ručením 

omezeným je taxativní.15 

                                                      
12 Dědič, J. in ŠTENGLOVÁ, Ivana, Jan DĚDIČ a Miloš TOMSA, op. cit. sub 7, str. 277 – 278. 
13 Tamtéž, str. 268. 
14 Tamtéž, str. 269. 
15 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. října 2006, sp. zn. 29 Odo 331/2006. 
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V následujícím textu se budu podrobněji zabývat většinou výše uvedených možností 

ukončení účasti společníka.  

4. Vystoupení společníka ze společnosti  

4.1 Obecně k vystoupení společníka ze společnosti  

V rámci právní úpravy zániku účasti společníka ve společnosti zařadil zákonodárce na 

prvé místo ukončení účasti společníka vystoupením, přestože tento způsob ukončení účasti 

není příliš obvyklý. Společník může ze společnosti vystoupit, jen připouští-li to zákon o 

obchodních korporacích. Jedná se o jednostranné právní jednání společníka v souladu 

s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a společenskou smlouvou (resp. 

zakladatelskou listinou). Možnost společníka rozhodnout se, zda za určitých okolností ve 

společnosti setrvá nebo z ní vystoupí, umocňuje nazírání na společnost s ručením omezeným 

jako na společnost smíšenou (tedy na společnost, která je na rozhraní společnosti osobní a 

kapitálové), v níž se přihlíží k motivaci společníka být na společnosti účasten.16 

V režimu zákona o obchodních korporacích může společník ze společnosti vystoupit 

v situacích, „kdy dochází ke kruciálním změnám ve společnosti – tato pravidla jsou 

dispozitivní.“17 Mělo by tím dojít ke garanci zachování statu quo v době, kdy společník podíl 

ve společnosti nabyl, ledaže by s určitými, obvykle velmi podstatnými, změnami ve 

společnosti souhlasil. Právní úprava dle obchodního zákoníku nedávala tolik možností 

k vystoupení společníka jako aktuální úprava zákona o obchodních korporacích. Stejně jako 

dle současné úpravy však mohli ze společnosti vystoupit společníci či akcionáři nesouhlasící 

se změnou právní formy společnosti dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev (dále též „zákon o přeměnách“).   

V textu zákona o obchodních korporacích nalezneme tři ustanovení upravující možnost 

společníka ze společnosti vystoupit, a to (i) ustanovení § 164 a násl. upravující možnost 

vystoupení společníka nesouhlasícího s příplatkovou povinností, (ii) ustanovení § 202 a násl. 

upravující možnost vystoupení společníka nesouhlasícího se změnou převažující povahy 

podnikání nebo prodloužení trvání společnosti a (iii) ustanovení § 207 a násl. upravující 

možnost vystoupení společníka v případě, kdy valná hromada neudělí souhlas s uzavřením 

                                                      
16 POKORNÁ, Jarmila. Některá úskalí nové právní úpravy společnosti s ručením omezeným. Rekodifikace a 

praxe, Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, 7-8/2015, s. 8 - 14. 
17 Důvodová zpráva k ZOK. Ministerstvo spravedlnosti ČR: Nový občanský zákoník. Ministerstvo spravedlnosti 

ČR, 2013-2015, str. 47 [online]. 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/Duvodova-zprava-k-ZOK.pdf
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smlouvy o převodu podílu. 

4.2 Příplatková povinnost a vystoupení společníka nesouhlasícího 

s příplatkovou povinností 

K. Eichlerová k příplatkové povinnosti uvádí, že „příplatkovou povinností označujeme 

povinnost společníka přispět na vytvoření vlastního kapitálu společnosti nad společníkův 

vklad. Jde o povinnost, kterou musí společenská smlouva ve vztahu ke všem či jen určitým 

podílům zakotvit. Smyslem příplatku je, aby společnost získala další prostředky od společníků 

za účelem uhrazení ztráty nebo k realizaci podnikatelských aktivit jednodušším způsobem, než 

je zvýšení základního kapitálu.“18 

Společníkům, kteří nejsou v prodlení s plněním vkladové povinnosti, dává zákon o 

obchodních korporacích právo ze společnosti vystoupit, nesouhlasí-li s příplatkovou 

povinností. Možnost uložit společníkovi povinnost poskytnout společnosti peněžitý příplatek 

musí být stanovena společenskou smlouvou, kterou jsou vázáni stávající i přistoupivší 

společníci. Rozhodne-li valná hromada o povinnosti poskytnout příplatek, nemůže být tato 

povinnost společníku prominuta, avšak zákon o obchodních korporacích mu dává právo 

exitu.19 Vystoupení ze společnosti je jednostranné jednání společníka adresované společnosti, 

nazývané také jako tzv. abandonní právo. Podmínkou pro vystoupení takového společníka je, 

že pro příplatkovou povinnost na valné hromadě nehlasoval a po hlasování písemně 

společnosti oznámil své vystoupení ohledně podílu, kterého se příplatková povinnost týká. 

Vystoupení je účinné posledním dnem měsíce, ve kterém byla vůle společníka ze společnosti 

vystoupit společnosti doručena, a příplatková povinnost zaniká.20  

Další podmínkou úspěšného vystoupení je doručení oznámení o vystoupení ve lhůtě 

jednoho měsíce od rozhodnutí valné hromady o uložení příplatkové povinnosti, bylo-li 

rozhodováno per rollam ve lhůtě jednoho měsíce od okamžiku oznámení rozhodnutí 

společníkovi. Lhůta je svým charakterem prekluzivní a hmotněprávní, oznámení o vystoupení 

musí tedy být společnosti ve lhůtě jednoho měsíce skutečně doručeno, nepostačí jej poslední 

                                                      
18 Eichlerová, K. in ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ a Irena PELIKÁNOVÁ. Právo obchodních 

korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015, str. 329. 
19 Havel, B. in  ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P.: Zákon o obchodních 

korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, str. 393. 
20 Srov. ustanovení § 164 ZOK. 
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den lhůty odeslat. „Vydala-li společnost kmenové listy, je společník povinen 

současně oznámením odevzdat kmenový list. V opačném případě je vystoupení neúčinné.“21  

Zákon stanoví pro oznámení o vystoupení písemnou formu. Nabízí se otázka, zda musí 

být podpis na tomto oznámení úředně ověřen. Někteří autoři zastávají názor, že nikoliv, 

jelikož ustanovení § 164 odst. 1 zákona o obchodních korporacích hovoří pouze o písemné 

formě bez nutnosti ověřování podpisů s tím, že se v případě vystoupení společníka nejedná o 

změnu společnosti ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.22  

Domnívám se, že s tímto názorem nelze souhlasit. Právní teorie, kterou potvrdil také 

Nejvyšší soud ČR23, považuje za právní jednání dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona o 

obchodních korporacích, smlouvu o převodu podílu. Podpisy na smlouvě o převodu podílu 

proto musí být úředně ověřeny. Vzhledem k tomu, že smlouva o převodu podílu je 

považována za právní jednání vedoucí ke změně společnosti, je dle mého názoru nutné 

pohlížet obdobně také na oznámení o vystoupení společníka ze společnosti. Podpis na 

oznámení proto dle mého názoru musí být úředně ověřen. Jedná se totiž (stejně jako u 

smlouvy o převodu podílu) o právní jednání, kterým dochází ke změně v osobách společníků, 

resp. ke zúžení jeho počtu. 

Podmínka, že vystoupivší společník zcela splnil svou vkladovou povinnost, je dána 

z důvodu ochrany společnosti. „Brání se tím úniku majetku v podobě vypořádacího podílu v 

situaci, kdy společník neposkytl společnosti splněním své vkladové povinnosti všechny peníze 

nebo věci, k jejichž poskytnutí se zavázal.“24 Dle některých autorů musí být vklad splacen 

k okamžiku doručení oznámení o vystoupení společnosti (tedy k nabytí platnosti vystoupení) 

a nepostačí tedy, že vklad bude splacen do posledního dne v měsíci, kdy oznámení došlo 

společnosti (k nabytí účinnosti vystoupení). 25  

Právní úprava vystoupení společníka nesouhlasícího s uložením příplatkové povinnosti 

je úpravou dispozitivní. Podmínky uvedené v ustanovení § 164 zákona o obchodních 

korporacích mohou být společenskou smlouvou upraveny odlišně nebo může společenská 

smlouva vystoupení dokonce zcela vyloučit a společník se může svého práva vystoupit ze 

                                                      
21 Dědič, J. in ŠTENGLOVÁ, Ivana, Jan DĚDIČ a Miloš TOMSA, op. cit. sub 7, str. 268. 
22 ČECH, Petr a Petr ŠUK. Právo obchodních společností: v praxi a pro praxi (nejen soudní). Vydání I. Praha: 

Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2016, str. 306. 
23 Stanovisko Nejvyššíhou soudu ČR ze dne 13. ledna 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015, k některým otázkám zápisů 

obchodních korporací do obchodního rejstříku, bod IV. 
24 Pokorná, J. in LASÁK, J. a kol., op. cit. sub. 8, str. 947. 
25 ČECH, Petr a Petr ŠUK, op. cit. sub 22, str. 306. 
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společnosti vzdát.  

Nesouhlasí-li s příplatkovou povinností, může ze společnosti vystoupit i právní 

nástupce společníka, jelikož „dospělé právo na vystoupení ze společnosti podle ustanovení 

§164 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je součástí podílů, s tím, že rozhodné lhůty již 

běží a právní nástupce v nich pokračuje. “ 26 

Po vystoupení společníka ze společnosti vzniká tzv. uvolněný podíl (více k uvolněnému 

podílu viz část 9.3 této práce).  

4.3 Vystoupení společníka nesouhlasícího se změnou převažující povahy 

podnikání nebo prodloužení trvání společnosti 

Dle ustanovení § 202 odst. 2 zákona o obchodních korporacích platí, že „neurčí-li 

společenská smlouva jinak, společník, který nesouhlasil s přijatým rozhodnutím valné 

hromady o změně převažující povahy podnikání společnosti, nebo prodloužení trvání 

společnosti, a hlasoval na valné hromadě proti, může ze společnosti vystoupit.“27  

Je otázkou, zda dané ustanovení je kogentní či dispozitivní, na což názory různí. Na 

jedné straně se objevuje názor, že společenská smlouva může pouze zúžit důvody pro 

vystoupení společníka ze společnosti, na druhé straně je názor opačný, tedy, že společenská 

smlouva může výčet důvodů pro vystoupení společníka rozšířit. Přikláním se k názoru, že 

zákon rozšíření důvodů pro vystoupení ze společnosti neumožňuje. Jednostranné vystoupení 

společníka ze společnosti považuji za omezené právo společníka, které lze vykonat jen 

z několika zákonem stanovených důvodů zcela zásadního významu, kdy další setrvání ve 

společnosti nelze po společníkovi spravedlivě požadovat. Rozšiřování těchto důvodů by tak 

mohlo vést k narušení stability společnosti, a to zejména v situaci, kdy bychom připustili, aby 

společenská smlouva umožnila společníkům vystoupit ze společnosti z širokého okruhu 

důvodů. 

Zákon však nepochybně dává společníkům možnost důvody pro vystoupení ze 

společnosti ve společenské smlouvě omezit. Domnívám se, že společenská smlouva může 

právo společníka ze společnosti vystoupit vyloučit úplně.  

Možnost společníka jednostranně ze společnosti vystoupit ze zákonem stanovených 

                                                      
26 Havel, B. in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P., op. cit. sub. 19, str. 309. 
27 Srov. ustanovení § 202 odst. 2 ZOK. 
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důvodů však považuji za správnou. Mám za to, že výrazné omezení či dokonce vyloučení 

práva společníka ze společnosti vystoupit může být problematická. V takovém případě by 

totiž zejména menšinoví společníci mohli být nuceni setrvat ve společnosti, jejíž zcela 

základní parametry by byly kontrolovány většinovými společníky, a to i proti vůli 

menšinových společníků. Pokud by zákon možnost vystoupení společníka neumožňoval, 

zbývalo by takovému společníkovi pouze požádat o zrušení jeho účasti na společnosti soud. 

Je zřejmé, že vystoupení ze společnosti je mnohem příznivější a méně nákladné řešení. 

Společník může využít svého práva vystoupit ze společnosti ohledně všech svých 

podílů nebo pouze v souvislosti s některými podíly, a tím svou účast ve společnosti zmenšit. 

Vzhledem k výslovnému připuštění vzniku podílů bez hlasovacích práv je navrhována 

změna ustanovení § 202 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, a to tak, že formulace „a 

hlasoval na valné hromadě proti“, která má nově znít „a nehlasoval na valné hromadě pro.“28    

4.4 Vystoupení společníka v případě, kdy valná hromada neudělí souhlas 

s uzavřením smlouvy o převodu podílu 

Společník může ze společnosti vystoupit, neudělí-li valná hromada společnosti bez 

udání důvodů souhlas se smlouvou o převodu podílu nebo je-li valná hromada v této 

souvislosti nečinná. Přiměřeně se použije ustanovení § 164 zákona o obchodních korporacích, 

tedy jak je uvedeno výše v části 4.1. této práce, společník může i v tomto případě vystoupit ze 

společnosti pouze má-li zcela splněnou vkladovou povinnost. Společník může vystoupit jen 

ohledně toho podílu, jehož se smlouva o převodu podílu týká. 

Zákon o obchodních korporacích upravuje převod podílu na jiného společníka nebo na 

třetí osobu, možnost vystoupit ze společnosti však dává pouze v případě neudělení souhlasu s 

převodem podílu na jiného společníka.29  

Při neudělení souhlasu s převodem podílu na třetí osobu zákon totiž neformuluje 

obdobné pravidlo jako v případě ustanovení § 207 odst. 3, ani na jeho použití neodkazuje. Je 

otázkou, zda se jedná o záměr zákonodárce či o legislativní opomenutí.  

Dle mého názoru by společník měl mít možnost vystoupit ze společnosti také z důvodu 

bezdůvodného neudělení souhlasu nebo při nečinnosti orgánu příslušného k udělení souhlasu 

                                                      
28 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon o obchodních korporacích. 
29 Srov. ustanovení § 207 odst. 3 ZOK. 
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při převodu podílu na třetí osobu. Vzhledem k textu zákona je však tato možnost velmi 

nejistá.   

5. Dohoda společníků 

Dalším způsobem, jak může být účast společníka ve společnosti ukončena je písemná 

dohoda všech společníků společnosti s úředně ověřenými podpisy.30 I když důvodová zpráva 

k zákonu o obchodních korporacích uvádí, že by tento způsob ukončení účasti měl být 

způsobem prvotním,31 v systematice zákona o obchodních korporacích je zařazen až za 

možnost společníka ukončit svou účast vystoupením.  

Jedná se o souhlasný projev vůle všech společníků, včetně společníka, jehož účast má 

zaniknout. Rozhodování o uzavření takové dohody tedy nenáleží do kompetence valné 

hromady společnosti.32 Zákon nepožaduje uvedení důvodů, které společníka k ukončení účasti 

vedly, a rozhodnutí společníků, zda dohodu uzavřou, je pouze na jejich zvážení.33  

Zákon uvádí formální náležitosti dohody o ukončení účasti (tedy písemnou formu 

dohody a úředně ověřené podpisy smluvních stran), neuvádí však náležitosti obsahové. 

Považuji za vhodné, aby dohoda obsahovala den zániku účasti společníka. Pokud den zániku 

účasti obsahovat nebude, účast společníka zanikne dnem účinnosti dohody, tedy podpisem 

dohody všemi smluvními stranami. Jedná-li se však o společnost, ve které je podíl 

představován kmenovým listem, účast společníka zaniká až jeho odevzdáním společnosti.34 

Společník, jehož účast byla ukončena dohodou, má právo na vypořádací podíl (více 

k vypořádacímu podílu viz část 7 této práce). 

6. Převod podílu 

6.1 Obecně k převodu podílu  

Převod podílu je nejběžnějším způsobem ukončení účasti společníka ve společnosti. 

Společník může za podmínek uvedených v ustanovení § 207 až 209 zákona o obchodních 

                                                      
30 Srov. ustanovení § 203 ZOK. 
31 Důvodová zpráva k ZOK, op. cit. sub. 17, str. 46. 
32 Pokorná, J. in LASÁK, J. a kol., op. cit. sub. 8, str. 1051. 
33 Lochmanová, L. in BĚLOHLÁVEK, A.J. a kol. op. cit. sub. 3,. str. 933. 
34 Srov. ustanovení § 203 ZOK. 
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korporacích svůj podíl převést, a to jak na jiného stávajícího společníka, tak na třetí osobu 

stojící mimo společnost.  

Již za úpravy účinné před 1. lednem 2014 teorie dovodila, „že jednou ze zásad, kterými 

se řídí obchodní zákoník, je princip loajality společníka vůči společnosti, který je základním 

východiskem všech jeho povinností. (…) Za použití tohoto principu lze dovodit, že jednou 

z povinností společníka při převodu obchodního podílu je, aby tímto převodem neúměrně 

a neodůvodněně neohrozil další činnost a existenci společnosti.“35 Nepochybně se tato zásada 

upravující „povinnost chovat se vůči společnosti čestně a zachovávat její vnitřní řád“36 

použije i na právní úpravu společnosti s ručením omezeným a převod podílu v ní dle zákona o 

obchodních korporacích. Společník nesmí zneužít převod podílu k obejití povinností 

stanovených právními předpisy, a to zejména insolvenčním právem nebo právními předpisy 

upravujícími likvidaci společností, a nesmí převodem podílu ohrozit další existenci a činnost 

společnosti.37 

Při převodu podílu ve společnosti a s tím souvisejícím ukončením účasti společníka ve 

společnosti dochází k vypořádání stran smlouvy o převodu podílu mezi sebou a převodcova 

předchozí účast ve společnosti je obvykle vypořádána úplatou za převod podílu ze strany 

nabyvatele podílu. Převodci tedy nevzniká nárok na vypořádací podíl či jiný nárok vůči 

společnosti ani ostatním společníkům.38 

6.1 Převod podílu na jiného společníka 

Zákon o obchodních korporacích upravuje převod podílu na jiného společníka 

v ustanovení § 207 odst. 1, dle kterého „každý společník může svůj podíl převést na jiného 

společníka.“39 Vzhledem k tomu, že je společnost s ručením omezeným považována spíše za 

uzavřenou společnost, je zde předpoklad volné převoditelnosti podílu bez souhlasu nejvyššího 

či jiného orgánu společnosti pouze mezi stávajícími společníky.40 Převoditelnost (a to i mezi 

stávajícími společníky) však může být omezena souhlasem orgánu společnosti, určí-li tak 

společenská smlouva. Ustanovení § 207 odst. 2 zákona o obchodních korporacích hovoří o 

                                                      
35 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. června 2007, sp. zn. 29 Odo 387/2006. V tomto případě šlo o 

převod podílu jediného společníka společnosti na osobu s neznámým pobytem, která nebyla schopna či ochotna 

se jako společník podílet na řízení společnosti a na jejím efektivním vedení (tzv. bílý kůň). 
36  Dědič, J, in ŠTENGLOVÁ, Ivana, Jan DĚDIČ a Miloš TOMSA, op. cit. sub. 7, str. 277. 
37 ZVÁRA, Michael. Převod podílu ve společnosti s ručením omezeným a povinnost loajality. Obchodněprávní 

revue. 7-8/2016, s. 199. 
38 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. dubna 2011, sp. zn. 29 Cdo 17/2010. 
39 Srov. ustanovení § 207 odst. 1 ZOK. 
40 Havel, B. in  ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P., op. cit. sub. 19, str. 399. 
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„některém“ orgánu společnosti, společenská smlouva tedy může určit, že s převodem je třeba 

souhlasu nejen nejvyššího orgánu společnosti, tj. valné hromady, ale i dozorčí rady či 

jednatelů. Jedná se o dispozitivní úpravu, kdy záleží na společnosti resp. jejích společnících, 

zda a jakým způsobem převoditelnost podílu na jiného společníka upraví ve své společenské 

smlouvě.  

Usnesení valné hromady o souhlasu s převodem podílu  

V případě, že společenská smlouva podmíní převod podílu souhlasem valné hromady, 

vyvstává otázka, jaká je potřebná většina pro přijetí usnesení o schválení převodu podílu, 

jelikož v odborné literatuře se názory různí. Jeden z komentářů k ustanovení § 207 odst. 2 

zákona o obchodních korporacích hovoří o dvoutřetinové většině podle ustanovení  

§ 171 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích, protože změna v osobě společníka 

má vždy za následek změnu společenské smlouvy.41 Oproti tomu stojí názor, dle kterého 

usnesení o udělení souhlasu s převodem podílu není usnesením ve smyslu ustanovení  

§ 171 odst. 1 písm. b) zákona o obchodních korporacích. Jeho autor má za to, že usnesení 

valné hromady o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o převodu podílu nemůže mít za 

následek změnu společenské smlouvy, protože k převodu podílu a změně společenské 

smlouvy dochází až uzavřením smlouvy o převodu podílu, která nabude platnosti a 

účinnosti.42 Za stěžejní v této věci považuji stanovisko občanskoprávního a obchodního 

kolegia Nejvyššího soudu Cpjn 204/2015 (dále též „Stanovisko 204/1015“), ve kterém se 

mimo jiné uvádí, že „valná hromada toliko rozhoduje o tom, zda souhlasí s tím, aby k takové 

změně došlo na základě smlouvy o převodu podílu. Jinými slovy právním jednáním, v jehož 

důsledku se mění společenská smlouva v okruhu společníků, je smlouva o převodu podílu; 

usnesení valné hromady je pouze fakultativní podmínkou její účinnosti. Souhlas valné 

hromady není ani právní skutečností, jejíž účinek nastává až zápisem do obchodního rejstříku 

ve smyslu § 172 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.; do obchodního rejstříku se 

ostatně nezapisuje udělení souhlasu, ale (a to pouze s deklaratorními účinky) změna v osobě 

společníka.“43 Z uvedeného vyplývá, že k rozhodnutí o udělení souhlasu s převodem podílu 

stačí prostá většina hlasů přítomných společníků. Jako v mnoha dalších případech však zákon 

                                                      
41 Tamtéž. 
42 DĚDIČ, Jan a Petr ŠUK. K některým výkladovým otázkám právní úpravy podílu v obchodní korporaci, 

Obchodněprávní revue, 2014, 6/2014, str. 167-172, shodně POKORNÁ, Jarmila. Některá úskalí nové právní 

úpravy společnosti s ručením omezeným. Rekodifikace a praxe, Wolters Kluwer, 2015, 7-8/2015, s. 8 - 14. 
43 Stanovisko Nejvyššíhou soudu ČR ze dne 13. ledna 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015, k některým otázkám zápisů 

obchodních korporací do obchodního rejstříku, bod III.  
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o obchodních korporacích společníkům umožňuje ujednat si ve společenské smlouvě 

dvoutřetinovou či jinou většinu hlasů.44 

Nadto se uvedené Stanovisko 204/2015 také zabývá otázkou, zda musí být usnesení 

valné hromady osvědčeno veřejnou listinou, tj. zda musí být učiněno ve formě notářského 

zápisu. Zde kolegium dochází k závěru, že usnesení valné hromady podle ustanovení § 207 

odst. 2 zákona o obchodních korporacích není rozhodnutím, které se povinně osvědčuje 

veřejnou listinou.  

Vyžaduje-li společenská smlouva souhlas některého orgánu společnosti s převodem 

podílu na jiného společníka, je smlouva o převodu podílu v případě absence takového 

souhlasu neúčinná. Není-li souhlas udělen do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o převodu, 

nastávají tytéž účinky, jako při odstoupení od smlouvy, ledaže je ve smlouvě o převodu 

určeno jinak. Zákon o obchodních korporacích poskytuje společníkům před nečinností orgánů 

ochranu tím, že jim dává právo ze společnosti vystoupit, jak je uvedeno výše v části 4.4 této 

práce.  

6.2 Smlouva o převodu podílu 

Pro úspěšné převedení podílu na jiného společníka, a tudíž i ukončení účasti společníka 

ve společnosti, je třeba dodržet určité náležitosti této převodní smlouvy.   

V prvé řadě je třeba uzavřít smlouvu v písemné formě s úředně ověřenými podpisy.45 

V souvislosti s touto náležitostí převodní smlouvy se vyskytovalo několik názorů na to, zda je 

písemná forma s úředně ověřenými podpisy nutná k vyvolání účinků smlouvy mezi stranami 

smlouvy či nikoliv. K tomuto se vyjadřuje B. Havel, který uvádí dvě výkladové varianty 

chápání smlouvy o převodu podílu, a to že (i) smlouva o převodu podílu vyvolá účinky inter 

partes i v případě, není-li vyhotovena v písemné formě, avšak k vyvolání účinků vůči samotné 

společnosti musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy a musí jí být doručena, 

nebo (ii) smlouva o převodu podílu je jednání podléhající ustanovení § 6 odst. 1 zákona o 

obchodních korporacích, a pokud nemá danou formu je neplatná,46 přičemž se spíše přiklání 

                                                      
44 Srov. ustanovení § 170 ZOK. 
45 Srov. ustanovení § 209 odst. 2 ZOK. 
46 Havel, B. in  ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P., op. cit. sub. 19, str. 402. 
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k první variantě.47 Oproti tomu jiní autoři zastávají názor, že je smlouva o převodu podílu 

právním jednáním mající za následek změnu společnosti, když dochází ke změně v osobách 

společníků48 a uplatní se na ni ustanovení § 6 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, dle 

kterého takové jednání musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy.49 Klíčové tedy 

v této věci bylo Stanovisko 204/2015, dle kterého „Zákon o obchodních korporacích klade na 

smlouvu o převodu podílu nevtěleného do kmenového listu požadavek na písemnou formu s 

úředně ověřenými podpisy“ a „jakkoliv tak činí v souvislosti s účinností smlouvy vůči 

společnosti, lze dovodit, že jde o požadavek na formu smlouvy jako takové.“50 Tento problém 

řeší návrh novely zákona o obchodních korporacích přímým stanovením povinnosti písemné 

formy s úředně ověřenými podpisy v ustanovení § 209 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích.51  

Další náležitostí smlouvy je určení, zda je převod podílu úplatný či bezúplatný. Tato 

náležitost není upravena přímo zákonem o obchodních korporacích (stejně jako tomu bylo u 

obchodního zákoníku), aplikuje se však stávající judikatura. Vzhledem k tomu, že v zákoně 

není upraveno, jakým způsobem se stanoví cena podílu, je třeba vždy ve smlouvě uvést, zda 

je převod úplatný či bezúplatný, a je-li úplatný, musí být cena nebo způsob jejího určení 

stanoven.52   

Nejvyšší soud je nadto toho názoru, že „je-li dohoda o ceně či způsobu jejího určení 

obsažena v příloze ke smlouvě o převodu obchodního podílu, dopadají na ni (jakožto 

součást smlouvy) požadavky kladené na formu smlouvy o převodu obchodního 

podílu; příloha tudíž musí být sjednána písemně a podpisy na ní musí být taktéž úředně 

ověřeny.“53 S tímto názorem Nejvyššího soudu se ztotožňuji jen částečně. Je-li podstatná 

náležitost smlouvy v jiném dokumentu, lze souhlasit, že tento dokument musí mít formu 

                                                      
47 HAVEL, Bohumil. Otázky & odpovědi, Rekodifikace & Praxe, 4/2014, str. 24. „Samotná převodní smlouva, 

typicky kupní (označená jako smlouva o převodu podílu), nemusí být písemná, ale má-li dojít k účinkům vůči 

společnosti, musí jí být předložena písemná smlouva s úředně ověřenými podpisy.“  
48 ČECH, Petr. Ještě k převodu kmenového listu (a formě smlouvy o převodu podílu), Rekodifikace & Praxe, 

8/2014. 
49 DĚDIČ, Jan a Petr ŠUK, op. cit. sub. 42, str. 167-172. 
50 Stanovisko Nejvyššíhou soudu ČR ze dne 13. ledna 2016, sp. zn. Cpjn 204/2015, k některým otázkám zápisů 

obchodních korporací do obchodního rejstříku, bod IV. 
51 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), a některé další zákony. Bod 237., str. 24. Dostupné jako „materiál“ z: 

https://apps.odok.cz/veklep-

detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=c

olumn-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNAFAHRVGK&tab=detail 
52 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. dubna 2006, sp. zn. 29 Odo 221/2005. 
53 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. června 2015, sp. zn. 29 Cdo 1685/2013. 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNAFAHRVGK&tab=detail
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNAFAHRVGK&tab=detail
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNAFAHRVGK&tab=detail
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zákonem o obchodních korporacích stanovenou pro smlouvu o převodu podílu (tedy 

písemnou s úředně ověřenými podpisy). V případě uvedení podstatné náležitosti smlouvy 

v její příloze však považuji požadavek ověřeného podpisu přílohy za nadbytečný, protože 

podpis smlouvy se nutně musí vztahovat také přílohy jakožto nedílnou součást smlouvy.  

Podpisy musí být úředně ověřeny i na případném odstoupení od smlouvy o převodu 

podílu, a to proto, že je odstoupení od smlouvy, stejně jako smlouva samotná, právním 

jednáním týkajícím se změny společnosti.54 

V praxi Nejvyšší soud řešil otázku, zda lze dohodou účastníků zrušit smlouvu o převodu 

podílu poté, kdy již došlo k převodu podílu a dokonce i zápisu příslušných změn do 

obchodního rejstříku. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že „jsou-li splněny všechny závazky ze 

smlouvy, nastanou právní důsledky, které se splněním závazků z příslušného typu smlouvy 

spojuje zákon či dohoda účastníků. Pokud by účastníci chtěli smlouvou nastolený právní stav 

zvrátit, museli by uzavřít smlouvu novou, způsobilou založit takový právní stav, jaký zde byl 

předtím, než došlo ke splnění závazků ze smlouvy. Takovou smlouvou však není pouhá dohoda 

o zrušení závazku ze smlouvy, neboť ta není způsobilá navodit stav, který vyplývá ze smlouvy 

příslušného typu, v projednávané věci ze smlouvy o převodu obchodního podílu.“55 

V případě, kdy jsou splněny všechny závazky ze smlouvy, není zde již žádný závazek, ke 

kterému by bylo možno sjednat dohodu o jeho zániku.56 Nadto, právní úprava obsahuje 

taxativní výčet způsobů ukončení účasti společníka, přičemž dohoda o zrušení smlouvy o 

převodu obchodního podílu mezi upravené způsoby nepatří. Přestože se jedná o rozhodnutí 

soudu dle staré právní úpravy, mám za to, že jej nepochybně lze aplikovat i na právní úpravu 

dle zákona o obchodních korporacích.   

Za vcelku překvapující považuji jeden ze závěrů Nejvyššího soudu, dle kterého lze za 

dohodu o změně smlouvy o převodu podílu považovat i zápis z jednání valné hromady, na 

které společníci vyjádřili vůli změnit svá práva a povinnosti z dříve uzavřené smlouvy o 

převodu podílu, pokud je zápis v písemné formě a podpisy společníků jsou úředně ověřeny.57  

Účinnost vůči společnosti nastává až předložením smlouvy o převodu podílu 

společnosti a teprve od tohoto okamžiku se nabyvatel podílu stává z pohledu společnosti 

                                                      
54 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. února 2006, sp. zn. 29 Odo 970/2005. 
55 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. října 2006, sp. zn. 29 Odo 331/2006. 
56 Srov. ustanovení § 1981 NOZ. 
57 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. ledna 2012, sp. zn. 29 Cdo 3716/2010. 



 21 

společníkem, ta jej zanese do seznamu společníků a může být podán návrh na zápis jeho 

osoby jako společníka do obchodního rejstříku,58 přičemž zápis do obchodního rejstříku má 

pouze deklaratorní povahu. To znamená, že společníkem se osoba nestává až provedením 

zápisu, ale ihned po doručení smlouvy o převodu podílu společnosti. Tato změna v osobě 

společníka však bez zápisu do veřejného rejstříku není kryta principem publicity.59 

6.3 Převod podílu na třetí osoby 

Pro převod podílu na osobu odlišnou od společníka je dle zákona vyžadován souhlas 

valné hromady společnosti, neurčí-li společenská smlouva jinak.60 Toto pravidlo je 

dispozitivní a společníci se od něj mohou ve společenské smlouvě odchýlit. Podíl tedy může 

být převoditelný na třetí osobu bez omezení nebo naopak může být zcela vyloučen.  

Dle některých autorů může valná hromada usnesení o udělení souhlasu časově podmínit 

či omezit.61 Valná hromada by tedy mohla udělení souhlasu podmínit určitým jednáním 

nabyvatele či převodce podílu nebo jej udělit na omezenou dobu. Tato konstrukce se mi zdá 

vhodná pro případy, kdy se valná hromada na svém jednání dohodne na určitých podmínkách 

převodu podílu, a jsou-li dané podmínky následně splněny,  valná hromada se již nemusí opět 

scházet, aby souhlas s převodem udělila. Jedná se tedy o efektivní a ekonomické řešení 

zvláště v případě společností s větším počtem společníků.62 

V tomto případě se také aplikuje Stanovisko 204/2015, usnesení valné hromady 

společnosti o udělení souhlasu s převodem podílu na třetí osobu není rozhodnutím, kterým se 

mění společenská smlouva a nemusí být osvědčeno veřejnou listinou. 

6.4 Převod podílu v rámci převodu závodu 

Je-li v případě převodu závodu převáděn i podíl jakožto jeho součást, není třeba, aby 

byly při převodu závodu splněny podmínky pro převod samotného podílu stanovené zákonem 

a společenskou smlouvou, tzn. smlouva o převodu závodu nemusí mít náležitosti smlouvy o 

                                                      
58 Přednáška JUDr. Petra Šuka na téma Podíl ve společnosti s ručením omezeným ze dne 5. dubna 2015. 
59 HAVEL, Bohumil. K převodu podílu v s. r. o. a jeho dokládání rejstříkovým soudům. Dostupné z: 

https://files.prkpartners.com/cs/clanky-na-web/20150407/prk-partners_epravo_2.pdf  
60 Srov. ustanovení § 208 odst. 1 ZOK. 
61 Srov. ČECH, Petr. Lze odložit účinnost či podmínit usnesení valné hromady? Právní rádce, 2012, 2/2012. str. 

26-29 či ČECH, Petr. K přípustnosti rozvazovací podmínky při jmenování jednatele do funkce v německém a 

v českém právu, Jurisprudence, 2006, 4/2006, str. 48-50.  
62 Takovým řešením by také mohlo být hlasování per rollam, pokud by jej nevylučovala společenská smlouva.  

https://files.prkpartners.com/cs/clanky-na-web/20150407/prk-partners_epravo_2.pdf
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převodu podílu uvedené výše.63 Nejvyšší soud v jednom ze svých rozsudků odůvodnil a 

formuloval závěr, že „právní úpravu smlouvy o prodeji podniku je ve vztahu k právní úpravě 

zákona o cenných papírech o převodu listinných cenných papírů i k odpovídající úpravě 

zákona směnečného a šekového třeba považovat za právní úpravu zvláštní a z ní vyplývá, že k 

převodu listinných cenných papírů, které jsou součástí podniku, postačuje uzavření smlouvy o 

prodeji podniku, aniž by bylo třeba uplatnit další postup stanovený pro převod cenných 

papírů v těchto předpisech.“64 Mám za to, že se tento postup aplikuje i na převod podílu ve 

společnosti s ručením omezeným dle zákona o obchodních korporacích, přestože někteří 

autoři jsou opačného názoru.65  

6.5 Převod podílu ve společném jmění manželů  

Pro převod podílu ve společném jmění manželů, a tedy i ukončení účasti jednoho 

z manželů, který je společníkem společnosti, je třeba souhlasu druhého manžela, přesahuje-li 

takový převod výkon obvyklé správy majetku náležejícího do společného jmění manželů. 

Chybějící souhlas druhého manžela v takovém případě zakládá relativní neplatnost smlouvy o 

převodu podílu. Nedovolá-li se manžel této neplatnosti, je však předmětem vypořádání mezi 

manžely částka, která byla získána jako úplata za převod, nikoliv hodnota podílu.66 Stejně je 

tomu tak, pokud dojde k převodu podílu před vypořádáním společného jmění manželů.67  

7. Vypořádací podíl 

7.1 Obecně k vypořádacímu podílu  

Jak je uvedeno výše v části 6.1 této práce, nejběžnějším způsobem zániku účasti 

společníka na společnosti s ručením omezeným je převod podílu. V takovém případě 

společníkovi náleží za převedený podíl protihodnota představovaná kupní cenou, jež 

společník obdrží od nabyvatele převáděného podílu. Zanikne-li však účast společníka jinak 

než převodem podílu, náleží mu namísto převodní ceny kompenzace odpovídající výši tzv. 

vypořádacího podílu. Vypořádací podíl je upraven v ustanovení § 36 zákona o obchodních 

korporacích.  

                                                      
63 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. května 2006, sp. zn. 29 Odo 870/2005. 
64 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. října 2002, sp. zn. 29 Odo 314/2001. 
65 DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2014, str. 144. „i při převodu 

podílu v rámci převodu obchodního závodu musí být omezení podle §§ 207 – 209 korp. z. a společenské 

smlouvy bezpodmínečně dodržena, jinak k platnému a účinnému podílu nedojde.  
66 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 9. února 2011, sp. zn. 22 Cdo 1754/2009. 
67 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. července 2011, sp. zn. 22 Cdo 3450/2009. 
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Vypořádací podíl slouží jako majetkové vyrovnání pro případ, že účast společníka nebo 

člena v korporaci zanikne, ale korporace existuje i nadále, přičemž účast společníka zanikla 

jinou právní skutečností než převodem podílu.68 Účelem úpravy vypořádacího podílu je 

kompenzace společníka za zánik jeho účasti v obchodní korporaci, přestože samotná 

obchodní korporace nezaniká.69 

Dle ustanovení § 36 odst. 1 zákona o obchodních korporacích platí, že „při zániku 

účasti společníka v obchodní korporaci za jejího trvání jinak než převodem podílu nebo 

udělením příklepu v řízení o výkonu rozhodnutí vzniká společníkovi nebo jeho právnímu 

nástupci právo na vypořádání, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.“ 

7.2 Výše vypořádacího podílu 

Při stanovení výše vypořádacího podílu se nabízí několik možných výkladů, jak má 

společnost postupovat. Úpravu považuji za velmi nejasnou a níže se pokusím vyložit některá 

sporná ustanovení. Uspokojivě výkladové problémy neřeší ani návrh novely zákona o 

obchodních korporacích, která provádí spíše kosmetické úpravy ustanovení § 36 zákona o 

obchodních korporacích a s ním souvisejících ustanoveních. 

7.2.1 Stanovení výše vypořádacího podílu dle účetní hodnoty 

Dle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se stanoví výše 

vypořádacího podílu ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci z vlastního 

kapitálu zjištěného z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni 

zániku účasti společníka v obchodní korporaci, neučí-li společenská smlouva jinak.  

Dle výše uvedeného výpočtu dospějeme k základu pro výpočet skutečného 

vypořádacího podílu konkrétního společníka, jehož účast na společnosti zanikla. To vyplývá 

ze skutečnosti, že výpočtem uvedeným v ustanovení § 36 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích dojdeme k hodnotě celé společnosti (přijmeme-li závěr, že hodnota vypořádacího 

podílu konkrétního společníka odpovídá skutečné hodnotě jeho účasti na společnosti.)  

Výše vypořádacího podílu náležející konkrétnímu společníkovi, jehož účast na 

společnosti zanikla, činí takovou část ze základu vypořádacího podílu, kolik činila účast 

takového společníka na společnosti. 

                                                      
68 Pokorná, I. in LASÁK, J. a kol., op. cit. sub. 8, str. 286.  
69 Kuhn, P. in  ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P., op. cit. sub. 19, str. 89. 
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Úprava výpočtu výše vypořádacího podílu tak primárně vychází ze skutečnosti, že 

účetní hodnota společnosti (resp. hodnota rozdílu jejího vlastního kapitálu a jejích dluhů) 

odpovídá skutečné (tržní) hodnotě společnosti, ze které má být vypočten vypořádací podíl 

společníka. Obdobně uvádí prof. Pokorná, že „rozsah hodnoty majetku, který bude základem 

pro určení výše vypořádacího podílu pro konkrétního společníka, bude zásadně vycházet u 

účetnictví.“70 

7.2.2 Ověření účetní závěrky auditorem 

Dle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se vlastní kapitál pro 

účely výpočtu vypořádacího podílu zjišťuje z mezitímní, řádné nebo mimořádné účetní 

závěrky sestavené ke dni zániku účasti společníka v obchodní korporaci. 

Pokud účast společníka ve společnosti zanikla ke dni, který není rozvahovým dnem a 

zároveň společnost k tomuto dni nesestavuje z jiných důvodů mimořádnou účetní závěrku, 

zjišťuje se výše vypořádacího podílu z mezitímní účetní závěrky. Zákon o obchodních 

korporacích však neuvádí, zda je nutné tuto mezitímní účetní závěrku ověřit auditorem 

v případě, že účetní závěrku sestavuje společnost, jejíž účetní závěrky musí být ověřeny 

auditorem. 

Povinnost auditu účetních závěrek společnosti se dle ustanovení § 20 zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o účetnictví“),  

výslovně vztahuje pouze na řádnou a mimořádnou účetní závěrku. Zákon  

o účetnictví však umožňuje i takový výklad, že i mezitímní účetní závěrka je povinně 

auditována, když v ustanovení § 19 odst. 3 stanoví, že ustanovení zákona o účetnictví týkající 

se účetní závěrky platí obdobně i na mezitímní účetní závěrku. Domnívám se však, že 

povinnost nechat mezitímní účetní závěrku ověřit auditorem v tomto případě nelze dovodit. 

Mám za to, že měla-li by mezitímní účetní závěrka sestavená ke ni zániku účasti 

společníka ve společnosti za účelem zjištění vypořádacího podílu ověřena auditorem, musel 

by tak zákon stanovit výslovně. V obecné rovině tento závěr potvrzují také  

P. Čech a J. Skálová, když uvádí, že „případy, v nichž má být auditována i mezitímní účetní 

závěrka, zákon stanoví výslovně (viz například v zákoně o přeměnách).“71 

                                                      
70 Pokorná, I. in LASÁK, J. a kol., op. cit. sub.8,. str. 287.  
71 ČECH, Petr a Jana SKÁLOVÁ. Zálohy společníkům na podíly na zisku v kapitálových společnostech - právní 

a účetní pohled. Obchodněprávní revue. 2014, č. 9. str. 241. 
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7.2.3 Stanovení výše vypořádacího podílu dle reálné hodnoty majetku 

Zákon o obchodních korporacích však pamatuje taky na situace, kdy se reálná hodnota 

majetku společnosti podstatně liší od jeho ocenění v účetnictví. V takovém případě se dle 

ustanovení § 36 odst. 3 zákona o obchodních korporacích při určení výše vypořádacího podílu 

vychází z reálné hodnoty majetku snížené o výši dluhů vykázaných v účetní závěrce. Zákon o 

obchodních korporacích neuvádí, jak má být zjištěna reálná hodnoto majetku společnosti. 

Usuzuji, že reálná hodnota může být zjištěna na základě znaleckého posudku. Tento závěr 

potvrzuje také komentářová literatura.72 

Z doslovného znění zákona o obchodních korporacích tak vyplývá, že liší-li se reálná 

hodnota majetku společnosti od jeho ocenění v účetnictví, avšak tato odchylka není podstatná, 

použije se pro výpočet výše vypořádacího podílu účetní hodnota majetku společnosti.  

V tomto ohledu je stěžejní, jakou odchylku zákon považuje za podstatnou. Zákon totiž 

pojem „podstatně liší“ blíže nespecifikuje. Dle soudní judikatury je základním kritériem pro 

posouzení, zda se má při výpočtu vypořádacího podílu postupovat dle účetní nebo reálné 

hodnoty majetku společnosti, poctivost takového postupu. Nejvyšší soud v této souvislosti za 

účinnosti obchodního zákoníku uvedl, že „poctivost vypořádání mezi společníky je obecným 

kritériem, jímž je soud povinen poměřovat všechny případy, ve kterých má základem pro 

určení vypořádacího podílu být hodnota vycházející z účetnictví společnosti s ručením 

omezeným. Má-li být výše vypořádacího podílu určena z vlastního kapitálu společnosti podle 

účetní závěrky, je vždy nutné zabývat se tím, zda takové vypořádání mezi společníky je poctivé 

v tom smyslu, aby hodnota vypořádacího podílu společníka, jehož účast ve společnosti 

skončila, zásadně odpovídala hodnotě čistého obchodního majetku, připadajícího na jeho 

obchodní podíl. Dospěje-li soud k závěru, že výše vlastního kapitálu podle účetní závěrky je 

v hrubém nepoměru ke skutečné (tržní) hodnotě čistého obchodního majetku, je k tomu třeba 

při stanovení vypořádacího podílu přihlédnout.“73 Mám za to, že tyto závěry Nejvyššího 

soudu se uplatní také na úpravu uvedenou u zákoně o obchodních korporacích.  

Nejvyšší soud pak v jiném případě uvedl, že „vypořádání mezi společníky musí být 

poctivé v tom smyslu, aby hodnota vypořádacího podílu společníka, jehož účast ve společnosti 

skončila, odpovídala hodnotě majetku, připadajícího na jeho obchodní podíl. Nelze však 

                                                      
72 Prof. Pokorná uvádí, že „jestliže zákon hovoří o reálné hodnotě majetku, bude patrně nutno zjistit ji za pomoci 

znaleckého ocenění, i když zákon o povinnosti vyhotovit znalecký posudek mlčí”.  
73 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. dubna 2014, sp. zn. 29 Cdo 3610/2013. 
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připustit, aby volbou jednoho ze způsobů stanovení výše vypořádacího podílu bylo dosaženo 

diametrálně odlišného výsledku než v případě způsobu druhého. Plyne-li z účetní závěrky 

(anebo by z ní mělo při řádném zpracování plynout), že výše vlastního kapitálu podle účetní 

závěrky je (např. v důsledku způsobu ocenění majetku) v hrubém nepoměru ke skutečné (tržní) 

hodnotě čistého obchodního majetku, je k tomu třeba při stanovení vypořádacího podílu 

přihlédnout.“74 

Dle mého názoru mohou být také při současné právní úpravě výše uvedená rozhodnutí 

Nejvyššího soudu vodítkem při zjištění, zda se reálná hodnota majetku společnosti podstatně 

liší od jeho účetní hodnoty.  

V souladu se závěry Nejvyššího soudu se proto reálná hodnota majetku společnosti 

podstatně liší od jeho účetní hodnoty tehdy, pokud by jeden způsob výpočtu vypořádacího 

podílu vedl k diametrálně odlišnému výsledku, resp. pokud by účetní hodnota majetku 

společnosti byla v hrubém nepoměru, oproti jeho reálné hodnotě určené na základě 

znaleckého posudku.  

S konečnou platností může otázku, zda se reálná hodnota majetku podstatně liší od jeho 

hodnoty dle účetnictví, rozhodnout až soud. Toto posouzení bude jistě záležet  

na konkrétních skutečnostech daného případu. Mám však za to, že o podstatnou odchylku 

v hodnotě majetku společnosti se bude jednat zejména v případech, kdy taková odchylka bude 

činit alespoň 50% jeho hodnoty. 

7.2.4 Znalecký posudek 

Ze zákona o obchodních korporacích není dle mého názoru zcela zřejmé, jakou 

oceňovací metodu má znalec pro zjištění reálné hodnoty majetku společnosti. Tato otázka 

nebyl prozatím vyřešena ani v judikatuře. 

Vyčíslení reálné hodnoty majetku společnosti pro účely zjištění výše vypořádacího 

podílu může spočívat v (a) souhrnu tržních cen jednotlivých majetkových položek ve 

vlastnictví společnosti (dále též „Položková metoda“), nebo (b) určení tržní ceny závodu 

společnosti, zejména s ohledem na jeho schopnost generovat budoucí peněžní toky (dále též 

„Výnosová metoda“). 

                                                      
74 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. července 2011, sp. zn. 29 Cdo 725/2011. 
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Dle důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích se hodnota vypořádacího 

podílu se určuje obecně z hodnoty závodu korporace, v níž zanikla účast. Tato skutečnost by 

dle mého názoru spíše napomáhala Výnosové metodě zjištění reálné hodnoty majetku 

společnosti.  Mám však za to, že Výnosová metoda se v případě určení reálné hodnoty 

majetku společnosti pro účely zjištění výše vypořádacího podílu neuplatní. 

Důvody pro použití Položkové metody nalezneme jak v samotném zákonu o 

obchodních korporacích, tak v zákoně o účetnictví.  

Reálná hodnota majetku společnosti dle zákona o obchodních korporacích  

Zákon o obchodních korporacích upravuje Výnosovou metodu zjištění hodnoty majetku 

v ustanoveních o odkupu podílu společníků ze strany ovládající osoby v případě, že ovládající 

osoba využívá svého vlivu v ovládané osobě způsobem, v jehož důsledku dojde 

k podstatnému zhoršení postavení společníků ovládané osoby 

V ustanovení § 91 zákon o obchodních korporacích zavádí zákonnou definici pojmu 

„hodnota závodu“, když uvádí, že „cena podílu při postupu podle ustanovení  

§ 89 zákona o obchodních korporacích se určí na základě hodnoty majetku obchodní 

korporace s přihlédnutím k budoucímu provozu závodu, a to na základě posudku znalce 

jmenovaného na návrh ovládané osoby soudem (dále jen „hodnota závodu“).“ 

Doc. Havel potvrzuje, že zákon o obchodních korporacích v ustanovení § 91 zákona  

o obchodních korporacích hovoří o Výnosové metodě, když uvádí, že „zjištění hodnoty 

závodu stojí na úvaze o běžícím závodu (going concern), tedy se bere v úvahu také 

předpokládaný budoucí vývoj provozu závodu a podnikání.“75 

Zákon o obchodních korporacích zavádí vlastní pojem „hodnota závodu“, který je 

postaven jako funkční zkratka pro celý zákon.76 Vzhledem k tomu, že u určení reálné hodnoty 

majetku pro účely zjištění výše vypořádacího podílu zákon o obchodních korporacích tento 

pojem nepoužívá, je zřejmé, že zákon předpokládá jiný způsob určení reálné hodnoty 

majetku, tedy zjištění na základě Položkové metody. 

(v) Reálná hodnota majetku společnosti dle zákona o účetnictví 

                                                      
75 Havel, B. in  ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P., op. cit. sub. 19, str. 209. 
76 Tamtéž, str. 209. 
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Pojem reálná hodnota (majetku) se v českém právním řádu vyskytuje v zákoně  

o účetnictví. 

Dle ustanovení § 27 odst. 3 zákona o účetnictví se přitom reálnou hodnotou rozumí: 

a) tržní hodnota, popřípadě tržní hodnota odvozená z tržní hodnoty jednotlivých 

složek aktiv a pasiv, nelze-li tržní hodnotu pro některé aktivum nebo pasivum 

zjistit, ale lze ji zjistit pro jednotlivé složky nebo podobné aktivum či pasivum, 

b) hodnota vyplývající z obecně uznávaných oceňovacích modelů a technik, pokud 

tyto oceňovací modely a techniky zajišťují přijatelný odhad tržní hodnoty, 

c) ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota  

k dispozici nebo tato nedostatečně představuje reálnou hodnotu; metody ocenění 

použité při kvalifikovaném odhadu nebo posudku znalce musí zajistit přiměřené 

přiblížení se k tržní hodnotě, 

d) ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů, nelze-li postupovat podle 

písmen a) až c). 

Přestože by se mohlo zdát, že také zákon o účetnictví směřuje spíše k Výnosové metodě 

zjištění reálné hodnoty majetku společnosti, když odkazuje na hodnotu tržní, mám za to, tomu 

tak není. V logice účetnictví totiž zjištění tržní hodnoty znamená izolovaně oceňovat 

jednotlivé majetkové kusy a tyto hodnoty sčítat. Schopnost závodu jako celku generovat 

budoucí peněžní toky totiž není účetní položkou a při zjištění reálné hodnoty v logice účetní 

se neuplatní. 

Určité nepřesnosti mohou při použití Položkové metody zjištění reálné hodnoty majetku 

společnosti vzniknout z důvodu, že o majetku se obvykle účtuje pořizovacími cenami 

(přičemž účetní cena příslušného aktiva se v čase snižuje odpisy či oprávkami, avšak zvýšení 

tržní ceny aktiva se v účetnictví obvykle neprojeví) nebo výrobními cenami. Je proto možné, 

že účetní hodnota majetku společnosti neodráží její tržní hodnotu. 

7.3 Zvláštní úprava vypořádacího podílu ve společenské smlouvě 

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona o obchodních korporacích dále platí, že 

„společenská smlouva může určit jiný vhodný způsob určení vypořádacího podílu.“ 
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Dle důvodové zprávy k zákonu o obchodního korporacích neklade zákon jakékoli limity 

na odchylnou úpravu pravidel pro stanovení výše vypořádacího podílu ve společenské 

smlouvě. Doslova uvádí, že „hodnota vypořádacího podílu se určuje z účetních závěrek, 

nicméně tato pravidla jsou dispositivní a je tak možné např. společenskou smlouvou sjednat, 

že vypořádací podíl je nula – zákon odchylce totiž žádné limity neklade.“ 

S názorem uvedeným v důvodové zprávě se neztotožňuji. Přestože zákon umožňuje 

společníkům ve společenské smlouvě určit způsob určení vypořádacího podílu odlišně od 

zákona, takováto úprava jistě není bezbřehá.  

Prof. Pokorná uvádí, že „vypořádání zde může využívat i jiných cest, než je účetnictví 

nebo znalecké posudky snažící se zachytit tzv. tržní cenu majetku společnosti. I tato odchylná 

řešení však nesmí porušovat zásadu totožného zacházení se všemi společníky, musí být 

transparentní a založená na objektivních kritériích.“77  

Zásadu totožného a rovného zacházení se všemi společníky akcentoval také Nejvyšší 

soud v úpravě družstva, která je dle mého názoru bez dalšího použitelná také v případě 

společnosti s ručením omezeným. Nejvyšší soud uvedl, že je-li způsob stanovení 

vypořádacího podílu určen tak, aby o něm mohlo rozhodovat pouze samo družstvo, je takový 

způsob vypořádání upravený ve stanovách v rozporu s jednou ze zásad, na které je postavena 

právní úprava obchodních společností a družstev, totiž se zásadou rovného zacházení se 

společníky či členy družstva za stejných podmínek. Odchylná úprava vypořádání ve 

stanovách musí být formulována tak, aby tento rovný způsob členům družstva zajišťovala. 

7.4 Splatnost vypořádacího podílu 

Dle ustanovení § 36 odst. 4 zákona o obchodních korporacích se vypořádácí podíl 

vyplácí v penězích bez zbytečného odkladu poté, co je nebo mohla být zjištěna jeho výše, 

ledaže společenská smlouva nebo dohoda mezi obchodní korporací a společníkem nebo 

společníkem, jehož účast zanikla, nebo jeho právním nástupcem určí jinak. 

Alternativa počítající počátek lhůty od okamžiku, kdy výše vypořádacího podílu mohla 

být zjištěna, má být patrně opatřením proti nečinnosti statutárních orgánů. 

                                                      
77 Pokorná, I. in LASÁK, J. a kol., op. cit. sub. 8, str. 288. 
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8. Zrušení konkurzu pro nedostatek majetku společníka. 

Po rekodifikaci soukromého práva, zůstala nadále v platnosti úprava, dle které účast 

společníka z důvodu jeho úpadku nezaniká, ale jeho práva společníka vykonává insolvenční 

správce či soudní exekutor. Nově však mají ostatní společníci předkupní právo k podílu 

úpadce a společnost nemusí vyplácet vypořádací podíl.78 V opačném případě by docházelo 

k přenášení nepříznivé ekonomické situace společníka na společnost, která se mohla 

vyplacením vypořádacího podílu dostat do obtížné situace a finančních problémů.79  

Účast společníka ve společnosti zaniká zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek 

jeho majetku nebo zrušením konkursu proto, že je jeho majetek zcela nedostačující. Účast 

společníka ve společnosti zaniká také pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením 

obchodního podílu nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení obchodního podílu po 

uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle jiného právního 

předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní mocí rozhodnutí 

o tomto návrhu, není-li obchodní podíl převoditelný.80 

8.1 Ukončení účasti zrušením konkurzu pro nedostatek majetku 

Vzhledem k tomu, že zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon) (dále též „insolvenční zákon“) byl v září 2013 novelizován,81 od 1. ledna 

2014 již nelze dle ustanovení § 144 insolvenčního zákona zamítnout insolvenční návrh pro 

nedostatek majetku. Původní úprava totiž sloužila k jakési „administrativní 

likvidaci“82společností, které se pro zadluženost a nedostatek majetku staly neschopny 

vykonávat svoji činnosti, aniž by u nich byl řádně zjištěn stav jejich majetkové podstaty.83 

Jestliže byl insolvenční návrh zamítnut, následoval přímo výmaz dlužníka – právnické osoby 

z obchodního rejstříku. Nyní je úprava odlišná, navazuje na ni zákon o veřejných rejstřících v 

ustanovení § 82,84 přičemž není nutné formálně zahajovat insolvenční řízení a soud výmaz 

                                                      
 
79 Důvodová zpráva k ZOK, op. cit. sub. 17, str. 47. 
80 Srov. ustanovení § 206 odst. 3 ZOK. 
81 Zákonem č. 294/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 
82 HÁSOVÁ, Jiřina. Insolvenční zákon: komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, str. 493. 
83 Tamtéž, str. 493 – 494. 
84 „Jestliže za právnickou osobu zrušenou rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu veřejné moci podal návrh na 

výmaz z veřejného rejstříku likvidátor jmenovaný soudem nebo jiným orgánem veřejné moci a je-li součástí 

takového návrhu prohlášení likvidátora o tom, že bezúspěšně prověřil možnost uplatnit neplatnost nebo 
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společnosti provede na základě prohlášení likvidátora o tom, že majetek dlužníka nepostačuje 

ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Byla by společníkem právnická osoba, na kterou 

se shora uvedené ustanovení vztahuje, zanikla by její účast jejím zánikem – výmazem 

z obchodního rejstříku na základě návrhu podaného likvidátorem.85 V souvislosti s výše 

uvedeným je tedy nepochybné, že je ustanovení § 206 zákona o obchodních korporacích 

v této části obsolentní a je třeba jej novelizovat zrušením formulace „zaniká zamítnutím 

insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku nebo“ první věty tohoto ustanovení.  

8.2 Zrušení konkursu proto, že majetek úpadce je zcela nedostačující 

„Insolvenční soud rozhodne i bez návrhu o zrušení konkursu, zjistí-li, že pro uspokojení 

věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující.“86 Účast společníka, který je v úpadku, ve 

společnosti zaniká a má nárok na vypořádací podíl. S uvolněným podílem se pak standardně 

naloží tak, že jej společnost převede na ostatní společníky, prodá třetí osobě či sníží základní 

kapitál o vklad úpadce.87  

8.3 Pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) postižením podílu 

V situaci, kdy dlužník dlouhodobě neplní své závazky vůči věřitelům, přináší právo 

efektivní nástroje, jak pohledávky věřitelů uspokojit. Takovým nástrojem je nucený výkon 

rozhodnutí či exekuce. Jedním z možných způsobů jejich provedení je postižení podílu 

dlužníka ve společnosti s ručením omezeným.88 

Je-li podíl nepřevoditelný a nařízení výkonu rozhodnutí či exekuce nabyde právní moci, 

účast společníka ve společnosti zaniká.89 V případech, kdy je podíl neomezeně či omezeně 

převoditelný, se postupuje odlišně. Je-li neomezeně převoditelný, účast zaniká prodejem 

podílu v dražbě90, popř. doručením oznámení o neúspěšně opakované dražbě společnosti.91 

Stejně tak lze prodat podíl v dražbě, je-li omezeně převoditelný,92 prokáže-li kupující, že 

                                                                                                                                                                      
neúčinnost právních jednání právnické osoby a že majetek této osoby nepostačuje ani k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení, soud provede zápis na základě tohoto návrhu.“ 
85 Pokorná, J. in LASÁK, J. a kol., op. cit. sub. 8, str. 1062. 
86 Srov. ustanovení § 308 insolvenčního zákona. 
87 Pokorná, J. in LASÁK, J. a kol., op. cit. sub. 8, str. 1062. 
88 DĚDIČ, Jan. Obchodní podíl v exekuci a konkursu - současný stav a budoucnost (Nezbytnost interpretace 

právní úpravy "effet utille". Právní rozhledy, 2012, č. 15-16, str. 531. 
89 Srov. ustanovení § 206 ZOK. 
90 Srov. ustanovení § 320ab odst. 3 in fine OSŘ. 
91 Srov. ustanovení § 320ab odst. 8 OSŘ. 
92 Srov. ustanovení § 320ab odst. 5 OSŘ. 
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splňuje všechny požadavky stanovené zákonem a společenskou smlouvou. Účastní-li se 

dražby ostatní společníci, mají k podílu předkupní právo.93 

V souvislosti s exekucí provedením postižení podílu se judikatura v praxi zabývala 

otázkou obnovení účasti společníka obchodní společnosti, ustanovení § 206 odst. 3 zákona o 

obchodních korporacích, které upravuje obnovení účasti společníka zrušením rozhodnutí dle 

ustanovení § 206 odst. 1, se jevilo jako problematické. Než bylo v této věci soudy judikováno, 

nebylo zřejmé, zda se jedná o nutnost zrušení exekučního příkazu exekutorem dle ustanovení 

§ 47 odst. 1 exekučního řádu, případně jak postupovat dojde-li k zániku účinků vydaného 

exekučního příkazu v důsledku zastavení exekuce či jejího provedení. Již dříve Nejvyšší soud 

v jednom ze svých stanovisek uzavřel, že „k obnovení účasti společníka obchodní společnosti 

nebo člena družstva, jejichž podíl, resp. členská práva a povinnosti, byly postiženy exekucí 

jako jiná majetková práva (§ 63 ex. ř.), (…) nedochází „zrušením” exekučního příkazu, nýbrž 

zastavením exekuce,“94 přičemž stejný názor zastával i při svém rozhodování.95 Dále Nejvyšší 

soud dospěl k závěru, že „dobrovolné zaplacení vymáhané pohledávky, i když bude provedeno 

před nabytím právní moci usnesení o nařízení exekuce (...), samo o sobě zánik účasti 

společníka (...) neodvrátí. V důsledku dobrovolného zaplacení vymáhané pohledávky 

společníkem (povinným) po nařízení exekuce však vymáhané právo zaniká (ledaže exekuce již 

byla provedena). Tím je založen zákonný důvod pro zastavení exekuce.“ 96 Z těchto závěrů 

následně Nejvyšší soud vyšel ve svém rozhodnutí, ve kterém formuloval a odůvodnil závěr, 

dle kterého „ani v případech zrušení exekučního příkazu či provedení exekuce (s výjimkou 

případů, kdy byla vymáhaná povinnost splněna z prostředků získaných postižením podílu či 

členských práv a povinností), není nezbytné trvat pro účely obnovení účasti ve společnosti či 

členství v družstvu na požadavku (formálního) zastavení exekuce. Termín zastavení exekuce 

(…) je třeba vykládat tak, že (…) zahrnuje též další způsoby zániku účinků exekučního příkazu 

postihujícího členská práva a povinnosti člena družstva (včetně zrušení exekučního příkazu či 

provedení exekuce); výjimkou jsou případy, v nichž byla vymáhaná povinnost splněna z 

prostředků získaných postižením členských práv a povinnosti. K obnovení účasti pak dochází 

bez dalšího již v okamžiku zániku účinků exekučního příkazu, jímž byly členská práva a 

povinnosti postiženy.“97 Toto rozhodnutí přineslo odpovědi na otázky spojené s nejasnostmi 

                                                      
93 Srov. ustanovení § 320ab odst. 4 OSŘ. 
94 Stanovisko Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 200/2005, k výkladu zákona č. 120/2001 Sb., o soudních 

exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
95 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. srpna 2011, sp. zn. 29 Cdo 1413/2010. 
96 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. srpna. 2008, sp. zn. 29 Cdo 339/2008. 
97 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne i20. května 2015, sp. zn. 31 Cdo 2827/2012. 
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spojenými s ustanovením § 206 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Obdobná 

formulace je převzata v návrhu nového znění zákona o obchodních korporacích, přičemž 

ustanovení § 206 odst. 2 má nově znít: „(2) Jestliže bylo zrušeno rozhodnutí o zrušení 

konkursu podle odstavce 1 a společnost dosud nenaložila s uvolněným podílem podle § 213 až 

215, účast společníka se obnoví dnem, kdy je společnosti doručen projev vůle společníka 

účast obnovit; nestane-li se tak do 4 měsíců od právní moci takového rozhodnutí, toto právo 

zaniká. Vyplatila-li společnost vypořádací podíl, společník ho nahradí společnosti spolu s 

projevem vůle účast obnovit, jinak se mu účast ve společnosti neobnoví. Věta první a druhá 

platí obdobně i v případě, kdy byl skončen výkon rozhodnutí, nebo zanikly účinky exekučního 

příkazu k postižení podílu, ledaže byla vymáhaná povinnost splněna z prostředků získaných 

postižením podílu.“98 S ohledem na výše uvedené mám za to, že navrhovaná úprava 

především reflektuje změnu insolvenčního práva a je příhodná.  

Dojde-li k obnovení účasti společníka ve společnosti, musí společnost podat návrh na 

výmaz údaje o uvolnění podílu a navrhnout zápis údajů o původním společníkovi. K návrhu 

je pak třeba přiložit rozhodnutí o zrušení rozhodnutí dle ustanovení § 206  

odst. 1 zákona o obchodních korporacích s doložkou právní moci, prohlášení společnosti, že 

nebylo naloženo s uvolněným podílem a došlo-li k vyplacení vypořádacího podílu, je třeba 

doložit doklad, který prokazuje, že společník vypořádací podíl ve lhůtě dvou měsíců nahradil. 

99 

V souvislosti s výše uvedeným je dále také třeba objasnit situaci, kdy společnost již 

naložila s uvolněným podílem tím, že jej převedla na zbývající společník či třetí osobu nebo 

snížila základní kapitál o vklad společníka, který se ocitl v exekuci, ale následně účinky 

exekučního příkazu zanikly a společník se domáhá obnovení jeho účasti ve společnosti. Jsem 

toho názoru, že účast obnovena být z povahy věci nemůže. Vlastnictví k podílu přejde na 

někoho jiného, základní kapitál společnosti je snížen, a zrušení rozhodnutí o nařízení výkonu 

rozhodnutí či exekuce nemůže mít za následek zrušení vlastnického práva nebo zvýšení 

základního kapitálu.100 To ostatně potvrzuje i výše uvedené pravidlo, dle kterého společnost 

                                                      
98 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), a některé další zákony. Bod 231., str. 23. Dostupné z: https://apps.odok.cz/veklep-

detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=c

olumn-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNAFAHRVGK&tab=detail 
99 Dědič, J. in HAVEL, B., ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J., JINDŘICH, M. a kol.: Zákon o veřejných rejstřících 

právnických a fyzických osob: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2015.  str. 130-131. 
100 Ke stejnému závěru dospěl i Nejvyšší soud v usnesení sp. zn 29 Cdo 5455/2014 ze dne 30. září 2015, dle 

kterého „obnovení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným je možné pouze do doby, než společnost 

https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNAFAHRVGK&tab=detail
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNAFAHRVGK&tab=detail
https://apps.odok.cz/veklep-detail?p_p_id=material_WAR_odokkpl&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&_material_WAR_odokkpl_pid=KORNAFAHRVGK&tab=detail


 34 

při obnově účasti společníka musí obchodnímu rejstříku dokládat prohlášení o tom, že nebylo 

naloženo s uvolněným podílem, což by z logiky věci nebylo možné a soud by neměl výše 

uvedený zápis do obchodního rejstříku provést.101 

Problematická je také situace, kdy dojde k postižení podílu ve společnosti s ručením 

omezeným s jediným společníkem. „Společnost sama nezaniká, zaniká pouze účast 

povinného, čímž nastává stav, kdy společnost nemá žádného společníka, což je v rozporu s 

hmotným právem (společnost nesplňuje předpoklady pro svůj vznik), a lze ji zrušit 

a likvidovat na návrh oprávněného nebo soudu, který nařídil výkon rozhodnutí.“102 

9. Vyloučení společníka ze společnosti 

9.1 Vyloučení společníka rozhodnutím soudu 

Zákon o obchodních korporacích upravuje v ustanovení § 204 zánik účasti společníka 

ve společnosti rozhodnutím soudu o jeho vyloučení, pokud by zvlášť závažným způsobem 

porušoval své povinnosti. Okruh povinností je stanoven zákonem nebo mohou být vymezeny 

společenskou smlouvou. K porušování povinností musí docházet opakovaně, resp. soustavně. 

103  

Společník musí být vyzván k plnění svých povinností a upozorněn na možnost 

vyloučení pro případ jejich neplnění.104 Dle komentářové literatury může být návrh na 

vyloučení podán i přesto, že nebyla učiněna výzva k plnění např. z důvodu, že je vylučovaný 

společník jednatelem, a to dle ustanovení § 6 odst. 1 občanského zákoníku, jelikož nikdo 

nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu.105 

O podání návrhu na vyloučení společníka soudem rozhoduje nejprve valná hromada 

společnosti, přičemž společník, o jehož vyloučení jde, nevykonává hlasovací právo.106 Žalobu 

                                                                                                                                                                      
naloží s uvolněným podílem postupem podle § 212 a násl. ZOK. Naloží-li společnost s uvolněným podílem 

postupem podle § 212 a násl. ZOK, k obnovení účasti společníka (přes zánik účinků exekučního příkazu) dojít 

nemůže, neboť podíl, který představoval účast společníka ve společnosti (resp. práva a povinnosti z této účasti 

plynoucí), byl prodán (§ 213 ZOK), přešel na zbývající společníky či zanikl v důsledku snížení základního 

kapitálu (§ 215 ZOK).“ 
101 Dědič, J. in HAVEL, B., ŠTENGLOVÁ, I., DĚDIČ, J., JINDŘICH, M. a kol., op. cit. sub. 99, str. 130-131. 
102 Svoboda, K., Smolík, P., Levý, J., Šínová, R. a kol: Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2013, str. 1069. 
103 Rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 15. 2. 1995, sp. zn. 10 Cm 577/93. 
104 Srov. ustanovení § 204 odst. 1 ZOK. 
105 ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P., op. cit. sub. 19, str. 396. 
106 Srov. ustanovení § 173 odst. 1 písm. b) ZOK. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezf6obzfzygmnq
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(jejíž přílohou je rozhodnutí valné hromady o podání návrhu na vyloučení) následně podává 

jednatel společnosti u krajského soudu.107 

Jelikož společník může dle zákona o obchodních korporacích vlastnit více podílů, může 

být společník vyloučen jen ohledně podílu, ke kterému porušuje povinnost zvlášť závažným 

způsobem. 

9.2 Kaduční řízení 

9.2.1 Obecně ke kadučnímu řízení 

Jedním ze zvláštních (a v praxi ne příliš obvyklých) způsobů zániku účasti společníka 

na společnosti s ručením omezeným, je jeho vyloučení valnou hromadou v tzv. kadučním 

řízení.  

Dle ustanovení § 151 zákona o obchodních korporacích může valná hromada ze 

společnosti vyloučit společníka, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti.  

Obecně platí, že společník musí splnit vkladovou povinnost ve lhůtě určené 

společenskou smlouvou, nejpozději však do 5 let ode dne vzniku společnosti nebo od převzetí 

vkladové povinnosti za trvání společnosti. Nepeněžité vklady musí být splaceny před vznikem 

společnosti. Při zvýšení základního kapitálu se vkladová povinnost se přebírá písemným 

prohlášením, které v souladu s ustanovením § 215 zákona o obchodních korporacích obsahuje 

také lhůtu pro splnění vkladové povinnosti. 

Nesplní-li společník výše uvedenou lhůtu pro splnění vkladové povinnosti (ať již při 

založení společnosti či při zvýšení základního kapitálu), může valná hromada takového 

společníka ze společnosti vyloučit. Jedná se tedy o možnost, nikoli o povinnost valné 

hromady. 

9.2.2 Rozhodování valné hromady 

Valná hromada v takovém případě rozhoduje alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů 

všech společníků, neboť se jedná o rozhodnutí, jehož důsledkem se mění společenská 

smlouva (a to v osobách společníků).108 Dle ustanovení § 173 odst. 1 písm. b) zákona o 

obchodních korporacích vylučovaný společník nevykonává hlasovací právo. Společnost proto 

                                                      
107 Srov. ustanovení § 9 odst. 2 OSŘ. 
108 Srov. ustanovení § 171 odst. 1 písm. b) ZOK. 
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nesmí k hlasům vylučovaného společníka přihlédnout ani při posuzování schopnosti valné 

hromady usnášet se, ani při počítání, zda bylo dosaženo většiny potřebné k přijetí usnesení 

valné hromady o jeho vyloučení. Zákaz výkonu hlasovacího práva se vztahuje pouze na 

hlasování o usnesení o vyloučení společníka, nikoli na celou valnou hromadu.  

V. Janošek k tomu uvádí, že „byť společník nemá právo o svém vyloučení hlasovat, má 

zajisté právo se valné hromady, která bude o jeho vyloučení rozhodovat, účastnit (a 

samozřejmě na ní hlasovat o jiných návrzích usnesení, jako i vykonávat jiná práva společníka, 

např. podávat žádosti o vysvětlení), a to buď osobně, nebo v zastoupení“.109 

Je vyloučeno, aby byl společník vyloučen ještě před vznikem společnosti. Vrchní soud 

v Olomouci k tomuto závěru uvedl, že „vyzvat k plnění povinnosti a upozornit na možnost 

vyloučení podle ustanovení § 149 věty první obchodního zákoníku musí společníka společnost, 

která však vznikne až zápisem do obchodního rejstříku“.110 Mám za to, že tento závěr se 

uplatní také dle zákona o obchodních korporacích. 

9.2.3 Zásada proporcionality 

Ze zákona o obchodních korporací se jeví, že jedinou podmínkou pro vyloučení 

společníka ze společnosti je prodlení se splněním vkladové povinnosti. Je však otázkou, zda 

není nutné právo valné hromady rozhodnout o vyloučení společníka posuzovat s ohledem na 

zásadu proporcionality. 

Argument, že vyloučit společníka nelze, nejde-li o přiměřené opatření lze opřít o 

ustanovení § 239 odst. 1 občanského zákoníku (který se na vyloučení společníka použije 

obdobně), podle kterého může spolek vyloučit člena, který závažně porušil povinnost 

vyplývající z členství. 

Mám za to, že toto pravidlo se však na vyloučení společníka nepoužije a pro vyloučení 

společníka postačí, bude-li naplněna hypotéza pravidla uvedeného v ustanovení  

§ 151 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, tedy že je v prodlení se splněním vkladové 

povinnosti. 

                                                      
109 JANOŠEK, Vladimír. Vyloučení (většinového) společníka ze společnosti s ručením omezeným rozhodnutím 

valné hromady. Obchodněprávní revue. 2015, č. 5, str. 134. 
110 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. února 1996, sp. zn. 3 Cmo 110/96. 
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Lze očekávat, že zásadu proporcionality české soudy v případě vyloučení společníka 

aplikovat nebudou a ani tak doposud neučinily. Mám však za to, že by vyloučením společníka 

nemělo docházet ke zneužití práva a valná hromada by při vylučování společníka měla danou 

situaci pečlivě zvážit a posoudit. 

9.2.4 Obdobné použití ustanovení o vyloučení člena spolku 

Podle ustanovení § 151 odst. 2 zákona o obchodních korporacích se na vyloučení 

společníka použijí obdobně ustanovení občanského zákoníku upravující vyloučení člena 

spolku pro závažné porušení povinností. Tuto úpravu nepovažuji za šťastnou, protože většina 

ujednání upravující vyloučení člena spolku nelze z povahy věci na vyloučení společníka 

společnosti s ručením omezeným použít. 

Základ úpravy vyloučení člena spolku je obsažen v ustanovení § 239 občanského 

zákoníku, dle kterého musí společnost nejprve společníka, který je v prodlení se splacením 

vkladu vyzvat, aby v přiměřené lhůtě zjednal nápravu (tedy aby vklad splatil).  Zákon 

neuvádí, jaká lhůta je považována za přiměřenou. Dle obchodního zákoníku však nesměla být 

tato lhůta kratší než tříměsíční. Dle aktuální právní úpravy bude dle mého názoru nutné při 

posouzení přiměřenosti lhůty k dodatečnému splnění vkladové povinnosti přihlédnout ke 

konkrétním skutkovým okolnostem, například tedy k výši vkladu, který má společník splnit a 

k majetkovým poměrům společníka či k poměrům společnosti, o kterou se jedná. 

Prof. Pokorná uvádí, že „Délka dodatečné lhůty ke splacení vkladu z úpravy spolku 

nevyplývá, je věcí rozhodnutí jednatele, měla by však být přiměřená okolnostem dané 

konkrétní situace. Pokud by prodlení s plněním vkladu způsobilo společnosti zvlášť závažnou 

újmu, uplatní se i možnost vyplývající z úpravy vyloučení člena spolku o tom, že se tato lhůta 

nevyžaduje.“111 

Ve výzvě společnosti ke splacení vkladu by mělo být dle mého názoru rovněž uvedeno 

upozornění na možnost vyloučení společníka, pokud svou vkladovou povinnost ani 

v dodatečné lhůtě nesplní. 

Návrh na vyloučení společníka může podat každý ze společníků, musí však svou žádost 

odůvodnit. Společník, který má být ze společnosti vyloučen, musí mít možnost se s návrhem 

seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. Toto právo 

                                                      
111 Pokorná, I. in LASÁK, J. a kol., op. cit. sub. 8, str. 915. 
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společníka však má větší význam v případě vyloučení člena spolku pro závažné porušení jeho 

povinností, když vyloučení pro prodlení se splněním vkladové povinnosti je (oproti vyloučení 

pro závažné porušení povinností) založeno na objektivních skutečnostech. Rozhodnutí o 

vyloučení se následně musí doručit vyloučenému společníkovi. 

Zákon o obchodních korporacích výslovně stanoví, že se na vyloučení společníka 

společnosti s ručením omezeným nepoužijí ustanovení o možnosti přezkoumat vyloučení 

soudem.112 Zákon o obchodních korporacích má totiž svou vlastní úpravu soudního přezkumu 

platnosti usnesení valné hromady. Společník se tak může dovolávat vyslovení neplatnosti 

usnesení valné hromady soudem podle ustanovení § 191 a násl. zákona o obchodních 

korporacích. 

Občanský zákoník pak dále dává společníkovi možnost do patnácti dnů od doručení 

rozhodnutí o jeho vyloučení v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení 

přezkoumala dozorčí rada (nestanoví-li společenská smlouva jinak), byla-li dozorčí rada 

zřízena. Pokud by rozhodnutí valné hromady o vyloučení společníka odporovalo zákonu nebo 

společenské smlouvě, dozorčí rada musí rozhodnutí valné hromady o vyloučení společníka 

zrušit. 

9.2.5 Důsledky vyloučení společníka společnosti s ručením omezeným 

Zákon o obchodních korporacích umožňuje, aby společník vlastnil více podílů (stanoví-

li tak společenská smlouva). Pokud společník vlastní více podílu, vyloučení se týká pouze 

toho podílu, ohledně něhož je společník v prodlení s plněním vkladové povinnosti. Toto 

ustanovení je však dispozitivní a společenská smlouva může stanovit jinak. 

Je-li společník rozhodnutím valné hromady ze společnosti vyloučen, stává se z jeho 

podílu tzv. uvolněný podíl (více k uvolněnému podílu viz část 9.3 této práce). V důsledku 

vyloučení společníkovi zároveň vzniká právo na majetkové vypořádání představované 

vypořádacím podílem (více k vypořádacímu podílu viz část 7 této práce). 

V důsledku vyloučení společníka však nezaniká jeho povinnost splatit vklad. 

Pohledávka společnosti na splacení vkladu může být započtena vůči pohledávce společníka 

na vyplacení vypořádacího podílu.  

                                                      
112 Srov. ustanovení § 151 odst. 2 ZOK. 
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9.3 Uvolněný podíl 

9.3.1 Obecně k uvolněnému podílu 

Dle ustanovení § 212 odst. 1 zákona o obchodních korporacích platí, že podíl 

společníka, jehož účast zanikla jinak než převodem podílu, se považuje za uvolněný podíl. 

„Rozdíl mezi uvolněným podílem a vypořádacím podílem spočívá v tom, že uvolněný 

podíl, byť dočasně okleštěný o všechna práva, je stále podílem, nehmotnou věcí, skrze niž lze 

nabýt účast na společnosti. Tím dojde k opětovnému „obživnutí“ všech práv spojených 

s podílem v původním rozsahu. Vypořádací podíl není nic jiného než peněžní částka, kterou 

má společnost bývalému společníkovi vyplatit v souvislosti s ukončením jeho účasti ve 

společnosti.“113 

Podíl společníka, jehož účast na společnosti zanikla jinak než převodem podílu tak 

nadále existuje, mění se však na uvolněný podíl, který zůstává ve vlastnictví bývalého 

společníka, ale práva spojená s tímto podílem nelze vykonávat (viz ustanovení § 212 odst. 4 

zákona o obchodních korporacích). 114 S uvolněným podílem nakládá společnost jako 

zmocněnec. S uvolněným podílem však zůstává spojeno pro bývalého společníka stěžejní 

právo, a to právo na úhradu vypořádacího podílu. 

Prof. Pokorná uvádí, že „konstrukce uvolněného podílu řeší dva zásadní problémy 

vznikající při zániku účast na společnosti zanikla, a vyřešení otázky, jak naložit s podílem, 

který zůstal po zániku účasti společníka bez svého vlastníka.“115 

9.3.2 Naložení s uvolněným podílem 

Společnost je povinna s uvolněným podílem naložit postupem podle ustanovení § 213 

nebo § 215 zákona o obchodních korporacích.116 Zákon touto dvojí možností naložení 

s uvolněným podílem chrání vůli společníku sjednanou ve společenské smlouvě, upravuje 

rozdílný způsob naložení s uvolněným podílem pro případ, kdy jsou převod nebo přechod 

podílu omezeny nebo vyloučeny, a  pro případ, kdy nikoliv. 

(i) Prodej podílu 

                                                      
113 Eichlerová, K. in ČERNÁ, Stanislava, Ivana ŠTENGLOVÁ a Irena PELIKÁNOVÁ, op. cit. sub 18, str. 313. 
114 Obdobně Dědič, J, in ŠTENGLOVÁ, Ivana, Jan DĚDIČ a Miloš TOMSA, op. cit. sub. 7, str. 272. 
115 Pokorná, J. in LASÁK, J. a kol., op. cit. sub. 8, str. 1080. 
116 Srov. ustanovení § 212 odst. 3 ZOK. 
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Dle ustanovení § 213 odst. 1 zákona o obchodních korporacích společnost uvolněný 

podíl prodá bez zbytečného odkladu nejméně za přiměřenou cenu, přičemž společníci mají k 

uvolněnému podílu předkupní právo. Pokud předkupní právo využije více společníků, rozdělí 

se uvolněný obchodní podíl mezi tyto společníky podle poměru jejich podílů. Zákon na tomto 

místě není pojmově konzistentní, když hovoří o obchodním podílu, protože obecně pracuje s 

pojmem „podíl“. Předkupní právo se obecně řídí ustanovením § 2140 a násl. občanského 

zákoníku. Společnost má podle této úpravy nabídnout uvolněný podíl ke koupi ostatním 

společníkům dříve, než se pokusí podíl prodat třetí osobě.  

Základním principem při naložení s uvolněným podílem tak je, že společnost uvolněný 

podíl prodá na trhu a společník, jehož účast na společnosti zanikla, tak dostane za uvolněný 

podíl tržní cenu.  

Společnost nakládá s uvolněným podílem jako zmocněnec. Také z důvodové zprávy 

k zákonu o obchodních korporacích vyplývá, že „případné smlouvy o převodu uvolněného 

podílu namísto vyloučeného společníka nebo člena podepisuje statutární orgán společnosti. 

Toto normativní řešení tak vytváří pro potřeby řešení prodeje uvolněného podílu fikci 

oprávněnosti prodat věc cizí, která jinak nemůže do vlastnictví společnosti přejít.“ 

Protože s uvolněným podílem nakládá společnost jako zmocněnec, je na její straně 

rovněž volba, jakým způsobem bude uvolněný podíl prodán. Může tak jít např. o prodej 

v dražbě či veřejné soutěži. Jednatelé společnosti však musí při prodeji podílu jednat s péčí 

rádného hospodáře. Prodej tedy musí být transparentní, férový a musí být učiněn za nejvyšší 

možnou cenu, nejméně však za cenu přiměřenou.  Cena získaná prodejem by ale měla být 

pokud možno cenou stejnou nebo vyšší než cena, která by byla vypočtena dle ustanovení § 36 

odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 

Předmětem prodeje samozřejmě může být také kmenový list, do kterého byl vtělen 

podíl společníka, jehož účast na společnosti zanikla. K převodu kmenového listu se nad rámec 

převodní smlouvy vyžaduje také rubopis.  

Výtěžek z prodeje poté (po odečtení účelně vynaložených nákladů společnosti na prodej 

podílu) tvoří vypořádací podíl. Společnost si od získaného výtěžku za prodej uvolněného 

podílu dále odečíst splatné pohledávky za společníkem, jehož účast ve společnosti zanikla.117 

Společnost bude mít za společníkem typicky pohledávku na splacení vkladu, jehož nesplacení 

                                                      
117 Srov. ustanovení § 212 odst. 3 ZOK. 
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vedlo k vyloučení společníka. Společnost může samozřejmě mít za společníkem i další 

splatné pohledávky, které je možné proti získanému výtěžku za prodej uvolněného podílu 

započíst. Nezanikne-li však započtením zcela vkladová povinnost, ručí ten, komu vzniklo 

právo na vypořádací podíl, za splnění vkladové povinnosti nabyvatelem podílu.118 

(ii) Lhůta k prodeji uvolněného podílu třetí osobě 

Pokud společnost neprodá uvolněný podíl třetí osobě (popř. ostatním společníkům 

realizujícím jejich předkupní právo) ve lhůtě tří měsíců ode dne jeho vzniku, určí společnost 

výši vypořádacího podílu postupem dle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích (viž část 7 této práce). Dle důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích 

je takový způsob řešení nutný k tomu, aby marným uplynutím lhůty 3 měsíců nebyl de facto 

uvolněný podíl „vyvlastněn“ bez náhrady s argumentací nemožnosti prodeje.  

Je však otázkou, zda má společnost výši vypořádacího podílu určit dle ustanovení § 36 

odst. 2 zákona o obchodních korporacích vždy, když není uvolněný podíl ve tříměsíšní lhůtě 

prodán, či jen tehdy, není-li uvolněný podíl prodán z objektivních důvodů.  

Mám za to, že v případě, že společnosti v prodeji ve tříměsíční lhůtě nebrání objektivní 

okolnosti (t. zejména není omezená či vyloučená převoditelnost podílu a objektivně existují 

zájemci o koupi podílu za tržní cenu), nelze bez dalšího dle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o 

obchodních korporacích postupovat. Zejména dle mého názoru není možné, aby v důsledku 

nečinnosti společnosti nebyl uvolněný podíl prodán za vyšší cenu, než kolik by činil 

vypořádací podíl určený postupem dle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích. Tento závěr potvrzuje také důvodová zpráva k zákonu o obchodních 

korporacích, která uvádí, že „následek marného uplynutí lhůty však lze aplikovat pouze tehdy, 

pokud nebyl uvolněný podíl prodán z důvodu jeho objektivní neprodejnosti, a nikoliv z jiného 

důvodu (neprofesionalita statutárních orgánů, úmyslné promeškání lhůty apod.) – je-li důvod 

jiný, dostává se společnost nebo družstvo do prodlení, a pokud by bylo prokázáno, že by 

vypořádací podíl získaný prodejem byl vyšší než vypořádací podíl získaný aplikací běžného 

určení výše podílu, může poškozená osoba požadovat na společnosti nebo družstvu náhradu 

škody.” Také prof. Pokorná zastává obdobý výklad, když uvádí, že „důvody, pro něž se 

nepodařilo uvolněný podíl prodat, musí být transparentní a spočívat v okolnostech, které 

jednatelé společnosti nemohli ovlivnit, i když vynaložili veškeré úsilí, které odpovídá 

                                                      
118 Srov. ustanovení § 212 odst. 3 ZOK. 
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požadavku péče řádného hospodáře“.119 S tímto výkladem se ztotožňuji, protože mám za to, 

že zákon o obchodních korporacích primárně předpokládá prodej uvolněného podílu za 

tržních podmínek, který obvykle povede k maximalizaci výtěžku pro společníka, jehož účast 

na společnosti zanikla. Společnost by tak neměla z jiných než objektivních důvodů tento 

záměr zákonodárce nerespektovat. 

Výše uvedený závěr se však neuplatní, stanoví-li tak společenská smlouva. Podle 

ustanovení § 214 odst. 2 zákona o obchodních korporacích lze totiž postupovat stejně jako 

v případě, že se uvolněný podíl nepodaří v tříměsíční lhůtě prodat i tehdy, stanoví-li tak 

společenská smlouva.  

(iii) Převedení uvolněného podílu na ostatní společníky 

V případě, že uvolněný podíl není ve tříměsíční lhůtě prodán, je společnost povinna 

vyplatit společníkovi, jehož účast na společnosti zanikla, částku odpovídající vypořádacímu 

podílu vypočteného postupem dle ustanovení § 36 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, 

do jednoho měsíce od uplynutí této tříměsíční lhůty.  

Je otázkou, jakou lhůtu k vyplacení vypořádacího podílu má společnost v případě, že se 

uvolněný podíl vůbec neprodává, tedy zda jí zůstává zachována čtyřměsíční lhůta od zániku 

účasti společníka ve společnosti, či zda má k vyplacení vypořádacího podílu pouze jeden 

měsíc.  

Mám za to, že v takovém případě má společnost pouze jednoměsíční lhůtu k vyplacení 

vypořádacího podílu společníkovi, jehož účast ve společnosti zanikla. Není důvod, aby se 

lhůta prodlužovala o tři měsíce určených k prodeji uvolněného podílu. Opačný výklad by 

znevýhodňoval ty společnosti, které přes veškerou snahu jednatelů neprodají z objektivních 

důvodů uvolněný podíl ve tříměsíční lhůtě, když by jim následně zbývala jednoměsíční lhůta 

k vyplacení vypořádacího podílu. Oproti tomu společnosti, u kterých by prodej uvolněného 

podílu vůbec nepřipadal v úvahu (např. z důvodu vyloučení jeho převoditelnosti), by měly 

k vyplacení vypořádacího podílu lhůtu čtyřměsíční. 

Dle ustanovení § 215 odst. 1 zákona o obchodních musí poté společnost bez zbytečného 

odkladu po vyplacení vypořádacího podílu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne vyplacení, 

                                                      
119 Pokorná, J. in LASÁK, J. a kol., op. cit. sub. 8, str. 1087. 
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rozhodnout o přechodu uvolněného podílu nejméně za protiplnění ve výši vyplaceného 

vypořádacího podílu na zbývající společníky poměrně podle jejich podílů. V opačném případě 

musí společnost snížit základní kapitál o vklad společníka, jehož účast ve společnosti zanikla 

Rozhodnutí o přechodu uvolněného podílu na ostatní společníky (resp. o snížení 

základního kapitálu) náleží do působnosti valné hromady. Valná hromada bude v tomto 

případě rozhodovat dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníku a rozhodnutí valné 

hromady musí být osvědčeno notářským zápisem. Podíl přechází na ostatní společníky již 

samotným rozhodnutím valné hromady, které je zároveň titulem, na základě kterého 

společníci podíl nabydou. K převodu se tak již nevyžaduje uzavření převodní smlouvy. 

Společnost tak může rozhodnout, že uvolněný podíl přechází na ostatní společníky za 

cenu vyšší, než kolik činil vypořádací podíl vyplacený společníkovi, jehož účast na 

společnosti zanikla, nemůže však rozhodnout o přechodu za cenu nižší. Toto řešení je dle 

důvodové zprávy k zákonu o obchodních korporacích nutné, jinak by mohlo docházet k 

podvodům a k znevýhodnění osoby, které náleží vypořádací podíl. Poskytnutím úplaty za 

přechod podílu ze strany ostatních společníků tak je společnosti nahrazeno nejméně to, co 

musela sama ze svého majetku vyplatit společníkovi, jehož účast na společnosti zanikla. 

Zákon o obchodních korporacích předpokládá, že uvolněný podíl přejde na zbývající 

společníky poměrně podle jejich podílů. Dle mého názoru však nic nebrání tomu, aby se 

společníci navzájem dohodli jinak, a uvolněný podíl např. převzal pouze jeden z nich. Taková 

dohoda však dle mého názoru bude vyžadovat souhlas všech zbývajících společníků. Tento 

názor zastává také prof. Pokorná, která uvádí, že „pokud by valná hromada měla rozhodnout 

o tom, že uvolněný podíl přebírají jen někteří společníci nebo jen jeden z nich, jde podle 

našeho názoru zapotřebí souhlasu všech společníků.”120 

(iv) Snížení základního kapitálu společnosti 

Snížení základního kapitálu společnosti nabízí zákon o obchodních korporacích jako 

poslední možnost naložení s uvolněným podílem, která nastupuje v případě, že společnosti se 

nepodaří uvolněný podíl prodat třetí osobě, a ani nerozhodne o přechodu uvolněného podílu 

na ostatní společníky. 

                                                      
120 Pokorná, J. in LASÁK, J. a kol., op. cit. sub. 8, str. 1089. 
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Snížení základního kapitálu společnosti s ručením omezeným je zároveň 

nejkomplikovanějším způsobem naložení s uvolněným podílem, jehož proces může být 

poměrně časově náročný, a to zejména s ohledem na úpravu ochranu třetích osob při 

snižování základního kapitálu společnosti. Věřitelé společnosti totiž mohou při snižování 

základního kapitálu požadovat, aby jim společnost poskytla přiměřené zajištění jejich 

pohledávek (nebo je uspokojila), pokud se snížením základního kapitálu zhoršila jejich 

dobytnost. V případě sporu mezi věřitelem a společností rozhoduje soud. Takové spory 

mohou samozřejmě trvat i několik let. Z tohoto pohledu může být postup cestou snížení 

základního kapitálu pro společnosti s ručením omezeným náročný. 

Dalším problematickým důsledkem naložení s uvolněným podílem prostřednictvím 

snížení základního kapitálu je skutečnost, že v takovém případě hradí společnost 

společníkovi, jehož účast na společnosti zanikla, vypořádací podíl ze svých vlastních 

prostředků a neobdrží žádné protiplnění (oproti prodeje uvolněného podílu třetí osobě, či 

přechodu uvolněného podílu na ostatní společníky nejméně za protiplnění, ve výši 

vypořádacího podílu). 

Snížení základního kapitálu je pak komplexně upraveno v ustanovení § 233 a násl. 

zákona o obchodních korporacích. Rozbor úpravy snížení základního kapitálu společnosti 

s ručením omezeným nebude v této práci dále rozebírán, když svým rozsahem výrazně 

přesahuje vymezené zadání této práce. 

10. Zrušení účasti společníka soudem 

Soud může zrušit účast společníka ve společnosti, pokud na něm nelze spravedlivě 

požadovat, aby ve společnosti setrval a nepodaří-li se mu dosáhnout zániku jeho účasti 

některou z možností uvedených výše (např. vystoupením či převodem podílu).121 Zrušení 

účasti soudem se však nemůže domáhat osoba, je-li jediným společníkem společnosti, jelikož 

„jediný společník je ve společnosti svrchovaným pánem, a tudíž mu nic nebrání podíl převést 

na jinou osobu nebo rozhodnout o zrušení společnosti s likvidací, popř. s ní jinak naložit.“122 

Zákon o obchodních korporacích ustanovením § 205 poskytuje ochranu společníkům, 

kteří by v některých případech byli nuceni ve společnosti setrvat za nepříznivých podmínek, 

přičemž ponechává na uvážení soudů, kdy takovou ochranu společníkům poskytnou. Zároveň 

                                                      
121 Srov. ustanovení § 205 odst. 1 ZOK. 
122 DVOŘÁK, T., op. cit. sub. 65, str. 235. 
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tohoto způsobu zániku účasti mají společníci využít v souladu s principem subsidiarity, tedy 

jako krajní prostředek (ultima ratio) po využití všech prostředků k jejich obraně.123 

Společník může navrhnout soudu, aby zrušil jeho účast, má-li k tomu vážný a 

dlouhotrvající důvod, aby bylo možné ingerenci soudu do vztahů v rámci společnosti možno 

považovat za ospravedlnitelnou. Soudy také musí při svém rozhodování brát v úvahu jak 

zájmy společníka, tak zájmy společnosti.124 Meze pro uvážení soudů jsou v tomto případě 

velmi široké, musí tedy velmi uvážlivě postupovat při posuzování toho, do jaké míry zrušení 

účasti společníka zasáhne do poměrů obou stran, tj. společníka, společnosti i ostatních 

společníků.  

Základní podmínky a meze pro rozhodování soudů stanovil Nejvyšší soud svým 

rozhodnutím, dle kterého „pouhá účast v řádně fungující společnosti, ve které jsou normální, 

nekonfliktní vztahy mezi společníky a ve které nevyplývají pro společníka z jeho účasti 

povinnosti, které jej stresujícím způsobem zatěžují, může jen stěží obecně způsobovat stres 

zhoršující zdravotní stav společníka (…) a zpravidla bude nutno, aby k účasti společníka ve 

společnosti přistoupily další stresující faktory, např. spory mezi společníky, problémy v 

hospodaření společnosti, pracovní přetížení apod.“125 Důvodem pro zrušení účasti společníka 

ve společnosti může být dále „stav, kdy nedošlo k realizaci předmětu podnikání (činnosti) a 

tím ke splnění účelu existence společnosti podle společenské smlouvy.“126 

Společník se může dovolávat zrušení jeho účasti ve společnosti v obecné promlčecí 

době 3 let od okamžiku, kdy mohl poprvé podat návrh na zrušení své účasti k soudu.127 

11. Přechod podílu na jiného společníka 

11.1 Obecně k přechodu podílu 

Právní úprava rozlišuje převod práva k podílu jakožto právní jednání a přechod práva 

k podílu jakožto právní událost, když k převodu dochází na základě projevu vůle vlastníka své 

                                                      
123 ČECH, Petr. Ukončení účasti ve společnosti s ručením omezeným na základě jednostranného projevu vůle 

společníka. Pocta Ivaně Štenglové k sedmdesátým narozeninám : právo společností - ohlédnutí za dvěma 

desetiletími účinnosti obchodního zákoníku. V Praze: C.H. Beck, 2012, str. 55. ISBN 978-80-7400-262-5. 
124 HURYCHOVÁ, Klára, Petr TOMÁŠEK a Michael ZVÁRA. Obchodní korporace v judikatuře českých a 

zahraničních soudů. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, str. 158. 
125 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. ledna 2001, sp. zn. 29 Cdo 2084/2000. 
126 Rozsudek Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 22. února 1995, sp. zn. 10 Cm 33/93. 
127 Havel, B. in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P., op. cit. sub. 19, str. 397 
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právo k podílu převést na jiného, kdežto k přechodu dochází na základě právní skutečnosti 

nezávislé na vůli vlastníka, typicky se jedná o jeho úmrtí či prohlášení za mrtvého.128 

11.2 Smrt společníka – fyzické osoby 

V případě smrti společníka jeho účast ve společnosti přirozeně zaniká a podíl přechází 

na dědice, není-li ve společenské smlouvě upraveno jinak, přičemž společenská smlouva 

může dědění podílu omezit nebo zakázat,129 nemůže však určit osobu, na kterou obchodní 

podíl má přejít.130 Úprava možnosti vyloučit děditelnost podílu ve společnosti byla obsažena 

již v zákoně č. 58/1906 Ř.z., o společnostech s obmezeným ručením, což judikoval i Nejvyšší 

soud Československé republiky, který vyjádřil názor, že „přípustno jest, by ve smlouvě 

o společnosti s r. o. bylo stanoveno, že závodní podíly nejsou zděditelny a že po smrti toho 

kterého společníka zjistí se hodnota jeho závodního podílu a že zjištěný peníz vyplatí dědicům 

ostatní společníci dle poměru svých kmenových vkladů.“131 

Nejvyšší soud se za účinnosti obchodního zákoníku zabýval otázkou, zda může být 

přechod podílu na dědice zemřelého společníka podmíněn souhlasem valné hromady 

společnosti a dospěl k závěru, že „připouštěl-li obchodní zákoník, aby společenská smlouva 

vyloučila dědění obchodního podílu, tj. aby dědice zcela zbavila práva zdědit obchodní podíl 

zůstavitele, tím spíše je třeba připustit, že bude dědění obchodního podílu vázat na splnění 

určité podmínky – v konkrétním případě na souhlas valné hromady.“132 Dále se Nejvyšší soud 

negativně vyjádřil k možnosti společnosti určit, na koho má podíl zemřelého společníka přejít, 

jelikož k dědění dochází ze zákona, a z toho důvodu nemůže být vázáno na rozhodnutí orgánu 

společnosti (či jiného subjektu). Stanovuje-li tedy společenská smlouva (resp. zakladatelská 

listina), že je přechod podílu na dědice podmíněn souhlasem jakéhokoliv subjektu, je v této 

části neplatná.133 Tato dvě rozhodnutí se dle mého názoru uplatní i dnes. 

                                                      
128 Havel, B. in  ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P., op. cit. sub. 19, str. 108. 
129 Srov. ustanovení § 42 ZOK. 
130 Usnesení Nejvyššího soudu ČR z 22. května 2012, sp. zn. 29 Cdo 1080/2011. 
131 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 8. června 1920, R I 343/20 . 
132 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. srpna 2007, sp. zn. 29 Odo 573/2006. 
133 Usnesení Nejvyššího soudu ČR z 22. května 2012, sp. zn. 29 Cdo 1080/2011: „Z uvedeného plyne, že 

společenská smlouva může přechod obchodního podílu vyloučit (případně, jak dovodil Nejvyšší soud 

podmínit), nemůže však určit osobu, na kterou obchodní podíl přejde. K přechodu obchodního podílu na 

dědice totiž nevyloučí-li společenská smlouva dědění obchodního podílu dochází ze zákona. Přechod 

obchodního podílu však nemůže být důsledkem rozhodnutí jakéhokoli subjektu, neboť takovou možnost by 

musel stejně jako při dědění založit zákon. Nepřejde-li obchodní podíl na dědice, pak připadá v úvahu pouze 

postup podle § 113 odst. 5 nebo 6 obch. zák.“ 
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Ten, kdo zdědí podíl ve společnosti, může se domáhat zrušení jeho účasti soudem, 

ledaže by se jednalo o společnost s jediným společníkem. Nemůže tedy ze společnosti 

vystoupit jednostranným jednáním a jediným způsobem, jak ukončit účast ve společnosti 

nezávisle na vůli ostatních společníků, je zrušení účasti ve společnosti soudem.134 Důvody pro 

zrušení jeho účasti si soudy posuzují na základě vlastního uvážení a vždy záleží na 

okolnostech jednotlivého případu,135 vždy se ale musí jednat o případy, kdy na dědici podílu 

nelze požadovat, aby ve společnosti setrval.136 „Svěřeného širokého oprávnění musí proto 

soudy využívat uvážlivě, zjistit řádně skutkové okolnosti věci, zvážit význam každé jednotlivé 

skutečnosti pro posouzení věci a dbát přitom, jak na to, aby odepřením uplatňovaného práva 

nedošlo k neodůvodněnému zásahu do poměrů dědice, tak na to, aby jeho přiznáním nedošlo 

k neúměrnému zásahu do práv společnosti, popřípadě jejích společníků. V tom směru musí 

soud zejména dbát na to, aby újma způsobená kterékoli ze zúčastněných osob nebyla 

nepřiměřená, tj. aby důsledky zásahu do poměrů společnosti nebyl podstatně závažnější, než 

újma vzniklá dědici z nepřiznání práva.“137 Dědic se svého práva vystoupit musí dovolat do 3 

měsíců od pravomocného usnesení soudu o rozdělení pozůstalosti, resp. usnesení soudu o 

potvrzení dědictví, přičemž se jedná o lhůtu prekluzivní. 

V případě, že by se jednalo o společnost s jediným společníkem, nemůže takový 

společník z logiky věci žádat soud o zrušení jeho účasti, neboť by ve společnosti žádný 

společník nezůstal. Může však svůj podíl převést na jinou osobu nebo rozhodnout o zrušení 

společnosti s likvidací.138 

Vzhledem k tomu, že je dle občanského práva na vůli dědice, zda dědictví příjme či 

nikoliv, může se presumtivní dědic podílu ve společnosti zříci prostřednictvím  

tzv. renunciační smlouvy, tedy smlouvy se stávajícím společníkem – zůstavitelem za jeho 

života.139 Dále může dědic po smrti společníka – zůstavitele dědictví podílu odmítnout, pokud 

to není dědickou smlouvou vyloučeno140, nebo se jej může ve prospěch třetí osoby vzdát.141  

Nemá-li společník zákonné dědice ani podíl ve společnosti nepřenechá v závěti či 

dědické smlouvě jiné osobě, připadne jeho podíl ve společnosti státu, což bylo již několikrát 

                                                      
134 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. ledna 2001, sp. zn. 29 Cdo 2084/2000. 
135 Havel, B. in  ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P., op. cit. sub. 19, str. 404. 
136 Srov. ustanovení § 211 ZOK. 
137 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. února 2006, sp. zn. 29 Odo 275/2005. 
138 Pokorná, J. in LASÁK, J. a kol., op. cit. sub. 8, str. 1079. 
139 Srov. ustanovení § 1484 NOZ. 
140 Srov. ustanovení § 1485 NOZ. 
141 Srov. ustanovení § 1490 NOZ. 



 48 

soudy judikováno. Soudy se nejdříve zabývaly přechodem práv a povinností ve vztahu 

k bytovým družstvům, a to v případě rozhodnutí o tom, že stát má v případě odúmrti stejné 

postavení jako dědicové a tudíž na něj přecházejí členská práva a povinnosti zůstavitele 

v bytovém družstvu a nájem družstevního bytu.142 Nejvyšší soud dále vyjádřil názor, že se 

toto pravidlo dá vztáhnout i na úpravu dědictví obchodního podílu ve společnosti s ručením 

omezeným, a to v několika rozhodnutích, ze kterých vyplývá, že má stát, ačkoliv není 

dědicem, zásadně stejné právní postavení – tedy stejná práva a povinnosti, jako dědic, 

nestanoví-li zákon jinak. Jelikož zákon jinak nestanoví, podíl nepřechází na společnost, ale 

přechází odúmrtí na stát.143  Tato soudní rozhodnutí lze aplikovat i na novou právní úpravu.144 

Je ale třeba upozornit, že se uvedená pravidla nevztahují na případy (i) kdy je přechod podílu 

vyloučen společenskou smlouvou, (ii) kdy dědic dědictví odmítne, nebo (iii) kdy soud zruší 

účast dědice ve společnosti na jeho žádost. Důvodová zpráva uvádí, že v takovém případě 

musí společnost s podílem naložit jako s uvolněným a nemůže tedy být předmětem 

odúmrti.145 Nadto dle zákona o majetku ČR může být stát účasten pouze na akciové 

společnosti.146  

11.3 Zánik společníka – právnické osoby 

Právnické osobě zaniká účast ve společnosti s ručením omezeným jejím zánikem, 

přičemž podíl může přejít na právního nástupce, nestanoví-li společenská smlouva něco jinak. 

Obchodní korporace mohou zaniknout jednak v souvislosti s právním jednáním příslušného 

orgánu společnosti nebo společníku nebo v souvislosti s jinými právními skutečnostmi (např. 

(i) dohodou společníků nebo rozhodnutí orgánu společnosti k tomu příslušného o tom, že se 

obchodní korporace zrušuje; (ii) uplynutím doby, na kterou byla obchodní korporace 

založena; nebo (iii) dosažením účelu, pro který byla obchodní korporace založena) a dále také 

rozhodnutím orgánu veřejné moci (např. rozhodnutí soudu o zrušení obchodní korporace a její 

likvidaci pro (i) nezákonnost její činnosti z důvodu narušování veřejného pořádku ve velké 

                                                      
142 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 17. prosince 2009. sp. zn. 21 Cdo 4498/2008. 
143 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. září 2012, sp. zn. 29 Cdo 3525/2011, obdobně Usnesení 

Nejvyššího soudu ČR ze dne ,sp. zn. 29 Cdo 1946/2012. 
144 DĚDIČ, Jan, Jan LASÁK a Josef KŘÍŽ. Obchodní společnosti. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Judikatura k 

rekodifikaci, 2015, str. 222 – 223. 
145 Důvodová zpráva k ZOK.op. cit. sub. 17, str. 22. 
146 Srov. ustanovení § 28 zákona o majetku ČR 
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míře; nebo (ii) pro neschopnost vykonávat svoji činnost déle než 1 rok a plnit tak svůj 

účel).147 

V této souvislosti je třeba upozornit, že podíl zcela zaniká až spolu se zánikem 

společnosti, tedy jejím výmazem z obchodního rejstříku.148  

  

                                                      
147 Kuhn, P. in ŠTENGLOVÁ, I., HAVEL, B., CILEČEK, F., KUHN, P., ŠUK, P., op. cit. sub. 19, str. 182 – 

184. 
148 Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. září 2001, sp. zn. 7 Cmo 691/2000. 
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12. Závěr 

V této práci jsem se snažila identifikovat a rozebrat nejdůležitější problémy, které 

mohou nastat při jednotlivých způsobech ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením 

omezeným. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma velmi široké, má práce není komplexním 

popisem veškerých způsobů ukončení účasti ve společnosti a všech s tím souvisejících 

právních otázek, ale spíše popisem běžných způsobů zániku účasti ve společnosti a rozbor 

těch otázek, které u odborné veřejnosti vzbudily pro svou komplikovanost větší zájem.  

V současné době již spoustu výkladových problémů zákona o obchodních korporacích 

vyřešila judikatura, která se nezřídka odchyluje od své minulé rozhodovací praxe. Některé 

problémy budou vyřešeny přímo novelizací zákona o obchodních korporacích. U většiny 

případů se v práci snažím vyjádřit svůj názor na danou problematiku, který se mnohdy 

shoduje s již publikovanými názory některých autorů. V některých případech však stále 

výkladové problémy zůstávají, a přestože se ve své práci snažím najít nejvhodnější řešení, 

výklad některých ustanovení zůstává sporný. 

Velmi složitá je dle mého názoru problematika vyloučení společníka ze společnosti 

(zejména kaduční řízení) a navazující právní úprava institutů uvolněného a vypořádacího 

podílu. 

Při vypracovávání této práce jsem dále narazila na množství dalších zajímavých témat 

k diskuzi či studiu (např. v souvislosti s podílem ve společnosti s ručením omezeným a s ním 

spojenými právy a povinnostmi společníků či rozhodováním valné hromady společnosti). Dle 

mého názoru bude trvat ještě dlouhou dobu, než zákonodárce, soudy či odborná veřejnost tuto 

komplexní problematiku objasní, zda-li vůbec.  
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soudní). Vydání I. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2016, 373 str. ISBN 978-

80-7273-177-0. 
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7. DVOŘÁK, Tomáš. Společnost s ručením omezeným. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 650 

str. ISBN 978-80-7478-633-4. 
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(Nezbytnost interpretace právní úpravy „effet utille“). Právní rozhledy. 2012, sv. 20, č. 

15-16 s. 531-539. ISSN 1210-6410. 

http://www.pravnickeforum.cz/dokument/nahled-dokumentu/doc-d38274v48222-k-pripustnosti-rozvazovaci-podminky-pri-jmenovani-jednatele-do/
http://www.pravnickeforum.cz/dokument/nahled-dokumentu/doc-d38274v48222-k-pripustnosti-rozvazovaci-podminky-pri-jmenovani-jednatele-do/
http://pravniradce.ihned.cz/c1-59407150-lze-odlozit-ucinnost-ci-podminit-usneseni-valne-hromady
http://pravniradce.ihned.cz/c1-59407150-lze-odlozit-ucinnost-ci-podminit-usneseni-valne-hromady


 53 

6. DĚDIČ, Jan; ŠUK, Petr. K některým výkladovým otázkám právní úpravy podílu v 
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Ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným 

Resumé 

 

Tato práce se zabývá způsoby ukončení účasti společníka ve společnosti s ručením 

omezeným, a to (i) převodem podílu či jeho přechodem, (ii) vystoupením společníka ze 

společnosti, (iii) dohodou o ukončení účasti společníka ve společnosti, (iv) vyloučením 

společníka, (v) zrušením účasti společníka soudem, (vi) zánikem účasti společníka 

v souvislosti s insolvenčním řízením vedeným proti společníkovi, a (vii) zánikem účasti 

společníka v souvislosti s výkonem rozhodnutí nebo exekucí postižením podílu společníka. 

Dále je v práci rozebrán zánik účasti společníka smrtí samotného společníka jakožto fyzické 

osoby a zániku společníka jakožto právnické osoby.  

Po krátkém úvodu následují kapitoly věnující se společnosti s ručením omezeným jakožto 

formě obchodních společností, právům a povinnostem společníků a obecně vzniku a zániku 

účasti ve společnosti s ručením omezeným. Následují kapitoly věnující se jednotlivým 

způsobům zániku účasti společníka ve společnosti a stručný závěr.  

Cílem práce je objasnit některé interpretační a aplikační problémy, které nastaly v souvislosti 

s ukončením účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným po rekodifikaci.  
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Termination of membership in limited liability company 

 

Abstract 

 

The thesis deals with meanings of termination of membership in limited liability company, 

namely by (i) transfer of business interest, (ii), stepping out of the company, (iii) agreement 

on termination of shareholder’s participation in a company, (iv) exclusion of a shareholder, 

(v) cancellation of  shareholder’s participation by court, (vi) termination of shareholder’s 

participation due to insolvency proceedings against the shareholder, and (vii) termination of 

shareholder’s participation due to execution towards the shareholder’s interest. The thesis 

further deals with termination of shareholder‘s participation due to death of the shareholder 

who is a natural person or winding-up of the shareholder which is a legal entity. 

After a short foreword follow chapters concerning general issues about the limited liability 

company as a type of a legal corporation, the rights and obligations of shareholders and the 

creation and termination of participation in a limited liability company. Chapters dealing with 

various meanings of termination of shareholder‘s participation in a limited liability company 

and a brief conclusion follow. 

The aim of this thesis is to analyze and clarify some interpretative and application difficulties 

arising in connection with the termination of a shareholder's participation in a limited liability 

company after the recodification. 
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